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Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer 

drs. P.J. Hoogendoorn OPTA/AM/2013/200227  (070) 315 35 03

Datum Onderwerp Bijlage(n) 

29 januari 2013 13.0001.29 Handhaving ND-5 per 1 mei 2013  

  

Geachte heer Farwerck, 

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

vragen uit de markt gekregen over de wijze waarop hij per 1 mei 2013 de zogenoemde ‘ND-5-

verplichting’ zal handhaven die aan KPN is opgelegd in de marktanalysebesluiten FttO en HKWBT/HL 

voor contracten die KPN sluit in de periode van 1 januari tot 1 mei 2013. Met deze brief wordt u 

hierover geïnformeerd. 

De marktanalysebesluiten FttO en HKWBT/HL zijn op 1 januari 2013 van kracht geworden. In beide 

besluiten zijn voor de implementatie van ND-5 een tweetal termijnen gegeven, te weten (A) een termijn 

van vier maanden voor haar actief afneembaar portfolio (list prices, uitstaande offertes); en (B) een 

termijn van twaalf maanden voor haar installed base (lopende contracten op het moment van 

inwerkingtreding van het besluit). 

Voor het aanpassen van contracten uit de installed base heeft het college KPN in het verleden in 

enkele specifieke gevallen toegestaan een ‘compensatieregeling’ te treffen met haar afnemers om 

tariefverhogingen uit hoofde van ND-5 te compenseren voor de resterende looptijd van het 

oorspronkelijke contract. Deze eenmalige compensatie moest dan wel ‘lump sum’ worden 

aangeboden, onafhankelijk zijn van toekomstige afname van dienstverlening bij KPN en mocht niet in 

de weg staan aan de mogelijkheid van de klant om het betreffende contract kosteloos op te zeggen. 

Voor contracten die KPN sluit in de periode van 1 januari tot 1 mei 2013 – en per 1 mei 2013 

onderhevig zijn aan ND-5-toetsing uit hoofde van de marktanalysebesluiten FttO en HKWBT/HL – zal 

het college een dergelijke compensatieregeling, teneinde de betrokken contracten per 1 mei 2013 in 

overeenstemming te brengen met ND-5, niet toestaan. Deze contracten zijn immers gesloten in een 

periode waarin KPN beschikt over aanmerkelijke marktmacht, zij kennis heeft van de op haar van 

toepassing zijnde regulering (en specifieke verplichtingen) en zij haar afnemers over de mogelijke 

consequenties hiervan vooraf op transparante wijze kan informeren.      
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Gelet op het belang van transparantie hierover voor de markt publiceert het college een afschrift van 

deze brief op zijn website (www.opta.nl).  

Voor vragen over de inhoud van deze brief kunt u contact opnemen met de in het briefhoofd 

genoemde contactpersoon. 

Hoogachtend, 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 

namens het college, 

(plv) Afdelingshoofd Markten 

[w.g.] 

mr. K.J. Graver   


