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1 Inleiding en samenvatting  

1.1 Inleiding 

1. In het besluit ‘Marktanalyse Vaste telefonie’ van 19 december 2008
1
 (hierna: VT-besluit 2008) 

heeft het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) de 

markten voor vaste telefonie afgebakend en geanalyseerd. Het college heeft in dat besluit de 

wholesale- en retailmarkten voor vaste telefonie afgebakend. Op deze wholesalemarkten beschikte 

KPN
2
 naar het oordeel van het college over aanmerkelijke marktmacht (hierna: AMM). Er zijn dan ook 

op deze wholesalemarkten passende verplichtingen opgelegd. 

2. Het college heeft daarna geconcludeerd dat – in aanwezigheid van de generieke en de in het 

VT-besluit 2008 opgelegde telefoniespecifieke wholesaleverplichtingen – de residentiële retailmarkt 

daadwerkelijk concurrerend was en dat de zakelijke retailmarkt voor vaste telefonie
3
 niet daadwerkelijk 

concurrerend was. Het college heeft geen retailverplichtingen opgelegd op de residentiële retailmarkt 

en het college heeft de retailverplichtingen op de zakelijke retailmarkt ingetrokken per 1 januari 2010. 

3. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) heeft bij uitspraak van  

30 september 2011
4
 (hierna: CBb-uitspraak) het VT-besluit 2008 vernietigd, echter materieel gezien 

slechts wat betreft de intrekking van verplichtingen op de zakelijke retailmarkt voor vaste telefonie. 

Naar het oordeel van het CBb heeft het college onder andere niet deugdelijk gemotiveerd dat de 

verplichtingen op de zakelijke retailmarkt na 1 januari 2010 konden worden ingetrokken. Het CBb 

heeft het college opgedragen binnen drie maanden een nieuw besluit te nemen over instandhouding 

van de verplichtingen op de zakelijke retailmarkt voor vaste telefonie na 1 januari 2010.  

4. Met dit Aanvullend besluit geeft het college uitvoering aan de opdracht van het CBb. Dit besluit 

beperkt zich tot de opdracht die het CBb aan het college geeft. De delen van het VT-besluit 2008 die 

niet zijn vernietigd door het CBb blijven onverkort van kracht.  

                                                      
1
 Kenmerk: OPTA/AM/2008/202721. 

2
 Overal waar in dit besluit “KPN” wordt vermeld, dient hieronder te worden verstaan: “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 onderneming die openbare elektronische communicatienetwerken, bijbehorende faciliteiten 

of openbare elektronische communicatiediensten aanbiedt”. 

3
 In randnummer 937 van het VT-besluit 2008 heeft het college de zakelijke retailmarkt voor vaste telefonie 

gedefinieerd als “zakelijke diensten ofwel verkeer- en aansluitingsdiensten gericht op meer dan twee gelijktijdige 

gesprekken”. Deze markt bestaat uit zakelijke diensten ofwel verkeer- en aansluitingsdiensten gericht op meer 

dan twee gelijktijdige gesprekken. 

4
 LJN: BT6098, AWB 09/209 tot en met 09/213. 
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1.2 Uitspraak CBb 

5. Als gevolg van de CBb-uitspraak is het VT-besluit 2008, voor zover voor dit besluit relevant, 

vernietigd op de volgende punten: 

- dictumonderdeel Ixxi: het college concludeert dat handhaving van de bestaande 

verplichtingen op de zakelijke retailmarkt voor vaste telefonie gedurende de gehele 

reguleringsperiode niet langer passend is; en 

- dictumonderdeel Ixxii: het college trekt de vigerende retailverplichtingen die betrekking 

hebben op de zakelijke markt in op 1 januari 2010. 

 

6. Kort gezegd motiveerde het CBb deze gedeeltelijke vernietiging als volgt. Het college had de 

drie-criteriatoets niet mogen toepassen als grondslag voor het intrekken van verplichtingen op de 

retailmarkt voor zakelijke vaste telefonie. Ook had het college heeft naar het oordeel van het CBb 

onvoldoende gemotiveerd dat er daadwerkelijke concurrentie op de zakelijke retailmarkt wordt 

gerealiseerd aan het einde van de reguleringsperiode dan wel de periode kort daarop volgend. Het 

CBb is van oordeel dat het college de intrekking van de verplichtingen zoals opgelegd in het besluit 

De retailmarkten voor Vaste Telefonie van 21 december 2005
5
 (hierna: VT-besluit 2005) dan ook 

onvoldoende heeft gemotiveerd. 

1.3 Vervolgstappen college 

7. In het VT-besluit 2008 heeft het college – in aanvulling op de generieke wholesaleverplichtingen 

op het gebied van ontbundelde toegang, huurlijnen en wholesale breedband toegang – op de 

residentiële en zakelijke vaste telefoniemarkt het volgende pakket van telefoniespecifieke 

wholesaleverplichtingen opgelegd: 

- toegangsverplichting; 

- transparantieverplichting; 

- non-discriminatieverplichting; en 

- tariefregulering. 

 

8. Het college interpreteert de overwegingen van het CBb als volgt. Het college had de 

verplichtingen op de retailmarkt voor zakelijke vaste telefonie niet mogen intrekken op basis van een 

drie-criteriatoets. Gelet op artikel 6a.4 jo. 6a.2 van de Tw dient het college naar de stand van eind 

2008 te beoordelen of de bij het VT-besluit 2005 aan KPN opgelegde verplichtingen moeten worden 

voortgezet na 1 januari 2010. 

9. In het onderhavige besluit wordt onderzocht of de bij het VT-besluit 2005 aan KPN opgelegde 

verplichtingen op de zakelijke retailmarkt voor vaste telefonie nog steeds passend zijn. Dit besluit gaat 

daarom na de in paragraaf 5.6 van het VT-besluit 2008 genoemde analysestappen verder met een 

                                                      
5
 Kenmerk: OPTA/TN/2005/20346. 
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analyse van de potentiële mededingingsproblemen op de zakelijke retailmarkt en een analyse van 

passende verplichtingen om de geconstateerde problemen te remediëren. Daarmee wordt in feite een 

zesde stap toegevoegd aan de vijf stappen zoals opgenomen in Figuur 2 van het VT-besluit 2008, 

zoals hieronder weergegeven in Figuur 1. 
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Figuur 1. Stappen in de marktanalyse vaste telefonie. De stappen in dit aanvullend besluit zijn gearceerd. 

  

Stap 1. Analyse retailmarkten vaste 

telefonie in afwezigheid van regulering  

(VT-besluit 2008 H6, 7) 

Stap 2. Analyse generieke 

wholesalemarkten (ULL, WBT, ILL) en 

opleggen verplichtingen 

(overige marktanalysebesluiten) 

Indien (risico op) AMM, input voor 

Indien verplichtingen, input voor 

Indien AMM 

Stap 4. Bepalen mededingingsproblemen 

en opleggen telefoniespecifieke 

wholesaleregulering  

(VT-besluit 2008 H10, 11, 12) 

Stap 3. Analyse wholesalemarkten 

vaste telefonie in aanwezigheid van 

generieke wholesaleregulering  

(VT-besluit 2008 H8, 9) 

Stap 6. Bepalen mededingingsproblemen 

en opleggen telefoniespecifieke 

retailregulering  

(Aanvullend besluit H3, 4) 

Indien AMM 

Stap 5. Analyse retailmarkten vaste 

telefonie in aanwezigheid van generieke en 

telefoniespecifieke wholesaleregulering  

(VT-besluit 2008 H13, Aanvullend besluit 

H2) 
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1.4 Samenvatting van het Aanvullend besluit  

10. Het college stelt vast dat KPN beschikt over AMM op de zakelijke retailmarkt voor vaste 

telefonie in aanwezigheid van de generieke en telefoniespecifieke wholesaleverplichtingen. Het 

college concludeert dat zich de volgende potentiële mededingingsproblemen voordoen op de zakelijke 

retailmarkt:  

- buitensporig hoge tarieven (beperkt); 

- marge-uitholling; 

- prijsdiscriminatie; en 

- bundeling en koppelverkoop (wat betreft marge-uitholling). 

 

11. Deze problemen doen zich uitsluitend voor op de zakelijke retailmarkt voor vaste 

telefoniediensten die niet geleverd worden middels VoB
6
. Om de vastgestelde potentiële 

mededingingsproblemen te adresseren, legt het college de volgende retailverplichting op: 

- verplichting tot het voldoen aan ondergrenstariefregulering. 

KPN dient een ondergrens voor de retailtarieven op dienstniveau te hanteren voor alle 

typen zakelijke telefoniediensten die niet middels VoB worden geleverd. KPN dient voor de 

bepaling van de ondergrens aan te sluiten bij de ND-5 toets als gebruikt in het VT-besluit 

2008, met dien verstande dat de retailopslag 19,6 procent bedraagt in plaats van 1 

procent
7
.  

 

12. Het college concludeert dat de voordelen van de retailverplichting groter zijn dan de nadelen. 

Omdat het college heeft vastgesteld dat de verplichting geschikt en noodzakelijk is, concludeert het 

college dat de verplichting passend is in de zin van artikel 6a.2, derde lid, van de Tw. 

13. Het college stelt de implementatietermijn voor het doorvoeren van eventuele prijsaanpassingen 

ten behoeve van de installed base wat betreft overeenkomsten gesloten vóór publicatie van het 

ontwerp Aanvullend besluit Marktanalyse Vaste Telefonie 2008, vast op zes maanden. Het college 

stelt de implementatietermijn voor het doorvoeren van eventuele prijsaanpassingen ten behoeve van 

de installed base wat betreft overeenkomsten gesloten tussen de datum van publicatie van dit 

Aanvullend ontwerpbesluit Marktanalyse Vaste Telefonie 2008 en inwerkingtreding van het definitieve 

Aanvullend besluit Marktanalyse Vaste Telefonie 2008 vast op één werkdag. Het college stelt de 

implementatietermijn voor het doorvoeren van eventuele prijsaanpassingen ten behoeve van het actief 

                                                      
6
 Onder Voice over Broadband (VoB) verstaat het college in dit Aanvullend besluit de vorm van telefonie waarbij 

de eindgebruiker gebruik maakt van toegang op basis van het IP-protocol en deze eindgebruiker bereikbaar is 

met een nummer uit het nummerplan, zowel inkomende gesprekken kan ontvangen als uitgaande gesprekken 

kan maken, er telefoons gebruikt worden om te communiceren en de mobiliteit tijdens het gesprek beperkt is. Zie 

hiervoor ook paragraaf 6.2.1 van het VT-besluit 2008. 
7
 Zie de brief met onderwerp Retailopslagen KPN en kenmerk OPTA/AM/2009/203252 van 20 november 2009. 
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afneembaar portfolio vast op één werkdag na inwerkingtreding van het definitieve Aanvullend besluit 

Marktanalyse Vaste Telefonie 2008. 

14. Dit besluit treedt in werking op [PM]. 

1.5 Verloop van de procedure 

1.5.1 Procedure en betrokkenheid marktpartijen 

15. Het college heeft dit Aanvullend besluit aangekondigd op 24 oktober 2011 bij de marktpartijen. 

Het CBb heeft het college in zijn uitspraak een opdracht gegeven, waaraan het college uitvoering kan 

geven zonder aanvullende informatie in te winnen. Het college beschikt immers reeds over informatie 

van partijen in het kader van het VT-besluit 2008 en heeft in het kader van de nieuwe marktanalyse 

vaste telefonie in 2011 nieuwe relevante informatie vergaard. 

1.5.2 Nationale consultatie 

16. Dit ontwerpbesluit legt het college zes weken ter consultatie voor aan marktpartijen.  

1.5.3 Opmerkingen Europese Commissie 

17. Na de nationale consultatie zal het college het ontwerpbesluit ter notificatie voorleggen aan de 

Europese Commissie.  

1.6 Leeswijzer Aanvullend besluit en aansluiting op VT-besluit 2008 

18. Alhoewel dat naar het oordeel van het college al volgt uit paragraaf 13.4.3 van het VT-besluit 

2008 en dat tevens is bevestigd in de CBb-uitspraak, stelt het college in hoofdstuk 2 eerst vast dat 

KPN beschikt over AMM op de zakelijke retailmarkt voor vaste telefonie. In hoofdstuk 3 oordeelt het 

college dat KPN als gevolg van haar AMM-positie in staat is om zich op mededingingsbeperkende 

wijze te gedragen. In hoofdstuk 4 werkt het college uit welke verplichting hij geschikt en noodzakelijk 

acht om de geconstateerde potentiële mededingingsproblemen te adresseren en wat de effecten van 

de verplichting zijn. Dit besluit leidt ook tot een gedeeltelijke vervanging van het dictum zoals 

opgenomen in het VT-besluit 2008 (hoofdstuk 5). 

19. Dit besluit geldt als wijziging van het VT-besluit 2008 en dient tezamen met het VT-besluit 2008 

te worden gelezen. Tot en met paragraaf 13.4.3 van het VT-besluit 2008 blijft dat besluit ongewijzigd. 

Daarna worden met dit Aanvullend besluit de volgende (sub)paragrafen van het VT-besluit 2008 

vervangen en/of aangevuld:
8
  

                                                      
8
 Hierbij merkt het college op dat het mogelijk is dat passages voor paragraaf 13.4.3 van het VT-besluit 2008, 

verwijzen naar of gebaseerd zijn op passages vanaf paragraaf 13.4.3 van het VT-besluit 2008, die door dit besluit 

zijn vervangen en/of aangevuld. Dergelijke passages voor paragraaf 13.4.3 van het VT-besluit 2008, dienen 

gelezen te worden met inachtneming van de relevante passages van dit besluit. 
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- de paragrafen 13.4.4 tot en met 13.5.4 van het VT-besluit 2008 worden vervangen door 

hoofdstukken 2 tot en met 4 (met uitzondering van paragraaf 4.6) van dit besluit; 

- hoofdstuk 14 van het VT-besluit wordt aangevuld met paragraaf 4.6; en 

- paragraaf 15.4 vanaf randnummer lxxi. van het dictum van het VT-besluit 2008 wordt 

vervangen door hoofdstuk 5 van dit besluit. 
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2 AMM-positie KPN op de zakelijke retailmarkt voor vaste 
telefonie 

20. Het college heeft in paragraaf 13.4.3 van het VT-besluit 2008 geoordeeld dat, ook in 

aanwezigheid van generieke en telefoniespecifieke wholesaleverplichtingen, de zakelijke retailmarkt 

voor vaste telefonie niet daadwerkelijk concurrerend was, gezien de blijvend sterke positie van KPN 

op deze markt. Het CBb heeft dit oordeel in stand gelaten. 

21. Met inachtneming van de CBb-uitspraak concludeert het college op basis van het VT-besluit 

2008 – met name paragraaf 13.4.1 tot en met paragraaf 13.4.3 – dat KPN zich op de zakelijke 

retailmarkt ook in aanwezigheid van de generieke en telefoniespecifieke wholesaleverplichtingen 

onafhankelijk kan gedragen van concurrenten. 

22. Ten overvloede werkt het college hieronder uit dat de ontwikkelingen op de relevante zakelijke 

retailmarkt voor vaste telefonie gedurende de reguleringsperiode 2009-2011 bevestigen dat aan het 

eind van deze reguleringsperiode de zakelijke retailmarkt voor vaste telefonie niet daadwerkelijk 

concurrerend is.  

23. In het VT-besluit 2008 heeft het college ingeschat dat het marktaandeel van KPN op de 

zakelijke retailmarkt in de periode medio 2008 tot eind 2011 zou dalen met [Vertrouwelijk: 5-10 

procent]. In de praktijk is het aandeel in de periode medio 2008 tot medio 2011 gedaald met 

[Vertrouwelijk: 0-5 procent].
9
 De daling gaat derhalve minder snel dan het college had voorspeld. 

24. In het VT-besluit 2008 heeft het college in zijn prospectieve analyse aangenomen dat het 

aandeel van zakelijke vaste telefoniediensten op basis van VoB zou stijgen van 1 procent medio 2008 

naar 11 procent eind 2011. Dit aandeel van VoB bedroeg medio 2011 echter [Vertrouwelijk: 0-5 

procent].
10

 De groei van VoB is daarom veel minder sterk dan in 2008 werd aangenomen. In het VT-

besluit 2008 heeft het college de verwachting uitgesproken dat het aandeel zakelijke vaste 

telefoniediensten op basis van CPS/WLR eind 2011 0-5 procent zou bedragen. Op basis van 

inschattingen van marktpartijen heeft het college aangenomen dat het aantal aansluitingen via WLR-

hoogcapacitair [Vertrouwelijk: XXXXX-XXXXX] zou bedragen, ofwel een marktaandeel van 

[Vertrouwelijk: 0-5 procent]. In de praktijk is de vraag naar WLR-hoogcapacitair gegroeid tot 

[Vertrouwelijk: XXXXX] aansluitingen in Q1 2011. Door de overname door KPN van de grootste 

afnemer van WLR-hoogcapacitair, zijnde Atlantic Telecom, is de vraag gedaald naar [Vertrouwelijk: 

XXXXX] aansluitingen in Q2 2011. De vraag naar WLR-hoogcapacitair heeft zich dus tot deze 

overname volgens de verwachting ontwikkeld. 

                                                      
9
 Bron: SMM. 

10
 Bron: antwoorden van marktpartijen op vragen van het college in het kader van de marktanalyse Vaste 

Telefonie in 2011. 
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25. Het college wijst op grond van het voorgaande en het VT-besluit 2008 – met name paragraaf 

13.4.1 tot en met paragraaf 13.4.3 – KPN op de niet concurrerende zakelijke retailmarkt voor vaste 

telefonie aan als onderneming met AMM. 

3 Potentiële mededingingsproblemen op de zakelijke retailmarkt 
voor vaste telefonie in aanwezigheid van wholesaleregulering 

3.1 Inleiding 

26. In dit hoofdstuk onderzoekt het college welke potentiële mededingingsproblemen als gevolg van 

de aanwezigheid van een partij met AMM op de zakelijke retailmarkt voor vaste telefonie zich kunnen 

voordoen in aanwezigheid van de generieke en telefoniespecifieke wholesaleverplichtingen.  

27. Zoals besproken in paragraaf 3.5.2 van het VT-besluit 2008 kunnen zich diverse 

mededingingsproblemen op retailniveau voordoen. Het college behandelt in dit hoofdstuk in hoeverre 

de volgende potentiële mededingingsproblemen zich kunnen voordoen: 

- buitensporig hoge tarieven; 

- marge-uitholling; 

- prijsdiscriminatie; en 

- bundeling en koppelverkoop. 

 

28. Hiertoe gaat het college in paragraaf 3.3 tot en met 3.6 na of KPN in aanwezigheid van de 

opgelegde wholesaleregulering de mogelijkheid en prikkel heeft om deze mededingingsproblemen te 

veroorzaken. Het college beschrijft eerst in paragraaf 3.2 kort wat de effecten zijn van de 

wholesaleregulering en welk soort retailproblemen het college in aanwezigheid daarvan nog verwacht. 

In paragraaf 3.7 trekt het college zijn conclusie. 

3.2 Effecten van wholesaleregulering en te verwachten retailproblemen 

29. Het college behandelt de potentiële retailproblemen in aanwezigheid van wholesaleregulering. 

Reeds tijdens de reguleringsperiode 2006-2008 zorgde de combinatie van generieke en 

telefoniespecifieke wholesaleregulering ervoor dat andere aanbieders dan KPN in staat waren om 

diverse zakelijke telefoniediensten aan te bieden en de concurrentie met KPN op de zakelijke 

retailmarkt aan te gaan: 

- met behulp van de regulering van WBT hoge kwaliteit en ULL waren aanbieders in staat om op 

basis van VoB vaste telefoniediensten aan te bieden; 

- met behulp van de regulering van C(P)S en WLR-laagcapacitair waren aanbieders in staat om 

PSTN, ISDN1- en ISDN2-diensten aan te bieden; en  
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- met behulp van de regulering van wholesale huurlijnen (met name ILL) waren aanbieders in 

staat om in combinatie met datadiensten, zakelijke telefoniediensten aan te bieden. 

30. In de reguleringsperiode 2009-2011 is deze wholesaleregulering verder uitgebreid: (i) de WBT 

regulering is verzwaard
11

, (ii) de regulering van wholesale huurlijnen is verzwaard
12

 en (iii) in het VT-

besluit 2008 is de WLR-verplichting voor hoogcapacitaire aansluitingen toegevoegd. Daarnaast is op 

wholesaleniveau de non-discriminatieverplichting uitgebreid, met onder meer gedragsregel 5 (die 

doorwerkt op retailniveau) (hierna: ND-5). 

31.  Als gevolg van de regulering zijn de toetredingsdrempels verlaagd en kunnen alternatieve 

aanbieders de verschillende typen telefoniediensten leveren. Zowel aanbieders zonder als aanbieders 

met een eigen infrastructuur hebben in de afgelopen jaren een bepaald marktaandeel verworven. 

Hieruit leidt het college af dat de diensten die KPN aanbiedt op de zakelijke retailmarkt voor vaste 

telefonie technisch repliceerbaar zijn. 

32. De wholesale tariefregulering en non-discriminatieverplichting zorgen daarbij ook voor redelijke 

wholesaletarieven. Het college constateert echter dat, vanwege de aanhoudende AMM-positie op 

retailniveau en concurrentievoordelen van KPN, de prijstechnische repliceerbaarheid op retailniveau 

niet voor alle diensten en bundels wordt gegarandeerd. Het college verwacht dat KPN in staat is 

selectief lagere tarieven te hanteren om de concurrentie te belemmeren. Zoals in randnummer 605 

van het VT-besluit 2008 genoemd, zijn er meerdere mededingingsbeperkende gedragingen die alle 

een effect van marge-uitholling tot gevolg kunnen hebben. Het college gaat hieronder daarom in op de 

wholesale ND-5 toets, waarmee marge-uitholling op wholesaleniveau wordt geadresseerd. 

33. Voor zakelijke retaildiensten op basis van VoB is er naar inzicht van het college als gevolg van 

de wholesaleregulering wel sprake van een level playing field. VoB-diensten worden onder andere 

geleverd op basis van ULL of WBT. Zowel wat betreft ULL als wat betreft WBT geldt de ND-5 toets, 

die KPN – gegeven haar wholesaletarieven – ook op retailniveau verplicht bepaalde minimumtarieven 

op dienstniveau te hanteren. Het college is van mening dat wat betreft VoB deze retailtarieven 

voldoende hoog zijn – in verhouding tot de wholesaletarieven – om marge-uitholling te voorkomen. 

VoB is een relatief nieuwe dienst waar KPN, anders dan wat betreft zakelijke retaildiensten op basis 

van ISDN
13

, in veel mindere mate over voordelen beschikt die zij ontleent aan haar incumbent positie. 

Ook kunnen de bouwstenen die noodzakelijk zijn om VoB te leveren op een veel hoger niveau worden 

ingekocht dan die voor ISDN. Hierdoor hebben de alternatieve aanbieders meer ruimte om zelf de 

kosten en de toegevoegde waarde te bepalen en dus controle over de marge. De 

                                                      
11

 Deze verplichting voor WBT HK is als gevolg van de uitspraak van het CBb van 13 april 2010 (LJN: BM3159, 

AWB 09/214 tot en met 09/217) vernietigd. 

12
 Deze verplichting is als gevolg van de uitspraak van het CBb van 3 mei 2011 (LJN: BQ3135, AWB 10/498, 

AWB 10/536 en AWB 10/545) vernietigd. 

13
 Onder zakelijke retaildiensten op basis van ISDN (hierna ook: ISDN), verstaat het college in dit Aanvullend 

besluit alle zakelijke retaildiensten die niet worden geleverd op basis van VoB (zie ook voetnoot 6). 



 

Openbare versie 

 

 

 

 

  13 

 
 

wholesaleverplichtingen, waaronder de ND-5 toetsen, bieden alternatieve aanbieders naar het oordeel 

van het college dan ook voldoende bescherming. KPN beschikt daarom in aanwezigheid van de 

wholesaleregulering niet over de mogelijkheid om wat betreft VoB-diensten marges uit te hollen. 

Gezien het bestaan van een level playing field en de beperkte aanwezigheid van voordelen verband 

houdende met de incumbent positie van KPN, oordeelt het college tevens dat KPN niet in staat is om 

buitensporig hoge tarieven te vragen voor VoB-diensten. 

34. Gelet op het voorgaande, onderzoekt het college in de volgende paragrafen met name retail 

mededingingsproblemen die een effect van (selectieve) prijsstelling sorteren op zakelijke retail ISDN-

diensten ten nadele van wholesale afnemers van KPN en uiteindelijk ten nadele van eindgebruikers. 

3.3 Buitensporig hoge tarieven  

Inleiding 

35. In paragraaf 10.3.2 in samenhang gelezen met paragraaf 10.2.2 van het VT-besluit 2008 heeft 

het college het algemene kader geschetst dat wordt gehanteerd bij de beoordeling van de vraag of 

een partij de prikkel en de mogelijkheid heeft om buitensporig hoge tarieven te hanteren. De 

onderstaande beoordeling vindt plaats met inachtneming van dat kader. 

Mogelijkheid en prikkel  

36. Mede als gevolg van haar dominante positie heeft KPN de mogelijkheid om buitensporig hoge 

tarieven te hanteren. Zoals hieronder uitgewerkt, is het college echter van mening dat KPN een 

beperkte prikkel heeft om buitensporig hoge tarieven te hanteren. Mede als gevolg van de generieke 

en telefoniespecifieke wholesaleregulering, zijn er alternatieven voor de door KPN aangeboden 

diensten. Als KPN besluit buitensporig hoge tarieven te hanteren, vormt dat een extra stimulans voor 

nieuwe aanbieders om de markt te betreden en/of voor al bestaande aanbieders om hun aanbod uit te 

breiden. Deze concurrentiedruk ontneemt KPN de prikkel om buitensporig hoge tarieven te hanteren 

op retailniveau. Afnemers zullen immers overstappen naar concurrenten als KPN buitensporig hoge 

tarieven vraagt. 

37. Toch sluit het college niet uit dat er een bepaalde bijzonder inerte groep afnemers van ISDN-

diensten bestaat voor wie KPN buitensporig hoge tarieven zou kunnen hanteren zonder dat deze 

overstapt naar concurrenten.  

38. KPN zal een prikkel hebben om aan deze groep buitensporig hoge tarieven te vragen. Deze 

groep zal echter zeer klein zijn nu er al geruime tijd valide proposities door alternatieve aanbieders 

gedaan worden en de concurrentiedruk tijdens de reguleringsperiode 2009-2011 ook nog enigszins 

toeneemt. Daar komt bij dat alternatieve aanbieders in staat geacht mogen worden – mede als gevolg 

van de in de reguleringsperiode 2009-2011 verzwaarde wholesaleregulering – om op een effectieve 

wijze inerte afnemers te benaderen, wat ertoe leidt dat deze afnemers niet (langer) akkoord gaan met 

een aanbod van KPN dat buitensporig hoog is geprijsd. Gezien de kleine omvang van deze groep, de 

verwachting dat deze groep nog kleiner zal worden en het feit dat deze afnemers kunnen 
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overstappen, is het college van mening dat er wat dit betreft slechts sprake is van een beperkt 

probleem.  

Conclusie 

39. Het college concludeert dat KPN mede als gevolg van haar AMM-positie de mogelijkheid heeft 

om buitensporig hoge tarieven te hanteren. KPN heeft echter slechts een beperkte prikkel en alleen 

wat betreft zakelijke ISDN-diensten om dergelijke tarieven te hanteren voor dienstverlening aan een 

beperkte groep bijzonder inerte afnemers. 

3.4 Marge-uitholling 

Inleiding 

40. Zoals uitgewerkt in paragraaf 10.3.2 in samenhang gelezen met paragraaf 10.2.2 van het VT-

besluit 2008, zal er sprake zijn van marge-uitholling indien het verschil tussen de wholesale- en de 

retailtarieven te klein is. Op basis van de in de hoofdstukken 11 en 12 van het VT-besluit 2008 

opgelegde telefoniespecifieke wholesale C(P)S en WLR tariefregulering en de generieke wholesale 

tariefregulering voor ULL, (hoge kwaliteit) WBT en ILL, gelden er maximumtarieven voor de wholesale 

toegangsdiensten geleverd door KPN. De wholesaletarieven zijn dus reeds gereguleerd.  

41. Het voorgaande impliceert dat KPN slechts een mogelijkheid kan hebben om marges van 

wholesale afnemers uit te hollen door het hanteren van te lage tarieven voor haar eigen retaildiensten. 

Mogelijkheid en prikkel  

42. Het college is van oordeel dat ook in een situatie met wholesaleregulering, waaronder de ND-5 

toetsen, KPN als gevolg van haar AMM-positie de mogelijkheid en de prikkel heeft om wat betreft 

ISDN-diensten de marges van concurrenten uit te hollen door te lage retailtarieven te hanteren. De 

ND-5 verplichting op de hoger gelegen gereguleerde wholesalemarkten zijn onvoldoende om dit 

probleem volledig te remediëren. Dit werkt het college hieronder uit. 

43. Zoals aangegeven in paragraaf 13.4.2 van het VT-besluit 2008 beschikt KPN over diverse 

voordelen ten opzichte van haar concurrenten, waaronder verticale integratie, netwerkdekking, 

breedte, schaal en producten- en dienstendiversificatie. Deze voordelen zijn mede als gevolg van de 

opgelegde wholesaleregulering in het VT-besluit 2005 in de reguleringsperiode 2006-2008 kleiner 

geworden en nemen als gevolg van de in het VT-besluit 2008 verzwaarde wholesaleregulering naar 

verwachting nog verder af. De voordelen blijven echter in enige mate bestaan en kunnen leiden tot 

lagere kosten en – bij gelijke retailtarieven – tot hogere marges. 
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44. De andere aanbieders dienen – mede gezien het voorgaande – om succesvol met KPN te 

kunnen concurreren in hun prijsstelling rekening te houden met de retailtarieven van KPN. Daarnaast 

kopen deze aanbieders wholesalediensten bij KPN in.
14

  

45. KPN heeft door het variëren van haar retailtarieven controle over de marge van deze 

aanbieders. Dit is schematisch weergegeven in Figuur 2. KPN heeft door deze controle de 

mogelijkheid om marges van wholesale afnemers uit te hollen, zonder dat dat leidt tot eigen verliezen. 

 

Marge 

Marge 

KPN C(P)S - 

aanbieder 

Tarief 
KPN C(P)S - 

aanbieder 

Tarief 
Marge - uitholling 

KPN Alternatieve - 

aanbieder 

Tarief 
KPN Alternatieve - 

aanbieder 

Tarief 
Marge - uitholling 

Kosten Kosten 

Marge 

Kosten Kosten 

Figuur 2. Schematische weergave van de afhankelijkheid van de marge van aanbieders zonder (volledige) eigen infrastructuur 

ten opzichte van de tariefstelling van KPN. Door de hogere kosten en lagere tarieven van aanbieders zonder (volledige) eigen 

infrastructuur kan KPN door een tariefverlaging de marge van aanbieders zonder (volledige) eigen infrastructuur negatief maken 

zonder zelf een negatieve marge te krijgen. 

46. In de ND-5 toets op wholesaleniveau dient KPN de incrementele retailkosten op te nemen. In 

generieke zin acht het college die kostennorm voldoende om marge-uitholling op de downstream 

retailmarkten te voorkomen. In het geval van zakelijke vaste telefonie lost de norm echter niet alle 

potentiële mededingingsproblemen op de zakelijke retailmarkt op, zoals hieronder nader uitgewerkt. 

De positie van KPN op de markt is zodanig dat afnemers in sterke mate van KPN afhankelijk zijn van 

de inkoop en in veel gevallen problemen ondervinden om op prijs succesvol met KPN te kunnen 

concurreren op de retailmarkt. Het college is van oordeel dat de prijstechnische repliceerbaarheid van 

ISDN-retaildiensten, in aanwezigheid van de wholesaleregulering, onvoldoende is gewaarborgd en 

KPN niet de mogelijkheid ontneemt om marges uit te hollen. 

                                                      
14

 Ter illustratie: medio 2011 wordt circa [Vertrouwelijk: 15-20 procent] van de hoogcapacitaire aansluitingen in 

de markt geleverd op basis van bij KPN ingekochte generieke bouwstenen. Binnen de levering door concurrenten 

bedraagt dit [Vertrouwelijk: ruim XXX procent] van hun leveringen. 
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47. Uit Figuur 2 volgt dat KPN in staat is om de marges van haar concurrenten zonder (volledige) 

eigen infrastructuur uit te hollen, zonder dat dat leidt tot verliezen. KPN heeft naast de mogelijkheid 

ook de prikkel om marges uit te hollen, omdat concurrenten, wanneer zij KPN’s prijsstelling niet 

kunnen volgen, klanten zullen verliezen dan wel in hun groei worden beperkt. KPN wint weliswaar de 

eindgebruiker met een lagere of geen marge, maar trekt direct meer van de markt en de omzet naar 

zich toe, waarmee zij het ontstaan van sterkere concurrenten voorkomt of zelfs uittreding kan 

veroorzaken. Na uittreding van concurrenten heeft KPN de mogelijkheid om de prijzen weer te 

verhogen. Ook kan de lagere marge per afnemer als gevolg van de strategie van marge-uitholling 

gecompenseerd worden door een toename in het aantal afnemers, zodat een lagere marge toch leidt 

tot een hogere totale winst. In sommige gevallen kan het voor KPN (nog) profijtelijker zijn om slechts 

selectief marges uit te hollen. Dergelijke selectieve marge-uitholling kan plaatsvinden door het 

toepassen van prijsdiscriminatie. Het is namelijk aannemelijk dat KPN (deels) relatief trouwe en 

relatief prijsongevoelige klanten heeft, waardoor zij mogelijk (iets) hogere tarieven kan hanteren en 

hoge marges behaalt.
15

 KPN heeft daardoor ook de mogelijkheid en prikkel om klanten die dreigen 

over te stappen selectief een laag tarief te bieden om hen alsnog te behouden. Op prijsdiscriminatie 

zal het college verder ingaan in paragraaf 3.5. 

Conclusie 

48. Gelet op het voorgaande concludeert het college dat KPN op de zakelijke retailmarkt voor vaste 

telefoniediensten de mogelijkheid en de prikkel heeft om wat betreft ISDN-diensten marge-uitholling 

toe te passen. Het effect hiervan is belemmering van de mededinging op deze markt, wat in het 

nadeel is van eindgebruikers.  

3.5 Prijsdiscriminatie 

Inleiding 

49. In paragraaf 3.4 heeft het college reeds kort aangegeven dat KPN de prikkel en de mogelijkheid 

heeft om door middel van prijsdiscriminatie de winstgevendheid van een strategie van marge-uitholling 

te verhogen. Het onderstaande is mede gebaseerd op paragraaf 10.3.2 in samenhang gelezen met 

paragraaf 10.2.2 van het VT-besluit 2008. 

Mogelijkheid en prikkel  

50. Het college is van oordeel dat ook in een situatie met wholesaleregulering KPN als gevolg van 

haar AMM-positie de mogelijkheid en de prikkel heeft om op retailprijs te discrimineren tussen 

eindgebruikers van ISDN-diensten.  

51. Het college oordeelt dat op de zakelijke retailmarkt voor vaste telefonie is voldaan aan de drie 

voorwaarden zoals besproken in paragraaf 10.3.2 in samenhang gelezen met paragraaf 10.2.2 van 

het VT-besluit 2008, om succesvol op prijs te kunnen discrimineren. Ten eerste heeft het college 

reeds aangetoond dat KPN marktmacht heeft. Ten tweede is KPN in staat om te discrimineren tussen 

                                                      
15

 Dit wordt bevestigd door het feit dat KPN slechts relatief langzaam marktaandeel verliest en KPN soms hogere 

tarieven rekent dan andere aanbieders. 
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verschillende externe afnemers wat betreft de prijs. Zo kan KPN bijvoorbeeld selectief bepaalde (type) 

afnemers hogere tarieven in rekening brengen dan andere afnemers: KPN kan voor relatief 

prijsgevoelige klanten lagere tarieven hanteren dan voor andere klanten en belangrijke afnemers 

scherper offreren dan minder belangrijke klanten. Aangezien het om retaildiensten gaat, kunnen 

afnemers – ten derde – de van KPN afgenomen retaildiensten niet wederverkopen. Zelfs al zou dat 

anders zijn, dan geldt dat KPN simpelweg levering aan doorverkopende afnemers kan staken. KPN 

heeft dus de mogelijkheid en prikkel om prijsdiscriminatie toe te passen.  

52. Een voorbeeld van prijsdiscriminatie zoals KPN kan toepassen, betreft het verstrekken van 

selectieve kortingen aan eindgebruikers die gebruikmaken van de diensten van (bepaalde) 

alternatieve aanbieders, indien zij terugkeren naar KPN. KPN heeft deze strategie ook daadwerkelijk 

toegepast, blijkens meerdere boetebesluiten van het college naar aanleiding van ongeoorloofde 

kortingen van KPN voor zakelijke eindgebruikers.
16

 Deze voorbeelden bevestigen dat KPN de 

mogelijkheid heeft om prijsdiscriminatie toe te passen.  

53. Zoals besproken, zijn sommige eindgebruikers meer of minder prijsgevoelig. Aangezien de 

eindgebruikers van KPN om historische redenen minder prijsgevoelig zijn, is het voor KPN 

winstgevend om de prijsgevoelige klanten kortingen te verlenen. Zoals blijkt uit Figuur 2, behaalt KPN 

met lage tarieven ten opzichte van concurrenten in veel gevallen nog steeds een positieve marge. Het 

hanteren van lage(re) tarieven voor prijsgevoelige klanten, kan dus een winstgevende strategie zijn, 

omdat zonder de kortingen de klanten zouden zijn overgestapt, terwijl deze strategie op de marge van 

de overige klanten geen invloed heeft. Het gevolg van deze strategie kan ook zijn dat het voor 

alternatieve aanbieders zeer moeilijk wordt om succesvol tot de markt toe te treden en voldoende 

schaal te verkrijgen om effectieve concurrentie op de retailmarkt tot stand te brengen. KPN kan dus 

tegen een relatief geringe prijs via het toepassen van selectieve kortingen concurrenten van de markt 

weren. Daaruit volgt dat KPN ook een prikkel heeft om door prijsdiscriminatie toe te passen, marge-

uitholling te bewerkstelligen.  

54. De aanwezigheid van concurrentiedruk zorgt er voor dat KPN bij haar tariefstelling rekening 

moet houden met de tariefstelling van concurrerende aanbieders en dus slechts in beperkte mate de 

prikkel zal hebben om prijsdiscriminatie (leidend tot hoge prijzen) toe te passen. 

Conclusie 

55. Gelet op het voorgaande concludeert het college dat KPN op de zakelijke retailmarkt voor vaste 

telefonie de mogelijkheid en de prikkel heeft om wat betreft ISDN-diensten prijsdiscriminatie toe te 

passen en dat dit selectief tot marge-uitholling kan leiden. Het effect hiervan is een belemmering van 

de mededinging op deze markt, wat in het nadeel is van eindgebruikers.  

                                                      
16

 Zie Boetebesluit KPN Business Voice International (BVI), OPTA/AM/2008/202097, Boetebesluit KPN inzake 

kortingsregelingen, OPTA/TN/2007/202036, en Boetebesluit KPN Actiekorting Internationaal, 

OPTA/AM/2009/203754. 
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3.6 Bundeling en koppelverkoop 

Inleiding 

56. In paragraaf 10.3.1 in samenhang gelezen met paragraaf 10.2.1 van het VT-besluit 2008 heeft 

het college het algemene kader voor de beoordeling van het potentiële mededingingsprobleem 

koppelverkoop
17

 besproken. Het college sluit hieronder aan bij dit kader en bij de beschrijving van 

mogelijke problemen rond bundeling van diensten in de Economic Policy Note ‘The bundle, the 

market?’
18

. 

Mogelijkheid en prikkel 

57. Mede als gevolg van haar dominante positie beschikt KPN in beginsel over de mogelijkheid om 

de verkoop van haar ISDN-diensten te bundelen met andere diensten. Voor telefonieaansluitingen en 

-verkeer geldt echter regelgeving die koppelverkoop voorkomt.
19

 KPN biedt in de praktijk alle ISDN-

diensten ook los (ontbundeld) aan. KPN kan naast de ontbundelde producten ook bundels aanbieden, 

met bijvoorbeeld een korting. Het college acht deze mixed bundling, waarbij voor eindgebruikers 

keuze is tussen los aangeboden diensten en gebundelde diensten, in principe geen 

mededingingsprobleem.  

58. Daarnaast zijn alle los aangeboden ISDN-diensten en bundels met ISDN-diensten technisch 

repliceerbaar voor concurrenten in aanwezigheid van de generieke en telefoniespecifieke 

wholesaleregulering. Het bundelen van diensten door KPN is daarmee op zichzelf geen retail 

mededingingsprobleem. 

59. Voor bundels met ISDN-diensten is echter naar inzicht van het college de prijstechnische 

repliceerbaarheid mogelijk wel een probleem. Dit probleem komt overeen met de reeds beschreven 

problemen van marge-uitholling en prijsdiscriminatie in de voorgaande paragrafen. KPN heeft de 

mogelijkheid om ISDN-diensten tegen te lage tarieven in bundels aan te bieden, ook in aanwezigheid 

van wholesaletariefregulering.  

60.  KPN heeft tevens de prikkel om bundels tegen te lage tarieven aan te bieden, omdat zij 

daarmee direct klanten wint van concurrenten of voorkomt dat eindgebruikers overstappen. KPN heeft 

daarnaast een prikkel om bundeling en marge-uitholling op bundels toe te passen. KPN kan daarmee 

namelijk de telefoniespecifieke regulering proberen te omzeilen, wanneer alleen voor de los 

aangeboden ISDN-diensten retailregulering zou gelden. KPN heeft naar inzicht van het college dus de 

                                                      
17

 In het licht van de specifieke problemen op de zakelijke retailmarkt voor vaste telefonie kiest het college er voor 

om hier het bredere begrip ‘bundeling’ te gebruiken. 

18
 Zie hierover OPTA EAT, ‘The bundle, the market?’, 2005.  

19
 Voor C(P)S geldt regelgeving die pure koppelverkoop van aansluitingen met verkeersdiensten op retailniveau 

voorkomt. KPN dient op grond van artikel 6a.17, eerste lid, van de Tw het voor haar eindgebruikers “per oproep” 

mogelijk te maken om het gesprek door een C(P)S-aanbieder te laten afhandelen. Daarnaast dient KPN op grond 

van artikel 9.1 van de Tw het voor eindgebruikers mogelijk te maken vaste telefonie af te nemen. KPN mag 

eindgebruikers er niet toe verplichten om verschillende diensten als bundel af te nemen. 
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mogelijkheid en de prikkel om bundels met ISDN-diensten tegen te lage tarieven aan te bieden en 

daarmee marges uit te hollen van concurrenten. 

Conclusie 

61. Gelet op het voorgaande concludeert het college dat KPN op de zakelijke retailmarkt voor vaste 

telefoniediensten wat betreft ISDN-diensten de mogelijkheid en de prikkel heeft om deze diensten in 

bundels tegen lage tarieven aan te bieden om daarmee (selectief) marges van concurrenten uit te 

hollen. Het effect hiervan is een belemmering van de mededinging op deze markt, wat in het nadeel is 

van eindgebruikers.  

3.7 Conclusie  

62. Op de zakelijke retailmarkt voor vaste telefonie zijn in aanwezigheid van zowel generieke als 

telefoniespecifieke wholesaleverplichtingen de volgende potentiële mededingingsproblemen 

aanwezig, wat betreft retail ISDN-diensten: 

- buitensporig hoge tarieven (beperkt); 

- marge-uitholling; 

- prijsdiscriminatie; en 

- bundeling en koppelverkoop (wat betreft marge-uitholling). 

63. In het volgende hoofdstuk volgt een beschrijving van de verplichting waarvan het college 

oordeelt dat deze passend is om de potentiële mededingingsproblemen te remediëren. 
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4 Verplichtingen 

4.1 Inleiding  

64. Als gevolg van één of meerdere van de in randnummer 62 vastgestelde potentiële 

mededingingsproblemen kunnen efficiënte concurrenten van KPN niet op effectieve wijze met KPN 

concurreren. Daardoor zal er geen effectieve concurrentie kunnen ontstaan, wat op langere termijn de 

belangen van eindgebruikers in termen van keuze, prijs en kwaliteit, schaadt.  

65. Door het opleggen van één of meerdere passende verplichtingen kan het college deze 

mededingingsproblemen remediëren, waardoor concurrentie wordt bevorderd. In dit hoofdstuk werkt 

het college uit welke retailregulering passend is. 

66. In lijn met het bepaalde in paragraaf 3.5.1 van het VT-besluit 2008 is dit hoofdstuk als volgt 

ingedeeld. Het college gaat in paragraaf 4.2 allereerst in op de doelstellingen van de regulering van de 

zakelijke retailmarkt voor vaste telefonie. Vervolgens beschrijft het college in paragraaf 4.3 de 

verplichting die hij aan KPN oplegt. Het college onderbouwt in paragraaf 4.4 dat deze verplichting 

passend is om de vastgestelde potentiële mededingingsbeperkende gedragingen te remediëren en 

waarom de in het VT-besluit 2005 opgelegde regulering niet langer passend is. In paragraaf 4.6 

worden de effecten van deze retailregulering geanalyseerd.  

4.2 Doelstelling regulering 

67. In deze paragraaf beschrijft het college aan welke van de in artikel 1.3 van de Tw genoemde 

doelstellingen prioriteit wordt gegeven bij het bepalen van de geschikte en noodzakelijke regulering 

voor de zakelijke retailmarkt voor vaste telefonie. Deze prioritering geschiedt op basis van de hiervoor 

in dit besluit en in het VT-besluit 2008 uitgevoerde analyse van deze retailmarkt.  

68. In randnummer 44 van het VT-besluit 2008 is aangegeven dat het college passende 

verplichtingen dient op te leggen in het licht van de doelstellingen genoemd in artikel 1.3 van de Tw: 

- het bevorderen van concurrentie bij het leveren van elektronische communicatienetwerken, 

elektronische communicatiediensten, of bijbehorende faciliteiten; 

- de ontwikkeling van de interne markt; en 

- het bevorderen van belangen van eindgebruikers wat betreft keuze, prijs en kwaliteit. 

69. De sleutel in de afweging tussen de doelstellingen vormt het begrip duurzame concurrentie. Het 

uiteindelijke doel van het reguleringskader is het tot stand brengen van een situatie van duurzame 

concurrentie, ofwel effectieve concurrentie die voor haar bestaan en effectiviteit niet (meer) afhankelijk 

is van het bestaan van sectorspecifieke regulering. Een situatie van infrastructuurconcurrentie is zo 

bezien duurzamer dan een concurrentiesituatie die afhankelijk is van het bestaan van bijvoorbeeld 

toegangsverplichtingen; dienstenconcurrentie. Een situatie van duurzame concurrentie kan het best 
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worden bereikt door, daar waar mogelijk, in de keuze van verplichtingen voorrang te geven aan 

maatregelen die infrastructuurconcurrentie bevorderen. 

70. In paragraaf 11.2, randnummer 648, van het VT-besluit 2008 heeft het college echter 

aangegeven dat toegangsdiensten gericht op dienstenconcurrentie resteren als maatregel om verdere 

concurrentie te bevorderen op de zakelijke vaste telefoniemarkt, omdat infrastructuurconcurrentie en 

de generieke toegangsdiensten gedurende de reguleringsperiode onvoldoende duurzame 

concurrentie bewerkstelligen. Het college heeft aangegeven dat de prioritaire doelstelling van de 

telefoniespecifieke wholesaleregulering daarom het bevorderen van dienstenconcurrentie is, voor 

zover dit de mogelijkheden voor ontwikkeling van infrastructuurconcurrentie in stand laat. Deze 

afweging geldt ook wat betreft de retailregulering en is in overeenstemming met de Beleidsregels.
20

  

71. Het college acht maatregelen die gericht zijn op het op korte termijn verder stimuleren van 

dienstenconcurrentie op de zakelijke retailmarkt voor vaste telefonie wenselijk en houdt hier rekening 

mee bij de invulling van de retailverplichting. Dienstenconcurrentie is in het belang van de 

eindgebruikers, die hierdoor keuze hebben in kwaliteit en prijs. Hiermee geeft het college dus prioriteit 

aan de eerstgenoemde doelstelling in artikel 1.3 van de Tw. Dit draagt bij aan lagere 

toetredingsdrempels en meer concurrentie op de zakelijke retailmarkt. Door het bevorderen van 

concurrentie worden, in ieder geval op termijn, ook de belangen van de eindgebruikers bevorderd; de 

derde doelstelling in artikel 1.3 Tw.  

4.3 Retailverplichting 

4.3.1 Inleiding 

72. Om de in het voorgaande hoofdstuk vastgestelde potentiële mededingingsproblemen te 

remediëren, legt het college met dit besluit aan KPN op de zakelijke retailmarkt voor vaste telefonie de 

verplichting op om een in paragraaf 4.3.2 uit te werken vorm van retailtariefregulering in acht te 

nemen. De bevoegdheid voor het college om aan KPN als aanbieder met AMM op die markt 

retailtariefregulering op te leggen, volgt uit de artikelen 6a.13 en 6a.14 van de Tw. 

73. De gekozen retailtariefregulering is van toepassing op alle zakelijke retail vaste telefonie ISDN-

diensten van KPN, dus ongeacht of deze los of in bundels worden aangeboden of geleverd. Van deze 

verplichting zijn VoB-diensten uitgezonderd.  

4.3.2 Ondergrenstariefregulering  

74. Op grond van artikel 6a.13 van de Tw legt het college KPN op de zakelijke retailmarkt voor 

vaste telefonie de volgende verplichting op met betrekking tot de minimale hoogte van de 

eindgebruikerstarieven (hierna: ondergrenstariefregulering).  

                                                      
20

 Stcrt. 2005, nr. 109, blz. 11. 
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75. De verplichting behelst dat KPN is gehouden om voor de diensten die zij op de zakelijke 

retailmarkt voor vaste telefonie aanbiedt, niet-anticompetitieve tarieven te hanteren. KPN voldoet aan 

deze verplichting als de tarieven van de eindgebruikersdiensten van KPN ten minste zo hoog zijn dat 

KPN’s retaildiensten te allen tijde en overal (dus onafhankelijk van de locatie van de betreffende 

aanbieding of levering) prijstechnisch repliceerbaar zijn. Daarmee wordt een level playing field 

gecreëerd en worden efficiënte concurrerende aanbieders in staat gesteld om te concurreren.  

76. De verplichting voor KPN om op de niet daadwerkelijk concurrerende zakelijke retailmarkt 

aangeboden ISDN-diensten niet-anticompetitieve tarieven te hanteren, geldt zowel voor retaildiensten 

die ongebundeld worden aangeboden als voor retaildiensten die worden aangeboden als onderdeel 

van een bundel. De ondergrenstariefregulering is derhalve ook van toepassing op alle retaildiensten 

die KPN in gebundelde vorm aan haar eindgebruikers aanbiedt.  

77. Mede op grond van artikel 6a.13, eerste, tweede en vijfde lid, van de Tw, verbindt het college 

aan de voornoemde tariefverplichting de volgende nadere voorschriften:  

A. De ondergrenstariefregulering wordt opgelegd in de vorm van een prijssqueezetoets op 

dienstniveau. Voor de invulling van deze toets wordt volledig aangesloten bij de 

beschrijving in paragrafen 12.2.5 en 12.3.4 van het VT-besluit 2008 genoemde methodiek 

voor zover het ND-5 betreft en de nadere invulling daarvan in de ND-5 beleidsregels.
21

 

Daar waar echter als onderdeel van die methodiek werd bepaald dat de met de retaildienst 

samenhangende incrementele retailkosten onderdeel dienden uit te maken van de door 

KPN te dekken kosten, geldt nu dat de integrale retailkosten onderdeel dienen uit te maken 

van de door KPN te dekken kosten.
22

 Dit betekent dat de retailoplsag stijgt van 1 procent
23

 

naar 19,6 procent. Dit laatste percentage is gebaseerd op KPN’s Accounting Separation 

Rapportage (ASR) over 2009.
24

 Daaruit valt een retailopslag van 19,6 procent voor de 

zakelijke retailmarkt voor vaste telefonie af te leiden.
25

 Deze retailopslag is exclusief 

redelijk retailrendement.  
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 OPTA, Beleidsregels inzake gedragsregel 5, OPTA/AM/2009/201145. 

22
 De uitzondering ziet dus op de tweede zin van het tweede streepje in randnummer 774 van het VT-besluit 

2008. 

23
 Zie de brief met onderwerp Retailopslagen KPN en kenmerk OPTA/AM/2009/203252 van 20 november 2009. 

24
 Zie <http://www.kpn-wholesale.com/media/84226/ASR%202009%20Rapportage%20OPENBAAR.pdf> voor de 

openbare versie van deze rapportage. 

25
 De retailopslag van 19,6 procent is bepaald door de [Vertrouwelijk: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]. 
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B. Het college bepaalt dat KPN het kostentoerekeningssysteem dient te hanteren zoals dat 

staat beschreven in KPN’s Accounting Separation Rapportage (ASR) over 2009 (zie onder 

A).  

4.4 Passendheid ondergrenstariefregulering 

4.4.1 Inleiding 

78. De ondergrenstariefregulering is passend omdat (i) de doelstellingen zoals weergegeven in 

paragraaf 4.2 zonder deze verplichting onvoldoende zijn gewaarborgd en (ii) de onderhavige 

mededingingsbeperkende gedragingen niet geadresseerd kunnen worden door het opleggen van 

verplichtingen die mogelijk minder belastend zijn voor de bedrijfsvoering van KPN. Wat betreft (ii) 

geldt dat alleen ondergrenstariefregulering KPN de prikkel en mogelijkheid ontneemt om zich 

mededingingsbeperkend te gedragen. Met andere verplichtingen, zoals bijvoorbeeld ontbundeling, 

transparantie en non-discriminatie, of zelfs een combinatie daarvan, kan niet worden voorkomen dat 

KPN tarieven op een dermate laag niveau vaststelt dat dit marge-uitholling tot gevolg heeft.  

79. In paragraaf 4.4.2 zet het college uiteen dat het opleggen van de gekozen vorm van 

ondergrenstariefregulering geschikt en noodzakelijk is om de geconstateerde 

mededingingsbeperkende gedragingen te adresseren. Vervolgens werkt het college in paragraaf 4.4.3 

uit dat de in het VT-besluit 2005 opgelegde retailverplichtingen niet langer passend zijn. 

4.4.2 Geschiktheid en noodzakelijkheid ondergrenstariefregulering om de 

mededingingsproblemen te adresseren 

Marge-uitholling  

80. Het belangrijkste probleem op de retailmarkt is het risico op marge-uitholling. Een geschikte 

verplichting hiervoor is ondergrenstariefregulering, waarbij KPN op retailniveau minimaal haar 

integrale retailkosten dient terug te verdienen. De telefoniespecifieke wholesalediensten zijn reeds 

gereguleerd in onder andere het VT-besluit 2008 en daarmee in te kopen tegen een zelfde niveau als 

KPN haar eigen retailbedrijf rekent. Ditzelfde geldt voor een aantal andere wholesale bouwstenen. De 

gekozen invulling van de ondergrensretailregulering zorgt ervoor dat efficiënte partijen in staat zijn om 

op de retailmarkt hun integrale retailkosten terug te verdienen. Daarmee kunnen zij aan alle 

eindgebruikers op de retailmarkt markt een duurzaam concurrerend aanbod doen. De verplichting 

zorgt daarmee voor een level playing field op de retailmarkt. 

81. Uit het voorgaande randnummer volgt dat de ondergrenstariefregulering retailconcurrenten van 

KPN beschermt tegen marge-uitholling. Het zorgt er voor dat KPN niet in staat is om dusdanig lage 

eindgebruikerstarieven te hanteren dat efficiënte concurrenten niet meer op effectieve wijze met KPN 

kunnen concurreren. De gekozen retailverplichting is dus geschikt om het risico op marge-uitholling te 

adresseren. Hierna zal het college op meer detailniveau uitwerken dat de gekozen invulling van de 

ondergrens noodzakelijk is. 
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82. Alleen een toets op dienstniveau voorkomt op effectieve wijze marge-uitholling. Een toets op 

een ander (hoger) aggregatieniveau (bijvoorbeeld cluster- of marktniveau) biedt onvoldoende 

bescherming, omdat dan voor KPN de mogelijkheid bestaat om selectief te lage aanbiedingen te 

doen. Hierdoor kan KPN de marges van efficiënte concurrenten gericht, en zonder dat dit veel afbreuk 

doet aan de marges van KPN zelf, uithollen. Hierbij is mede van belang dat met name KPN ook niet-

prijsgevoelige eindgebruikers bedient. Dit concurrentievoordeel betekent dat KPN lagere prijzen in het 

competitieve of prijsgevoelige deel van de markt zou kunnen compenseren door hogere prijzen voor 

minder prijsgevoelige eindgebruikers, waardoor nog steeds aan de toets op marktniveau wordt 

voldaan. [Vertrouwelijk: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
26

. Daarnaast zijn de 

andere aanbieders in de markt gevoeliger voor een verlies van marktvolume dan KPN, omdat ze een 

kleinere schaal hebben. Daarnaast zijn de andere aanbieders in de markt gevoeliger voor een verlies 

van marktvolume dan KPN, omdat ze een kleinere schaal hebben. Een strategie van te lage prijzen 

voor prijsgevoelige klanten zou daarom voor KPN succesvol kunnen zijn en de concurrentie kunnen 

belemmeren. Alleen een toets op dienstniveau zorgt er voor dat het aanbod van KPN te allen tijde en 

overal prijstechnisch repliceerbaar is en dat concurrenten in staat zijn om op effectieve wijze naar elk 

contract mee te dingen en marge-uitholling dus wordt voorkomen. Dit maakt de toets op dienstniveau 

noodzakelijk. 

83. De ook in paragraaf 3.2 besproken wholesaleregulering heeft onder andere tot gevolg dat KPN 

op retailniveau bepaalde minimum marges dient te hanteren. Uit het voorgaande randnummer volgt 

dat deze minimum marges gezien de uitzonderlijk sterke positie van KPN op de zakelijke retailmarkt
27

 

voor vaste telefonie niet voldoende hoog zijn om een level playing field te kunnen creëren.
 
 

84. Een minder strenge eis (dat wil zeggen: een lagere ondergrens, bij gegeven wholesaletarieven) 

dan het terugverdienen van de integrale retailkosten is niet geschikt, omdat een dergelijke eis 

onvoldoende waarborg biedt voor efficiënte aanbieders dat zij met KPN op deze retailmarkt kunnen 

concurreren en daarmee het mededingingsprobleem van marge-uitholling onvoldoende adresseert. 

Het college acht het daarom ook noodzakelijk dat KPN bij elke aangeboden dienst de relevante 

integrale retailkosten dekt. Indien slechts de incrementele kosten worden gedekt, zoals in de ND-5 

toets op wholesaleniveau, komt er gezien de vastgestelde potentiële mededingingsproblemen op deze 

retailmarkt geen level playing field tot stand. Alle partijen dienen om duurzaam te opereren op 

marktniveau hun integrale retailkosten terug te verdienen. Als KPN alleen gehouden zou zijn om op 

dienstniveau haar incrementele retailkosten te dekken, dan kan zij er voor kiezen om bij bepaalde 

afnemers genoegen te nemen met dekking van slechts de incrementele kosten. Voor andere – relatief 

prijsongevoelige – afnemers kan KPN zodanig(e) (hoge) retailtarieven hanteren dat meer dan de 
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 [Vertrouwelijk: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX] 

27
 KPN (of haar rechtsvoorganger) biedt van oudsher traditionele vaste telefonie op retailniveau aan. Op deze 

markt heeft zij dan ook een (nog) sterke(re) positie ten opzichte van haar concurrenten dan op andere markten. In 

dat opzicht is deze markt uniek. 
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integrale retailkosten kunnen worden gedekt. Op marktniveau zal KPN dan per saldo haar integrale 

kosten volledig kunnen terugverdienen. Concurrerende aanbieders – met relatief veel prijsgevoelige 

klanten – zijn niet in staat om onvolledige dekking van de integrale retailkosten op dienstniveau te 

compenseren, omdat zij geen of minder prijsongevoelige klanten hebben. Hierbij is ook relevant dat 

KPN een breed dienstenportfolio heeft en haar marktaandeel op de zakelijke retailmarkt voor vaste 

telefonie veel hoger is dan dat van al haar concurrenten. Het hanteren van een retailopslag op basis 

van integrale kosten is daarmee geschikt en noodzakelijk om marge-uitholling te voorkomen. 

85. Een strengere eis (dat wil zeggen: een hogere ondergrens, bij gegeven wholesaletarieven) is 

niet noodzakelijk, omdat concurrenten met deze kostennorm voldoende worden beschermd tegen 

marge-uitholling. Ook zou een strengere eis kunnen leiden tot inefficiënte en dus ongewenste 

toetreding, aangezien inefficiënte toetreding kan leiden tot hogere prijzen, wat niet in het belang is van 

eindgebruikers. De retailopslag is daarom ook exclusief een redelijk retailrendement. Het college is 

van mening dat de (efficiënte) concurrenten van KPN op de retailmarkt in staat moeten worden 

gesteld om in gelijke mate hun pure integrale retailkosten terug te verdienen, maar dat het niet 

noodzakelijk is om als onderdeel van de retailopslag ook op te nemen dat KPN op iedere dienst nog 

een minimumrendement dient te behalen. Ook concurrenten van KPN moeten in staat worden gesteld 

om een dergelijk minimumrendement te behalen op een hoger aggregatieniveau, bijvoorbeeld op het 

niveau van hun installed base op de betreffende markt. Een redelijk rendement als onderdeel van de 

retailopslag is in dit geval dan ook niet noodzakelijk om marge-uitholling te voorkomen. 

Prijsdiscriminatie 

86. Zoals beschreven in paragraaf 3.5 is het college van mening dat prijsdiscriminatie een 

mededingingsprobleem is, maar slechts voor zover het tot gevolg heeft dat concurrenten niet meer in 

staat zijn om op effectieve wijze met KPN te concurreren. Dat zal het geval zijn als KPN door het 

toepassen van prijsdiscriminatie voor een bepaalde groep afnemers dusdanig lage tarieven hanteert 

dat de concurrenten daar niet tegen kunnen concurreren. Zoals besproken in randnummers 80 tot en 

met 85 stelt de gekozen vorm van ondergrenstariefregulering concurrenten in staat met KPN te 

concurreren wat betreft alle eindgebruikers op de markt. De gekozen retailverplichting is dus geschikt 

om het risico op het mededingingsprobleem van prijsdiscriminatie in voldoende mate weg te nemen.  

87. In aanvulling op het voorgaande verwijst het college naar randnummer 94 van dit besluit. 

Buitensporig hoge tarieven  

88. In paragraaf 3.3 heeft het college geoordeeld dat KPN ten aanzien van dienstverlening aan een 

beperkte groep bijzonder inerte afnemers niet alleen de mogelijkheid heeft maar ook de beperkte 

prikkel heeft om buitensporig hoge tarieven te hanteren. Naar het oordeel van het college is deze 

prikkel en de impact daarvan dusdanig beperkt dat retailregulering puur en alleen gericht op het 

adresseren van dit probleem niet geschikt en noodzakelijk is. Ter adressering van het 

mededingingsprobleem marge-uitholling heeft het college ondergrenstariefregulering opgelegd, als 

gevolg waarvan de dienstenconcurrentie wordt bevorderd. Immers, door deze ondergrens wordt het 

voor (potentiële) alternatieve aanbieders mogelijk om marktbreed met KPN te concurreren. Deze 

regulering zal dus leiden tot toegenomen concurrentiedruk, wat zal leiden tot (nog) minder 
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mogelijkheden voor KPN om winstgevend buitensporig hoge tarieven te hanteren. De beperkte prikkel 

voor KPN om buitensporig hoge tarieven te hanteren, neemt dus als gevolg van de 

ondergrenstariefregulering tot een zodanig laag niveau af dat naar het oordeel van het college het 

probleem in voldoende mate is geremedieerd. 

Bundeling  

89. Het college heeft in paragraaf 3.6 vastgesteld dat bundeling een potentieel 

mededingingsprobleem is, wat betreft marge-uitholling van bundels met ISDN-diensten. Dit omdat 

KPN weliswaar verplicht is om ontbundelde producten te leveren, maar daarnaast ook bundels (met 

bijvoorbeeld een korting) kan aanbieden waardoor zij in staat is om marktmacht van de vaste 

telefoniemarkt naar andere markten over te hevelen. Het college oordeelt echter dat de op te leggen 

ondergrenstariefregulering dit risico in voldoende mate wegneemt, omdat concurrenten in staat zijn 

ook dit gebundelde aanbod prijstechnisch te repliceren. Immers, de ondergrenstariefverplichting is ook 

van toepassing op bundels met ISDN-diensten. De verplichting is geschikt, omdat het voorkomt dat 

KPN de ondergrens kan ontwijken door voor diensten die zij aanbiedt op de zakelijke retailmarkt voor 

vaste telefonie te lage prijzen te hanteren, door deze als onderdeel van een bundel aan te bieden. 

KPN zou daardoor haar verplichtingen met betrekking tot de ondergrens van tarieven kunnen 

ontlopen. De ondergrenstariefregulering leidt er toe dat ongeacht met welke diensten KPN haar 

zakelijke vaste telefoniediensten bundelt, haar efficiënte concurrenten altijd in staat worden gesteld 

een dergelijke bundel prijstechnisch te repliceren. Een andere verplichting dan een ondergrens, ook 

voor bundels met ISDN, garandeert dit niet. De gekozen retailverplichting is dus zowel geschikt als 

noodzakelijk om het risico op te lage tarieven van bundels in voldoende mate te adresseren. 

4.4.3 Niet langer passende retailverplichtingen 

Inleiding 

90. In het bovenstaande heeft het college aangetoond dat de gekozen vorm van 

ondergrenstariefregulering passend is om alle vastgestelde potentiële mededingingsproblemen te 

adresseren. Daaruit volgt dat andere of aanvullende regulering niet (langer) passend is. Ten 

overvloede, mede in het licht van artikel 6a.4 jo. 6a.2 van de Tw, zal het college hieronder ingaan op 

de retailregulering die wel in het VT-besluit 2005 is opgelegd en die dus niet wordt voortgezet. 

Ondergrenstariefregulering 

91. In het VT-besluit 2005 heeft het college ook ondergrenstariefregulering opgelegd. Het college is 

van mening dat de destijds gekozen invulling van deze verplichting niet langer passend is. De 

ondergrenstariefregulering in het VT-besluit 2005 bestond uit een combinatorische prijssqueezetoets 

op markt- en dienstniveau, nader uitgewerkt in beleidsregels.
28

 In randnummer 82 heeft het college 

beschreven waarom een toets op marktniveau KPN niet de mogelijkheid ontneemt om selectieve 

marge-uitholling toe te passen. Daarom is een toets op marktniveau niet geschikt in het licht van de 

geconstateerde problemen. Daarnaast werd de retailopslag in de toets op dienstniveau vastgesteld op 
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 Beleidsregels ondergrenstariefregulering met kenmerk OPTA/TN/2006/200162 van 27 januari 2006. 
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basis van de incrementele retailkosten van KPN. Hiervan heeft het college in randnummer 84 

aangegeven dat dit niet een geschikte invulling blijkt om een level playing field te creëren. 

Bovengrenstariefregulering 

92. Nu het college heeft geoordeeld dat er in aanwezigheid van de ondergrenstariefregulering geen 

risico meer bestaat op buitensporig hoge tarieven, is het opleggen van bovengrenstariefregulering niet 

langer passend. 

Non-discriminatieverplichting 

93. De in het VT-besluit 2005 opgelegde retail non-discriminatieverplichting is volgens het college 

niet langer passend. Dit omdat deze verplichting met name geschikt is om prijsdiscriminatie te 

voorkomen. Dit probleem wordt echter al in voldoende mate geadresseerd door de 

ondergrenstariefregulering.  

94. Ook zou een non-discriminatieverplichting KPN minder commerciële vrijheid en minder ruimte 

voor maatwerk geven dan met de gekozen invulling van ondergrenstariefregulering. Het aanbieden 

van maatwerk gebeurt veel op deze markt. Het gaat immers vaak om grote eindgebruikers die ieder 

hun eigen specifieke behoefte hebben. Het probleem op de markt is echter niet dat maatwerk wordt 

geleverd, maar dat diensten worden aangeboden tegen tarieven die leiden tot marge-uitholling. Een 

verplichting die maatwerk én marge-uitholling voorkomt, is naar het oordeel van het college zwaarder 

dan een verplichting die primair gericht is op het voorkomen van marge-uitholling. Gegeven dat met 

de ondergrens de mededingingsproblemen ook worden voorkomen, acht het college een 

(aanvullende) non-discriminatieverplichting te zwaar en daarmee disproportioneel.  

Transparantieverplichting 

95. Een transparantieverplichting dient met name ter ondersteuning van een non-

discriminatieverplichting. Nu een non-discriminatieverplichting niet passend is bevonden, is een 

transparantieverplichting ook niet passend. Daarnaast mogen zakelijke afnemers in staat worden 

geacht om het aanbod van KPN op waarde te kunnen schatten en te vergelijken met het aanbod van 

andere aanbieders. Afnemers kunnen bijvoorbeeld diverse aanbieders vragen om een offerte. 

4.5 Inwerkingtreding en implementatietermijn 

96. Het CBb heeft het college opgedragen binnen drie maanden een nieuw besluit te nemen over 

instandhouding van de verplichtingen op de zakelijke retailmarkt voor vaste telefonie na 1 januari 

2010. Het opleggen van verplichtingen met terugwerkende kracht is naar het oordeel van het college 

in casu met het oog op de rechtszekerheid niet passend. Immers, als wel voor terugwerkende kracht 

gekozen zou worden, dan zou KPN gehouden zijn om tariefaanpassingen door te voeren voor de 

periode tussen 1 januari 2010 en de datum van inwerkingtreding van het definitieve Aanvullend besluit 

Marktanalyse Vaste Telefonie 2008. Eventuele positieve gevolgen van de gekozen vorm van 

retailregulering (creatie van een level playing field, zie paragrafen 4.2 en 4.6) kunnen echter voor het 

verleden niet meer worden gerealiseerd. Daarom zal dit besluit in werking treden op [PM] 2012. 
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97. Vanaf het moment van inwerkingtreding van onderhavig besluit zal KPN enige tijd nodig 

hebben om de impact van de ondergrenstariefregulering op zowel haar actief afneembaar portfolio 

(list prices, uitstaande offertes) als haar installed base (lopende contracten) te onderzoeken.  

98. Het college wil echter – ook met het oog op de CBb-uitspraak – wel de positieve gevolgen van 

de regulering zo veel mogelijk realiseren. Daarom oordeelt het college dat het in dit geval redelijk is 

om implementatietermijnen te hanteren die korter zijn dan gebruikelijk. De volgende termijnen gelden: 

- eventuele correcties van de installed base voor overeenkomsten gesloten vóór de datum van 

publicatie van dit Aanvullend ontwerpbesluit Marktanalyse Vaste Telefonie 2008, dienen binnen 

zes maanden na inwerkingtreding van het definitieve Aanvullend besluit Marktanalyse Vaste 

Telefonie 2008 doorgevoerd te zijn.  

- eventuele correcties van de installed base voor overeenkomsten gesloten tussen de datum van 

publicatie van dit Aanvullend ontwerpbesluit Marktanalyse Vaste Telefonie 2008 en 

inwerkingtreding van het definitieve Aanvullend besluit Marktanalyse Vaste Telefonie 2008 

dienen de eerste werkdag na laatstgenoemde datum doorgevoerd te zijn.  

- eventuele correcties van het actief afneembaar portfolio dienen binnen één werkdag na 

inwerkingtreding van het definitieve Aanvullend besluit Marktanalyse Vaste Telefonie 2008 

doorgevoerd te zijn. 

99. Deze implementatietermijnen zijn drie maanden korter dan het college in het kader van ND-5
29

 

redelijk acht. Het college oordeelt echter dat KPN in dit geval de periode tussen publicatie van dit 

Aanvullend ontwerpbesluit Marktanalyse Vaste Telefonie 2008 en publicatie van het definitieve 

Aanvullend besluit Marktanalyse Vaste Telefonie 2008 kan en dient te gebruiken om de noodzakelijke 

wijzigingen door te voeren. Deze periode bedraagt ongeveer drie maanden. 

4.6 Effecten van verplichting 

100. Het CBb heeft in zijn uitspraak van 30 september 2011 de in het VT-besluit 2008 opgelegde 

wholesaleregulering in stand gelaten. In het onderstaande zal het college daarom slechts ingaan op 

de effecten van de (aanvullende) opgelegde retailregulering. 

101. Het college is van mening dat de aanvullende kosten van de in dit besluit opgelegde regulering 

ten opzichte van de kosten zoals genoemd in paragraaf 14.3 van het VT-besluit 2008 relatief beperkt 

zijn. Dit met name omdat voor de invulling van de aanvullende ondergrenstariefregulering bijna 

volledig wordt aangesloten bij de reeds op basis van het VT-besluit 2008 gebruikte methodiek. De 

enige wijziging ten opzichte van dit systeem betreft dat een andere retailopslag wordt gehanteerd in 

het bij dit besluit goedgekeurde kostentoerekeningssysteem. 
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 Zie de Nota van Bevindingen ULL met kenmerk OPTA/AM/2011/202581 van 10 november 2011. 
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102. Het voornaamste in dit besluit geconstateerde mededingingsprobleem is marge-uitholling. 

Afnemers die zonder de ondergrens geconfronteerd zouden worden met lagere tarieven dan de 

ondergrens, moeten na regulering mogelijk (iets) hogere tarieven betalen. KPN kan overigens ook 

onderzoeken of zij haar wholesaletarieven kan verlagen. [Vertrouwelijk: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]. De statische consumentenwelvaart neemt dan mogelijk ook licht af. 

De producentenwelvaart stijgt vermoedelijk licht, omdat KPN in bepaalde gevallen hogere tarieven 

vraagt en andere aanbieders hun tarieven ook licht kunnen verhogen. Bij verlaging van de 

wholesaletarieven van KPN doen deze effecten zich niet voor. 

103. Tegenover de mogelijke en beperkte statische welvaartsafname voor eindgebruikers, staan 

naar het oordeel van het college niet alleen toename van de producentenwelvaart, maar – nog 

belangrijker – ook aanzienlijke positieve dynamische effecten. De retailregulering leidt tot een level 

playing field en (daarmee) toegenomen concurrentiedruk. Dat leidt (op termijn) op de markt als geheel 

tot lagere prijzen, meer keuze en betere kwaliteit, wat uiteraard in het voordeel is van 

eindgebruikers.
30

  

104. Het college hecht – ook blijkens paragraaf 4.2 – aan een dergelijke beweging richting effectieve 

concurrentie veel waarde. Naar het oordeel van het college wegen de positieve dynamische effecten 

van de retailregulering dan ook op tegen de mogelijke en beperkte negatieve statische effecten. Naar 

het oordeel van het college heeft de gekozen retailregulering dan ook een positief effect op zowel de 

consumentenwelvaart, producentenwelvaart als de totale welvaart, in ieder geval op de lange(re) 

termijn. 

4.7 Conclusie 

105. Het college legt KPN met dit besluit, ter remediëring van de vastgestelde potentiële 

mededingingsproblemen die het college in hoofdstuk 3 heeft geïdentificeerd, de verplichting op om de 

in paragraaf 4.3.2 besproken ondergrenstariefregulering in acht te nemen op de zakelijke retailmarkt 

voor vaste telefoniediensten. 
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 Het college is voornemens om tijdens de reguleringsperiode 2012-2014 grotendeels gelijkluidende regulering 

op te leggen op de retailmarkten voor twee- en meervoudige gesprekken (zie ontwerpbesluit Vaste Telefonie 

2011). Ook zal de in dit besluit opgelegde retailregulering van kracht blijven tijdens de te bepalen 

implementatietermijn van de (retail)verplichting die zal worden opgelegd in het besluit over de reguleringsperiode 

2012-2014. Mede daarom zullen de dynamische effecten van dit besluit positief zijn. 
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5 Dictum31 

lxxi. Het college concludeert dat de zakelijke retailmarkt niet daadwerkelijk concurrerend is. Het 

college wijst Koninklijke KPN N.V., haar groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 24b Boek 

2 Burgerlijk Wetboek (hierna: KPN), voor zover zij actief zijn als aanbieder van openbare 

elektronische communicatienetwerken, bijbehorende faciliteiten of elektronische 

communicatiediensten op de zakelijke retailmarkt voor vaste telefonie, aan als 

onderneming met aanmerkelijke marktmacht als bedoeld in artikel 6a.2, eerste lid, van de Tw.  

lxxii. Als gevolg van de aanmerkelijke marktmacht van KPN op de zakelijke retailmarkt en de op 

deze markt geconstateerde mededingingsproblemen, oordeelt het college dat van de vigerende 

retailverplichtingen alleen de ondergrenstariefregulering – in aangepaste vorm – passend is en 

derhalve in stand wordt gehouden. 

lxxiii. Op grond van artikel 6a.13, eerste, tweede en vijfde lid, van de Tw legt het college aan KPN op 

de niet concurrerende zakelijke retailmarkt voor vaste telefonie de verplichting tot 

ondergrenstariefregulering in de vorm van een ondergrenstarief op, welke verplichting slechts 

niet geldt voor diensten die middels VoB
32

 worden geleverd. De ondergrenstariefregulering 

wordt opgelegd in de vorm van een prijssqueezetoets op dienstniveau. Voor de invulling van 

deze toets, het te gebruiken kostentoerekeningssysteem en de bepaling van de hoogte van de 

ondergrens wordt volledig aangesloten bij de in randnummer 774 van het VT-besluit 2008 

genoemde methodiek en de nadere invulling daarvan in de ND-5 beleidsregels. Daar waar 

echter als onderdeel van die methodiek werd bepaald dat de met de retaildienst 

samenhangende incrementele retailkosten onderdeel dienden uit te maken van de door KPN te 

dekken kosten, geldt nu dat de integrale retailkosten onderdeel dienen uit te maken van de door 

KPN te dekken kosten. Dit betekent dat de retailoplsag stijgt van 1 procent naar 19,6 procent. 

De retailopslag is exclusief redelijk retailrendement. 

lxxiv. De verplichting voor KPN om op de niet daadwerkelijk concurrerende zakelijke retailmarkt niet 

middels VoB aangeboden diensten niet-anticompetitieve tarieven te hanteren, geldt zowel voor 

retaildiensten die ongebundeld worden aangeboden als voor retaildiensten die worden 

aangeboden als onderdeel van een bundel. De ondergrenstariefregulering is derhalve ook van 

toepassing op alle retaildiensten die KPN in gebundelde vorm aan haar eindgebruikers 

aanbiedt.  
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 Dit dictum geldt ter vervanging van dictumonderdeel lxxi. en verder van paragraaf 15.4 van het VT-besluit 2008. 

32
 Onder Voice over Broadband (VoB) verstaat het college in dit Aanvullend besluit de vorm van telefonie waarbij 

de eindgebruiker gebruik maakt van toegang op basis van het IP-protocol en deze eindgebruiker bereikbaar is 

met een nummer uit het nummerplan, zowel inkomende gesprekken kan ontvangen als uitgaande gesprekken 

kan maken, er telefoons gebruikt worden om te communiceren en de mobiliteit tijdens het gesprek beperkt is. 
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lxxv. Met inachtneming van artikel 6a.13, tweede lid, van de Tw, geldt dat KPN een door het college 

te bepalen en goed te keuren kostentoerekeningssysteem dient te hanteren. Het college 

bepaalt dat KPN het kostentoerekeningssysteem dient te hanteren zoals dat staat beschreven 

in KPN’s Accounting Separation Rapportage (ASR) over 2009 (zie onder randnummer 77 onder 

A). 

lxxvi. Het college stelt de implementatietermijn voor het doorvoeren van eventuele prijsaanpassingen 

ten behoeve van de installed base, wat betreft overeenkomsten gesloten vóór publicatie van het 

ontwerp Aanvullend besluit Marktanalyse Vaste Telefonie 2008, vast op zes maanden. Het 

college stelt de implementatietermijn voor het doorvoeren van eventuele prijsaanpassingen ten 

behoeve van de installed base wat betreft overeenkomsten gesloten tussen de datum van 

publicatie van dit Aanvullend ontwerpbesluit Marktanalyse Vaste Telefonie 2008 en 

inwerkingtreding van het definitieve Aanvullend besluit Marktanalyse Vaste Telefonie 2008 vast 

op één werkdag. Het college stelt de implementatietermijn voor het doorvoeren van eventuele 

prijsaanpassingen ten behoeve van het actief afneembaar portfolio vast op één werkdag na 

inwerkingtreding van het definitieve Aanvullend besluit Marktanalyse Vaste Telefonie 2008. 

lxxvii. De datum van inwerkingtreding van dit besluit is [PM].  
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Beroepsmogelijkheid 

Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is 

bekendgemaakt beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven te Den Haag. 

Het postadres is: College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA ’s-Gravenhage. 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een 

omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht bevatten. Voorts moet het beroepschrift de gronden van het beroep 

bevatten en dient een afschrift van het bestreden besluit te worden meegezonden. 

Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Informatie hierover kan worden ingewonnen bij de griffie van het 

College, telefonisch bereikbaar op (070) 381 39 10 of (070) 381 39 30. 

 

 

 


