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Geachte heer/mevrouw, 

 

In het kader van de consultatie van het ontwerpbesluit Marktanalyse Vaste Telefonie 2008 (hierna: 

ontwerpbesluit VT 2008) en het ontwerpbesluit Marktanalyse Vaste Telefonie 2011 (hierna: 

ontwerpbesluit VT 2011) van 7 december 2011 heeft het college van de Onafhankelijke Post en 

Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) van KPN een zienswijze ontvangen. Hierin gaat KPN 

onder andere in op de invulling van de retailopslag in het geval van bundels. 

 

Het college wil partijen de gelegenheid geven om te reageren op de zienswijze van KPN en de 

wijziging die het college overweegt door te voeren ten aanzien van de reikwijdte van de integrale 

retailopslag. De openbare versies van de zienswijzen van marktpartijen op de ontwerpbesluiten VT 

2008 en 2011 zijn terug te vinden op de website van OPTA. 

 

KPN
1
 geeft in paragraaf 3.3.2 (iv) van de zienswijze op het ontwerpbesluit VT 2008 en paragraaf 4.1.2 

(iv) van de zienswijze op het ontwerpbesluit VT 2011 onder andere het volgende aan over de invulling 

van de retailondergrens voor bundels: 

“Tot slot moet er volgens de huidige interpretatie van het college over het geheel een retailopslag van 

18,6% worden toegepast. Dit is overigens zeer merkwaardig want de gedachte van een opslag van 

18,6% heeft uitsluitend betrekking op de gereguleerde traditionele vaste telefonie diensten van KPN en 

deze heeft dus geen enkele relevantie tot de mededingingsrechtelijke relevante retailkosten voor 

ongereguleerde diensten”. 

 

Het college overweegt mede op basis van de hiervoor genoemde paragrafen uit de zienswijzen van 

KPN de integrale retailkostenopslag (18,6%) alleen toe te passen op die bouwstenen die worden 

gebruikt voor de voortbrenging van de traditionele VT-diensten (PSTN/ISDN-diensten en het verkeer 
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 Zienswijze KPN van 18 januari 2012. 
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Marktpartijen 
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daarover) in de bundel. Voor de overige bouwstenen blijft de uit de ND-5 toets bekende incrementele 

retailopslag gelden. 

 

Het college verzoekt partijen om hun reactie uiterlijk drie dagen na dagtekening van deze brief per e-

mail aan het college te verzenden (10 februari 2012). De reacties kunnen worden gestuurd naar 

Vastetelefonie-MA@opta.nl. Indien uw reactie bedrijfsvertrouwelijke gegevens bevat, dan verzoekt het 

college u tevens om een openbare versie van uw reactie. 

 

Hoogachtend, 

 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 

namens het college, 

(plv) Afdelingshoofd Markten 

 

 

w.g. 

 

 

mr. K.J. Graver   
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