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Voorwoord

In het besluit van 16 december 1999 is door het college van de Onafhankelijke Post en
Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) geconstateerd dat de tot dan toe voor de
beoordeling op kostenorië ntatie van de door KPN voor haar interconnectie- en bijzondere
toegangsdiensten voorgestelde tarieven gehanteerde EDC-systematiek op den duur onvoldoende
tegemoetkomt aan de eisen die vanuit de doelstelling voor de telecommunicatiemarkt aan een
dergelijk systeem dienen te worden gesteld.

Deze constatering heeft het college daarbij tot het standpunt geleid dat de EDC-systematiek wat
betreft de situatie na 1 juli 2000 niet langer dient te worden toegepast, en dat dient te worden
overgegaan op een systematiek gebaseerd op toekomstgerichte gemiddelde incrementele lange
termijnkosten, waarbij het daartoe te hanteren ‘bottom up’ model leidend is. Dit eventueel door
middel van een overgangsregime.

In datzelfde besluit van 16 december 1999 is aangegeven dat, om aan dit standpunt een meer
concrete invulling te geven, het college een beleidsvoornemen voorbereidt waarover de markt
zal worden geconsulteerd. Dit beleidsvoornemen is in onderhavig consultatiedocument
verwoord.

Met de publicatie van dit consultatiedocument begint een consultatieperiode van vijf weken,
welke zal eindigen op 26 januari 2001. Partijen worden uitgenodigd om uiterlijk 26 januari
aanstaande hun opvattingen en standpunten ten aanzien van het in dit document verwoorde
voornemen schriftelijk aan het college kenbaar te maken. Als onderdeel van de consultatie zal
op woensdag 17 januari 2001 een openbare hoorzitting worden georganiseerd, alwaar partijen
in de gelegenheid worden gesteld om mondeling hun standpunten aan het college toe te lichten.

De resultaten van de consultatie zal het college betrekken bij de voltooiing van het
beleidsvoornemen. Door middel van een in het eerste kwartaal van 2001 te publiceren document
(met daarin onder andere een samenvatting van de reacties en het oordeel van het college ten
aanzien van die reacties) zal de markt hierover nader worden geïnformeerd.
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Hoofdstuk 1. Inleiding

1. Krachtens artikel 20.1, eerste lid van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw)1 was KPN tot
15 december 2000 aangewezen als zogenaamde partij met aanmerkelijke macht op de markten
(hierna: AMM) voor openbare vaste telefonie en huurlijnen. Bij college besluit van 15 november
2000 (kenmerk: OPTA/EGM/2000/202722) is KPN op basis van artikel 6.4 per 15 december 2000
voor onbepaalde tijd aangewezen als AMM-partij op de markt voor vaste openbare telefonie,
welke aanwijzing jaarlijks door het college zal worden geë valueerd. De aanwijzing als AMM-partij
op de markt voor openbare vaste telefonie en huurlijnen brengt voor KPN mee dat zij op basis
van artikel 6.6, eerste lid Tw gehouden is om haar tarieven voor interconnectie op transparante
wijze te bepalen en op kosten te orië nteren. Tevens dient KPN deze tarieven in voldoende mate
uit te splitsen (artikel 6.6, tweede lid Tw). Op basis van artikel 6.9, tweede lid Tw gelden
dezelfde bepalingen tevens voor de door KPN aangeboden bijzondere toegangsdiensten.

2. De beoordeling op kostenorië ntatie van de door KPN voor haar interconnectie- en
bijzondere toegangsdiensten voorgestelde tarieven heeft de afgelopen periode plaatsgevonden
aan de hand van de zogenoemde EDC-systematiek2. In grote lijnen hield deze systematiek in dat
de door KPN op basis van haar EDC-model aangevoerde kosten aan de hand van een reconciliatie
met het door OPTA (en marktpartijen) ontwikkelde ‘bottom up’ model door het college op hun
redelijkheid zijn beoordeeld3. Toepassing van de EDC-systematiek heeft tweemaal
plaatsgevonden: Het in de periode 1997/1998 uitgevoerde EDC-I proces heeft op 1 juli 1998
geleid tot het EDC-I oordeel, het in de periode 1998/1999 uitgevoerde EDC-II proces op 29
november tot het EDC-IIA besluit en op 16 december 1999 tot het EDC-IIB besluit.

3. Dit hoofdstuk geeft in de eerste paragraaf een beeld van de ontwikkelingen die aan
onderhavig consultatiedocument zijn voorafgegaan. In de tweede en derde paragraaf wordt
achtereenvolgens ingegaan op de gerelateerde onderwerpen prijssqueeze en de op dit moment
in Europees verband onderhanden zijnde ONP-Review. De vierde paragraaf geeft tenslotte een
overzicht van de inhoud van het consultatiedocument.

                                                  
1 Stb. 1998, nr 610
2 EDC staat voor ‘Embedded Direct Costs’.
3 Voor een nadere toelichting op de EDC-modellering zij verwezen naar de bijlage bij dit consultatiedocument.
Tevens zij verwezen naar de in het kader van de toepassing van de EDC-systematiek door het college genomen
besluiten (het EDC-I oordeel van 1 juli 1998 (OPTA/MI/98/1537), de besluiten in de EDC-I geschillen van 28 april en
28 mei 1999 (OPTA/IBT/99/2315 en 5955), het EDC-IIA besluit van 29 november 1999 (OPTA/IBT/99/8000), het
EDC-IIB besluit van 16 december 1999 (OPTA/IBT/99/8393).
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1.1 Voorgeschiedenis

1.1.1 Het EDC-IIB besluit

4. Het reeds genoemde EDC-IIB besluit van 16 december 1999 zag op de bepaling van de
definitieve tarieven voor de periode 1 juli 1998 tot 1 juli 1999 (waarvoor op basis van het EDC-I
proces de voorlopige tarieven waren vastgesteld)4. In dit besluit heeft het college onderkend dat
vaststelling van de definitieve tarieven op basis van de EDC-systematiek zou leiden tot (ten
opzichte van de voorlopige tarieven voor diezelfde periode) aanzienlijk hogere tarieven. Een
dergelijke verhoging zou hebben geleid tot aanzienlijke terugbetalingsverplichtingen voor de
met KPN interconnecterende partijen. Het college heeft hierop geoordeeld dat dergelijke
terugbetalingen, de daarmee samenhangende onzekerheid voor de investeringsbeslissingen van
concurrenten van KPN, alsmede de nadelige invloed hiervan op de prille concurrentie moesten
betekenen dat de EDC-systematiek geen onverkorte toepassing kon krijgen. Het college heeft
hierbij aangesloten bij de door de minister van Verkeer en Waterstaat in de richtsnoeren
interconnectie5 verwoorde zienswijze dat, na de beoordeling op kostenorië ntatie, de
interconnectietarieven ook nog bezien kunnen worden in het licht van de mogelijkheden voor de
totstandkoming van concurrentie. Bij dit oordeel heeft het college betrokken dat de in 1998 op
KPN’s netwerk aanwezige schaarsteproblematiek in de weg stond aan strikte toepassing van de
systematiek6. Het college heeft het dan ook redelijk geoordeeld om de definitieve tarieven voor
de periode 1 juli 1998 tot 1 juli 1999 gelijk te stellen aan de voorlopige tarieven voor diezelfde
periode.

1.1.2 De heroverweging van de EDC-systematiek

5. Mede naar aanleiding van (de uitkomsten van) het EDC-II proces heeft het college het in
het EDC-IIB besluit noodzakelijk geacht om de tot dan toe voor de tariefregulering van KPN’s
interconnectietarieven gehanteerde EDC-systematiek te heroverwegen. Op basis van een aantal
in het betreffende besluit beschreven elementen is het college daarbij tot het oordeel gekomen
dat de EDC-systematiek op den duur onvoldoende tegemoet komt aan de eisen die vanuit de
doelstelling voor de telecommunicatiemarkt aan een dergelijk systeem dienen te worden gesteld.

6. Dit oordeel heeft het college daarbij tot het standpunt gebracht dat de EDC-systematiek
wat betreft de situatie na 1 juli 2000 niet langer diende te worden toegepast, en dat diende te
worden overgegaan op een systematiek gebaseerd op toekomstgerichte gemiddelde incrementele

                                                  
4 In de EDC-systematiek werden de voorlopige tarieven voor het komende jaar vastgesteld op basis van prognoses
voor verkeersvolumes en verwachte kostenontwikkelingen. De definitieve tarieven werden achteraf vastgesteld op
basis van werkelijke verkeersvolumes en werkelijke kosten.
5 Stcrt. 1997, nr 104
6 Als gevolg van de schaarste heeft immers niet het aantal verkeerminuten tot stand kunnen komen zoals zich dat in
een situatie zonder schaarste zou hebben voorgedaan.
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lange termijnkosten (LRAIC), waarbij het daartoe te hanteren ‘bottom up’ model leidend is (de
BU-LRIC systematiek)7. Dit eventueel door middel van een overgangsregime.

1.1.3 De overbruggingstarieven

7. Op 28 april 2000 heeft KPN opnieuw een EDC-rapportage (‘de EDC-III rapportage’) aan
het college ter beoordeling voorgelegd. Gelet op het oordeel van het college van 16 december
1999 dat de EDC-systematiek voor de toekomst dient te worden verlaten, heeft het college in het
besluit overbruggingstarieven van 30 juni 20008 besloten om dit door KPN aan hem voorgelegde
kostentoerekeningssysteem bij die gelegenheid niet goed te keuren.

8. Om te voorzien in de situatie dat hierdoor voor de periode 1 juli 2000 tot 1 juli 2001 een
door het college goedgekeurd kostentoerekeningssysteem vooralsnog ontbrak - de BU-LRIC
systematiek was (en is) immers nog niet tot stand gebracht - heeft het college in het besluit
overbruggingstarieven geoordeeld dat KPN als voorlopige tarieven voor de periode na 1 juli 2000
de tarieven dient te hanteren zoals die in het EDC-IIA besluit van 29 november 1999 voor de
periode 1 juli 1999 tot 1 juli 2000 zijn bepaald. Op deze wijze hebben de EDC-IIA tarieven per 1
juli 2000 het karakter gekregen van tijdelijke ‘overbruggingstarieven’.

1.1.4 De voorbereiding van het nieuwe reguleringsconcept

9. In het EDC-IIB besluit heeft het college aangegeven ten behoeve van de totstandkoming
van het nieuwe reguleringsconcept een beleidsvoornemen voor te bereiden waarover de markt
zal worden geconsulteerd. Onderhavig consultatiedocument is hiervan de invulling.

10. Ten behoeve van de voorbereiding van het ter consultatie voor te leggen nieuwe
reguleringsconcept hebben, zoals reeds in het besluit overbruggingstarieven is aangegeven,
verkennende gesprekken plaatsgevonden tussen medewerkers van KPN en OPTA. Dergelijke
gesprekken hebben tevens plaatsgevonden met medewerkers van een aantal andere
marktpartijen, te weten Energis, GTS, UPC, Versatel en Worldcom. Tijdens deze gesprekken is het
door het college voorgenomen reguleringsconcept bij deze partijen getoetst. Dit had mede ten
doel om de bezwaarprocedures van genoemde marktpartijen tegen de te verlaten EDC-
systematiek te kunnen beë indigen, waardoor de aandacht van zowel marktpartijen als OPTA
geheel op de systematiek voor de nabije toekomst kan worden gericht.

                                                  
7 De mogelijkheid om op den duur over te gaan op een leidend BU-model is door het college reeds in het tweede
consultatiedocument in het EDC-I proces (d.d. 26 maart 1998) onderkend.
8 OPTA/JUZ/2000/201775, Stcrt. 2000, nr. 144
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11. Op 18 oktober 2000 is de markt tijdens een daartoe georganiseerde openbare
bijeenkomst over het door het college voorgenomen reguleringsconcept geïnformeerd9. Daarbij
is aangegeven dat het reguleringsconcept, voor zover dat de per 1 juli 2001 te gelden
systematiek betreft, in de later in 2000 te starten consultatie voor reacties aan de markt wordt
voorgelegd.

1.1.5 De overgangstarieven

12. Het voorgenomen nieuwe reguleringsconcept, zoals in dit consultatiedocument
beschreven, zal feitelijk eerst per 1 juli 2001 zijn beslag kunnen krijgen. De periode tot die tijd is
onder andere benodigd voor de onderhavige consultatie, alsmede voor de ontwikkeling van de
eigenlijke BU-LRIC systematiek.

13. Hierdoor blijft voor de periode tussen 1 juli 2000 en 1 juli 2001 de situatie bestaan dat
een door het college goedgekeurd kostentoerekeningssysteem niet voorhanden is. Om met een
definitieve regeling in deze situatie te voorzien is door het college op 4 december 2000 in het
besluit overgangsperiode10 bepaald dat voor deze periode overgangstarieven gelden die zich
voor zowel de nationale, de regionale als de lokale diensten ondubbelzinnig binnen de door de
Europese Commissie voor het jaar 2000 vastgestelde benchmark bevinden11. De op deze basis
door het college goedgekeurde overgangstarieven hebben het karakter van definitieve tarieven,
en staan daarmee vast. In hetzelfde besluit zijn voor de periode 1 juli 1999 tot 1 juli 2000 de in
het EDC-IIA besluit bepaalde voorlopige tarieven vastgesteld als zijnde definitief.

1.2 Toets op prijssqueeze

14. Op deze plek wenst het college nog enige opmerkingen te wijden aan het verschijnsel
prijssqueeze en de daarvoor in ontwikkeling zijnde squeezetoets. In het reguleringsconcept is
reeds door het college aangegeven dat wat betreft de verhouding tussen de door KPN
gehanteerde eindgebruikerstarieven en haar tarieven voor interconnectie en bijzondere toegang
het college de uitvoering van een squeezetoets beschouwt als een bestuurlijke randvoorwaarde
bij elke door OPTA uit te voeren tariefregulering.

15. Concurrenten van KPN maken bij het aanbieden van hun diensten in meer of mindere
mate gebruik van het netwerk van KPN. Zij maken hiervan niet alleen gebruik voor het afwikkelen
van verkeer (terminating access), maar in sommige gevallen ook voor het ophalen van verkeer

                                                  
9 Bedoeld reguleringsconcept is te vinden op de website van OPTA (onder ‘Interconnectie’, Achtergrondinformatie’).
10OPTA/IBT/2000/202891
11 In feite worden de op 30 juni 2000 vastgestelde voorlopige overbruggingstarieven met terugwerkende kracht
vervangen door de op 29 september 2000 vastgestelde overgangstarieven.
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(originating access). KPN brengt hen hiervoor vergoedingen, de terminating en originating
tarieven, in rekening. De concurrentiepositie van de andere aanbieders is sterk afhankelijk van
de marge tussen de interconnectietarieven en de eindgebruikerstarieven van KPN. Doordat de
eindgebruikerstarieven de afgelopen jaren sneller zijn gedaald dan de interconnectietarieven
kan de situatie ontstaan dat de marge tussen deze tarieven zo gering wordt dat andere
aanbieders, die voor de inkoop van netwerkcapaciteit deels afhankelijk zijn van KPN, niet in
staat zijn om hun eigen telefoondienst rendabel aan te bieden. In een dergelijke situatie van
prijssqueeze is het denkbaar dat alternatieve aanbieders op den duur uit de markt (moeten)
stappen. In het consultatiedocument inzake prijssqueeze12 is het begrip prijssqueeze als volgt
door het college gedefinieerd: ‘een zodanig lage marge tussen de eindgebruikerstarieven van de
telefoondienst van KPN en de bij deze dienst behorende interconnectietarieven, dat efficië nte
dienstenaanbieders niet in staat zijn om hun eigen telefoondienst rendabel aan te bieden.’

16. Om te toetsen of er sprake is van prijssqueeze heeft OPTA een toets ontwikkeld die de
afgelopen periode in een afzonderlijke procedure ter consultatie heeft voorgelegen. Het college
baseert zich bij de squeezetoets onder meer op de Bekendmaking van de Europese Commissie
van 2 augustus 1998 betreffende de toepassing van de mededingingsregels op overeenkomsten
inzake toegang in de telecommunicatiesector13. De voorgestelde toets komt er in het kort op
neer dat de eindgebruikerstarieven van KPN in ieder geval hoger zouden moeten zijn dan de
inkoopkosten, die KPN zou moeten betalen als zij net als haar concurrenten tegen de
interconnectietarieven netwerkcapaciteit bij zichzelf zou inkopen, vermeerderd met een redelijke
opslag zodat aanbieders hun overige kosten kunnen dekken (kosten van de eigen organisatie,
van billing, van marketing e.d.) en een normale winst te behalen. Daarbij wordt ervan uitgegaan
dat KPN bij zichzelf netwerkcapaciteit inkoopt op basis van de wijze waarop de verschillende
soorten verkeer thans feitelijk in haar netwerk gerouteerd worden.

17. De door het college mede op basis van de reacties op de consultatie inzake prijssqueeze
vast te stellen squeezetoets moet ervoor zorgen dat prijssqueeze in de toekomst wordt
voorkomen. Het college acht dat een noodzakelijke voorwaarde om de ontwikkeling van
bestendige concurrentie op lange termijn te kunnen waarborgen. De squeezetoets dient ertoe de
logische samenhang tussen de wholesale- en de retailtarieven te verzekeren zodat prijssqueeze
effecten kunnen worden voorkomen. In die zin vormt de squeezetoets als het ware het sluitstuk
van het toezicht dat het college op de eindgebruikers- en interconnectietarieven houdt.

18. Op dit moment is het college doende om mede op basis van de reacties op de consultatie
inzake prijssqueeze de squeezetoets te formaliseren. In het kader van de onderhavige
consultatie inzake de toekomstige tariefregulering voor interconnectie en bijzondere toegang zij
opgemerkt dat ook op de (resultaten van de) uiteindelijk door het college vast te stellen
tariefregulering de toepassing van de squeezetoets onverkort van toepassing zal zijn. Daar waar

                                                  
12 Consultatiedocument Prijssqueeze d.d. 9 oktober 2000
13 98/C265/02
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relevant zal in onderhavig consultatiedocument naar de inhoud van de consultatie inzake
squeeze worden gerefereerd.

1.3 De Europese herziening van het ONP-kader

19. Alvorens in de volgende hoofdstukken het voorgenomen reguleringsconcept aan de orde
komt, wordt in deze paragraaf kort stilgestaan bij de ontwikkelingen in het Europese
regelgevende kader. Meer specifiek gaat het hierbij om de door de Europese Commissie in het
najaar van 1999 ingezette herziening van het bestaande regelgevende kader, ofwel de ‘ONP
Review’14, en in het bijzonder om de betekenis daarvan voor de beoordeling op kostenorië ntatie
van de door KPN aangeboden interconnectie- en bijzondere toegangsdiensten.

20. De Review is eind 1999 begonnen met een mededeling van de Commissie aan het
Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s15.
Naar aanleiding van deze mededeling heeft een grootschalige consultatie plaatsgevonden16,
waarna de Commissie op 27 april 2000 de contouren van een aantal nieuwe richtlijnen heeft
gepubliceerd17. Op 12 juli 2000 heeft de Commissie vervolgens voorstellen gepubliceerd voor een
vijftal nieuwe richtlijnen, alsmede voor een verordening inzake de ontbundelde toegang tot de
aansluitlijn18. Deze verordening inzake ontbundelde toegang is ondertussen voltooid en wordt
per 1 januari 2001 van kracht19.

21. Het college heeft het in dit consultatiedocument voorliggende voorgenomen
reguleringsconcept ontwikkeld tegen de achtergrond van de Europese Review. Temeer daar de
nieuwe Europese richtlijnen binnen afzienbare termijn in nationale wetgeving zullen moeten zijn
geïmplementeerd, acht het college het wenselijk dat in de voor de komende jaren voor de
tariefregulering van interconnectie- en bijzondere toegangsdiensten voorgenomen regulering zo
veel als mogelijk wordt geanticipeerd op de in de herziening van de Europese regelgeving

                                                  
14 ONP staat voor ‘Open Network Provision’.
15 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het
Comité van de Regio’s. Naar een nieuw regelgevingskader voor elektronische communicatie infrastructuur en
bijbehorende diensten. Herziening van de communicatieregelgeving 1999, COM(1999) 539.
16 De resultaten van de consultatie zijn te vinden als mededeling van de Commissie inzake de publieke consultaties,
COM(2000)239, 26 april 2000.
17 Vijf werkdocumenten van DG Information Society, INFSO A/1, 27 april 2000.
18 Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on a common regulatory framework for
electronic communications networks and services (COM(2000)393), on access to, and interconnection of, electronic
communications networks and associated facilities (COM(2000)384), on universal service and users’ rights relating
to electronic communications networks and services (COM(2000)392), on the authorisation of electronic
communications and services (COM(2000)386), concerning the processing of personal data and the protection of
privacy in the electronic communications sector (COM(2000)385. Proposal for a regulation of the European
Parliament and of the Council on unbundled access to the local loop (COM(2000)394).
19 Regulation of the European Parliament and of the Council on unbundled access to the local loop, 5 December
2000.
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onderkende ontwikkelingen. Zodoende wordt naar het oordeel van het college voorkomen dat
thans een tariefregulering zou worden ontwikkeld die op korte termijn niet meer zou aansluiten
op de ontwikkelingen binnen de Europese Unie.

1.3.1 Onderscheidenlijke diensten

22. In het door de Commissie gepubliceerde consultatiedocument20 constateert de Commissie
dat bij het vormgeven van de algemene beleidsbeginselen voor toegang en interconnectie het
regelgevingkader niet mag leiden tot verstoringen op het gebied van (het stimuleren van)
investeringen en innovatie in diensten en infrastructuur. De Commissie acht het met name van
belang dat wordt erkend dat verschillende commercië le betrekkingen van toepassing zijn in
verschillende situaties.

23. In het geval van de situatie van ‘call termination’ (dat wil zeggen wanneer een
netwerkaanbieder een gesprek doorgeeft aan een met hem geïnterconnecteerde aanbieder voor
afgifte bij de opgeroepen klant) geeft de Commissie aan dat er geen commercië le relatie bestaat
tussen de netwerkaanbieder die om ‘terminating access’ vraagt en de opgeroepen klant. Dit in
tegenstelling tot de situatie waarin een netwerk- of dienstenaanbieder toegang vraagt om zelf
een commercië le relatie te kunnen aangaan met de klant van de aanbieder die toegang verleent.
De Commissie acht het wenselijk dat het regelgevingkader, en met name eventuele regels
betreffende de tarieven, rekening houdt met het verschil tussen deze twee situaties21. In bredere
zin erkent de Commissie dat de terminating access dienst, de originating access dienst en de
transitdienst zich waarschijnlijk tot verschillende markten zullen ontwikkelen, waarop
verschillende regels van toepassing kunnen zijn22.

1.3.2 Tariefregulering

24. Wat betreft terminating access (ofwel call termination) herhaalt de Commissie het in een
eerdere aanbeveling23 voorgeschreven gebruik van de methode van gemiddelde incrementele
kosten op lange termijn (LRAIC)24. Voor andere soorten toegang onderkent de Commissie dat
hiervoor andere prijsberekeningsmethoden geschikter kunnen zijn. Dit wanneer de betreffende
markten meer aan concurrentie zijn onderworpen en de marktpartij die om toegang vraagt dit

                                                  
20 Zie voetnoot 15
21 COM(1999)539, p. 29, 30
22 COM(1999)539, p. 40
23 Aanbeveling 98/195/EG van de Commissie van 8 januari 1998 betreffende interconnectie op een geliberaliseerde
telecommunicatiemarkt, PB L 73 van 12 maart 1998, en de aanbeveling van de Commissie van 29 juli 1998 tot
wijziging van aanbeveling 98/195/EG van de Commissie, PB L 228 van 15 augustus 1998.
24 Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on access to, and interconnection of,
electronic communications networks and associated facilities (COM(2000)384), overweging 14.
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doet om nieuwe inkomensstromen te genereren van klanten van de leverancier van die
toegang25. Overigens geeft de Commissie aan dat met name marktpartijen beschikkend over een
aanmerkelijke macht een prijssqueeze zouden moeten voorkomen tussen enerzijds hun
eindgebruikerstarieven en anderzijds de interconnectietarieven die zij hun concurrenten in
rekening brengen26.

1.4 De inhoud van het consultatiedocument

25. Dit consultatiedocument is verder als volgt ingedeeld. Hoofdstuk 2 is gewijd aan het door
het college voorgenomen onderscheid in de kostenregulering voor terminating access enerzijds
en originating access anderzijds. Hoofdstuk 3 behandelt een aantal onderwerpen ten aanzien
waarvan het college van oordeel is dat de nadere invulling ervan voor de tariefregulering van
zowel terminating access als originating access in grote lijnen hetzelfde zou moeten zijn.

26. De hoofdstukken 4 en 5 gaan nader in op de onderscheidenlijke voor terminating en
originating voorgenomen tariefregulering. Hoofdstuk 6 besluit met een overzicht van alle in het
consultatiedocument expliciet gestelde vragen en een beschrijving van de verdere
consultatieprocedure.

27. Opgemerkt zij dat de specifieke punten waarover het college belanghebbenden wenst te
consulteren in de tekst van dit consultatiedocument met een kader zijn gemarkeerd. Tevens zijn
deze specifieke punten in hoofdstuk 6 herhaald. Het staat belanghebbenden uiteraard vrij om
ook ten aanzien van andere dan deze specifieke punten hun inzichten en standpunten aan het
college kenbaar te maken.

28. Tenslotte merkt het college op dat de voltooiing van het beleidsvoornemen
vanzelfsprekend mede wordt beïnvloed door de inbreng van marktpartijen tijdens deze
procedure, maar dat daarnaast ook de ontwikkelingen op het terrein van de Europese
regelgeving van invloed zijn. Daarbij is het zo dat door de toezichthouders in de zogenaamde
‘Independant Regulators Group’ (IRG) besprekingen zijn gevoerd om te komen tot een vorm van
Europese harmonisatie van hun beleid met betrekking tot de nadere invulling van de LRIC-
systematiek voor kostentoerekening. Die besprekingen hebben geresulteerd in zogenoemde
‘Principles of implementation and best practice regarding FL-LRIC cost modelling’ welke zijn te
vinden op OPTA’s website27.

                                                  
25 COM(1999)539, p. 38, 39
26 Zie voetnoot 18
27 www.opta.nl, onder ‘Interconnectie’, ‘Achtergrondinformatie’.
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Hoofdstuk 2. Gedifferentieerde reguleringsmodellen

2.1 Inleiding

29. Naar aanleiding van de heroverweging van de EDC-systematiek en met het oog op de
ontwikkelingen in de markt en in de Europese regelgeving is het college tot het standpunt
gekomen dat een gedifferentieerde benadering van de voor terminating access respectievelijk
originating access toe te passen tariefregulering wenselijk is. In grote lijnen betekent deze
gedifferentieerde benadering dat het college voor de tariefregulering van terminating access de
BU-LRIC systematiek voorstaat, en voor de tariefregulering van de originating diensten de EDC-
systematiek. Met een dergelijke gedifferentieerde benadering wordt naar het oordeel van het
college rekening gehouden met de bijzondere aard van terminating access, terwijl tevens de
mogelijkheid wordt geschapen om de (potentië le) invloed van feitelijke marktontwikkelingen in
de tariefregulering te laten doorwerken. Daarbij sluit de differentiatie naar het oordeel van het
college aan bij de overwegingen in de ONP-Review, zoals die in paragraaf 1.3 aan de orde zijn
geweest.

30. In het verleden werden de tarieven voor zowel de terminating als de originating diensten
vastgesteld uitgaande van de toen gehanteerde EDC-systematiek. Het tariefverschil tussen beide
soorten diensten was uitsluitend toe te rekenen aan het gegeven dat KPN voor de originating
diensten directe kosten maakte die uitsluitend voor die specifieke diensten relevant waren. Geen
rekening werd gehouden met de specifieke aard van de terminating dienst ten opzichte van die
van de originating diensten, en evenmin met de mogelijke effecten van de feitelijke
ontwikkelingen op de markt op de voor deze diensten meest wenselijke invulling van
tariefregulering.

31. De door het college voorgenomen differentiatie tussen de tariefregulering voor
terminating access en die voor originating access wordt in dit hoofdstuk nader uiteengezet.
Hiertoe wordt in de eerste plaats stilgestaan bij de aard van terminating access, en bij de door
het college voor deze specifieke dienst voorgenomen BU-LRIC systematiek (paragraaf 2.2).
Vervolgens wordt ingegaan op de aard van originating access en het verschil met terminating
access, waarbij wordt aangegeven om welke redenen het college van oordeel is dat voor
originating toepassing van de EDC-systematiek wenselijk is (paragraaf 2.3). Paragraaf 2.4 gaat
tenslotte specifiek in op de tariefregulering voor de zogenoemde interconnecterende huurlijnen.
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2.2 Terminating access

2.2.1 De aard van terminating access

32. Artikel 6.1, eerste lid Tw bepaalt dat aanbieders van openbare
telecommunicatienetwerken en openbare telecommunicatiediensten in Nederland, die daarbij de
toegang tot netwerkaansluitpunten van eindgebruikers controleren, zorg dragen voor de
interconnectie van de betrokken telecommunicatienetwerken teneinde te verzekeren dat de
daarop aangesloten eindgebruikers over en weer met elkaar kunnen communiceren.

33. In de memorie van toelichting bij de Tw is aangegeven dat interconnectie de
interoperabiliteit beoogt tussen openbare telecommunicatienetwerken. ‘Dit komt erop neer dat
de klanten van verschillende netwerken elkaar over en weer kunnen bereiken. Doordat
interoperabiliteit tussen netwerken wordt gewaarborgd, wordt concurrentie tussen aanbieders
van netwerken en aanbieders van diensten mogelijk. Immers, indien een nieuwe toetreder geen
verbinding kan aanbieden met de abonnees van KPN of van andere aanbieders, zal hij geen
klanten kunnen werven’ 28. De Richtsnoeren interconnectie geven aan dat in een interconnectie
model, waarbij exploitanten van netwerken over en weer elkaars verkeer afleveren bij de
aangeslotenen op het eigen netwerk, er sprake is van hetgeen in het interconnectie jargon
‘terminating access’ wordt genoemd. Een gerelateerde term is ‘call termination’. De volgende
figuur maakt een en ander duidelijker.

Figuur 2.1 Terminating access

Eindgebruiker a (aangesloten op netwerk A) belt eindgebruiker b (aangesloten op netwerk B). Voor het
afwikkelen van dit gesprek heeft netwerkaanbieder A netwerkaanbieder B nodig. Netwerkaanbieder B
levert netwerkaanbieder A hiertoe de dienst terminating access. Netwerkaanbieder A betaalt
netwerkaanbieder B hiervoor het terminating access tarief zoals door netwerkaanbieder B vastgesteld.
Andersom, als eindgebruiker b eindgebruiker a belt, geldt hetzelfde.

                                                  

28 Kamerstukken II 1996/97, 25 533, nr. 3, p. 27

A B

terminating

terminating

POI
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34. Uit figuur 2.1 wordt tevens duidelijk wat de Europese Commissie bedoelt als ze stelt dat
in het geval van de situatie van call termination er geen commercië le relatie bestaat tussen de
netwerkaanbieder die om terminating access vraagt en de opgeroepen klant: in figuur 2.1 heeft
netwerkaanbieder A, die aan netwerkaanbieder B om terminating access vraagt, geen
commercië le relatie met eindgebruiker b. Eindgebruiker b is immers klant van netwerkaanbieder
B. Netwerkaanbieder A biedt dus uitsluitend aan zijn eigen klant, eindgebruiker a, de
telefoondienst aan, niet aan eindgebruiker b. Dat eindgebruiker b niet alleen klant hoeft te zijn
van netwerkaanbieder B, maar bijvoorbeeld ook van de mobiele netwerkaanbieder C, doet niet af
aan de bijzondere aard van terminating access: eindgebruiker a belt het vaste telefoonnummer
zoals dat door netwerkaanbieder B aan eindgebruiker b is toegekend.

35. Als één aansluiting met nummer wordt gedefinieerd als een markt, dan zou gesteld
kunnen worden dat netwerkaanbieder B een monopolie bezit voor wat betreft de terminating
access tot eindgebruiker b. Ten aanzien hiervan heeft het college in het kader van het geschil
tussen KPN en Energis inzake reciprociteit opgemerkt dat bij één nummer niet over een relevante
markt kan worden gesproken; wel relevant is het ruimere, uit de Europese Interconnectierichtlijn
afleidbare begrip ‘markt voor interconnectie’29. Daarbij heeft het college aangegeven te
verwachten dat de door KPN invoerbare tariefdifferentiatie30 een zodanig correctiemechanisme is
dat op effectieve wijze kan worden voorkomen dat onredelijke tarieven voor terminating access
worden gehanteerd. In de context van onderhavige consultatie zij opgemerkt dat dit oordeel van
het college met name de terminating access tarieven betrof van met KPN concurrerende partijen.
Het is juist de bijzondere positie van KPN, als aanmerkelijke macht op de markt, die de effectieve
werking van bedoeld correctiemechanisme voor KPN zelf onwaarschijnlijk maakt.

36. De bijzondere aard van de dienst terminating access wordt onderstreept door het bestaan
van de zogenaamde call termination externaliteit. Deze externaliteit bestaat daarin dat het in
beginsel de bellende partij is die het tarief voor terminating access dient op te brengen, terwijl
het de gebelde partij is die de hoogte van dat tarief bepaalt (en wel door zijn keuze voor een
bepaalde netwerkaanbieder).

1. Belanghebbenden wordt verzocht aan te geven of zij zich in de beschreven bijzondere
aard van de dienst terminating access kunnen vinden.

                                                  
29 Besluit d.d. 22 september 1999, OPTA/IBT/99/7686
30 Met tariefdifferentiatie is bedoeld de mogelijkheid dat KPN de verschillen in de door andere aanbieders
gehanteerde tarieven voor terminating access doorgeeft aan haar eindgebruikers. Dit door overeenkomstige
differentiatie van haar eindgebruikerstarieven.
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2.2.2 De tariefstelling van terminating access: FL-LRIC

37. In de vorige sub-paragraaf is duidelijk geworden dat de netwerkaanbieders A en B elkaar
onderling de dienst terminating access leveren. Deze dienst bestaat in feite uit het gebruik door
de één van (een deel van) het netwerk van de ander, teneinde een gesprek bij een eindgebruiker
van die ander te kunnen afwikkelen. Voor deze geleverde dienst is het gebruikelijk dat door de
netwerkaanbieder die deze dienst afneemt een prijs wordt betaald aan degene die de dienst
aanbiedt: het terminating access tarief.

38. Krachtens artikel 6.6, eerste lid Tw is KPN gehouden om de door haar aan concurrenten
geleverde terminating access dienst tegen kostengeorië nteerde tarieven aan te bieden. Onder
kostengeorië nteerde tarieven worden daarbij de onderliggende kosten verstaan, vermeerderd
met een redelijk rendement. Met deze verplichting tot kostenorië ntatie is in feite onderkend dat
de sterke positie van een marktpartij met AMM de regulering van de door die marktpartij voor
terminating access te hanteren tarieven noodzakelijk maakt; zonder deze regulering zou de
aanmerkelijke macht van de betreffende marktpartij het risico in zich bergen dat een
tariefniveau tot stand zou worden gebracht dat een efficië nte marktontwikkeling in de weg zou
staan.

39. De Europese Commissie heeft voor de vaststelling van de kostengeorië nteerde tarieven
voor terminating access, in lijn met de Interconnectierichtlijn, de aanbeveling gedaan dat
hiervoor dient te worden uitgegaan van de zogenaamde toekomstgerichte gemiddelde
incrementele lange termijnkosten (‘forward looking long run average incremental costs’, of FL-
LRAIC)31. Met deze kostentoerekeningssystematiek worden naar het oordeel van de Commissie als
beste de tarieven tot stand gebracht zoals die zouden zijn ontstaan in een concurrende
marktomgeving. De aanbeveling van de Commissie geeft zodoende een nader antwoord op de
vraag hoe het beginsel van kostenorië ntatie voor de specifieke dienst terminating access dient
te worden ingevuld.

40. Met de Europese Commissie is het college van oordeel dat toepassing van de FL-LRIC
kostentoerekeningssystematiek de beste garantie geeft dat een tariefniveau wordt vastgesteld
dat zou hebben gegolden in het geval op de ‘markt voor interconnectie’ sprake was geweest van
effectieve concurrentie. Als optimale nabootsing van een dergelijk concurrerend tariefniveau
geven de uitkomsten van deze systematiek het juiste prijssignaal aan mogelijke markttoetreders
en bestaande concurrenten voor hun investeringsbeslissingen.

41. Hierbij wordt door het college onderkend dat juist de in sub-paragraaf 2.2.1
geadresseerde bijzondere aard van de dienst terminating access de toepassing van de FL-LRIC
systematiek als nadere invulling van het beginsel van kostenorië ntatie wenselijk maakt. Deze
bijzondere aard zou immers, tezamen met de positie van KPN als AMM, de spontane

                                                  
31 Zie voetnoot 23
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totstandkoming van een met een FL-LRIC vergelijkbaar tariefniveau langdurig in de weg staan.
Pas als de marktverhoudingen zodanig zouden zijn dat ook voor KPN het corrigerende
mechanisme van de (eventueel) door haar concurrenten gehanteerde tariefdifferentiatie effectief
zou zijn, zou de spontane ontwikkeling naar een dergelijk tariefniveau waarschijnlijk zijn.
Dergelijke marktverhoudingen zijn echter gedurende de periode waarin KPN nog als AMM zal
moeten worden aangemerkt niet te verwachten.

42. Voor een nadere toelichting op de FL-LRIC kostentoerekeningssystematiek wordt hier
verwezen naar hoofdstuk 5. Hier zij nog opgemerkt dat de aanbeveling van FL-LRIC door de
Europese Commissie één van de elementen heeft gevormd die het college in het EDC-IIB besluit
van 16 december 1999 tot de heroverweging van de EDC-systematiek hebben gebracht. Een
tweede element betrof het feit dat gedurende het EDC-II proces de grote meerderheid van de bij
dat proces betrokken klankbordgroep zich voor toepassing van de FL-LRIC systematiek heeft
uitgesproken.

2. Belanghebbenden wordt verzocht om hun standpunten ten aanzien van het
voornemen van het college om voor de dienst terminating access  voor de invulling
van het begrip kostenoriëntatie uit te gaan van de FL-LRIC kostentoerekenings-
systematiek.

2.2.3 De tariefstelling van terminating access: bottom up

43. Het in het verleden voor de tariefbepaling voor terminating access door KPN ontwikkelde
EDC-model betrof een zogenoemd ‘top down’ model. In een dergelijk model wordt voor de
kostenbasis uitgegaan van de werkelijk bestaande situatie, i.c. het netwerk van KPN en de aan
de met dat netwerk voortgebrachte interconnectiediensten verbonden kosten. Dit model wordt
gevoed met de kosten zoals die in de boekhouding van KPN worden verantwoord (‘embedded’, de
‘E’ van EDC) en als zodanig door de accountant worden gecontroleerd32.

44. Wordt bij ‘top down’ modellering uitgegaan van de boekhouding van de gereguleerde
onderneming waarvoor de tariefbepaling aan de orde is, bij ‘bottom up’ (BU) modellering wordt
uitgegaan van een te ontwikkelen technisch-economisch model. Waar een top down model is
gebaseerd op de werkelijke situatie en daarmee van de bestaande kostenbasis, wordt bij een BU-
model gewerkt met de kostenbasis van een hypothetische efficië nte toetreder tot de Nederlandse
telecommunicatiemarkt.

                                                  
32 Voor een nadere toelichting op de EDC-modellering zij verwezen naar de bijlage.
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45. In dit BU-model worden de kosten van de netwerkelementen berekend, benodigd voor de
productie van bepaalde diensten. Hiertoe dient een modelmatige weergave van de gewenste
netwerkarchitectuur te worden ontwikkeld. Vervolgens dient dit model te worden
gedimensioneerd, waarbij van alle elementen in het netwerk wordt vastgesteld hoe groot de
capaciteit moet zijn, teneinde het geprognosticeerde verkeer te kunnen verwerken. Daarna
worden op grond van inkoopprijzen, afschrijvingstermijnen en exploitatiegegevens de
theoretische kosten van de netwerkelementen bepaald. Met behulp van routeringsfactoren
worden vervolgens de kostprijzen per onderscheiden dienst vastgesteld.

46. Naast toepassing van de FL-LRIC kostentoerekeningssystematiek staat het college voor
de tariefregulering van terminating access een leidende rol voor een BU-model voor ogen.
Gegeven de bijzondere aard van terminating access staat immers de doelstelling centraal dat het
resulterende tariefniveau zo goed mogelijk aansluit bij het tariefniveau zoals dat tot stand zou
zijn gekomen op een concurrerende markt. Naar het oordeel van het college is deze doelstelling
beter gediend in de situatie waarin bij de tariefbepaling het primaat bij een BU-model ligt.
Uitgangspunt bij BU-modellering is immers dat op basis van de kostenbasis van een efficië nte
aanbieder, i.c. de enige soort aanbieder die in een effectief concurrerende omgeving duurzaam
aanwezig zou kunnen zijn, de tarieven voor terminating access worden bepaald.

47. In de tot voor kort toegepaste systematiek lag het primaat bij het ‘top down’ EDC-model,
en daarmee bij KPN’s werkelijke kostenbasis zoals besloten in KPN’s boekhouding. Naar het
oordeel van het college leent deze benadering zich minder voor de doelstelling dat de tarifering
van terminating access zo goed mogelijk het tariefniveau dient te weerspiegelen zoals dat tot
stand zou zijn gekomen op een concurrerende markt. Want hoewel het EDC-model en de daarbij
door KPN te hanteren principes wel een aantal elementen in zich dragen die een benadering van
een efficië nt kostenniveau mogelijk maken, blijft dit kostentoerekeningsmodel toch vooral
gebaseerd op de kostenbasis en de investeringsbeslissingen van KPN. In het EDC-IIB besluit werd
dit als volgt door het college onder woorden gebracht: “Daar waar het voor de ontwikkeling van
concurrentie optimale tariefniveau een kostentoerekeningssysteem veronderstelt dat is gevuld
met de kosten en opbrengsten zoals representatief voor een op een concurrerende markt
opererende efficië nte onderneming, is dat aan de hand van de EDC-systematiek in onvoldoende
mate te controleren.”

48. Naast de overweging dat een BU-model een beter uitgangspunt vormt voor een
tariefniveau voor terminating access dat representatief is voor een concurrerende markt, zij hier
nog opgemerkt dat - in het geval dat een BU-model als uitgangspunt geldt - de bewijslast voor
de relevantie van bepaalde kosten daar ligt waar ze hoort: bij KPN. Immers, in de denkbeeldige
situatie dat KPN aangeeft meer kosten te moeten maken dan in het BU-model gemodelleerd, zou
het in beginsel aan KPN zijn om dit hoger dan efficië nte kostenniveau te beargumenteren en
rechtvaardigen.
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49. Hiermee wordt geraakt aan de vraag of, en zo ja hoe, de in het BU-model gemodelleerde
kosten (en de daaruit voortvloeiende uitkomsten) worden gerelateerd aan de door KPN ervaren
werkelijke kosten (en de daarop gebaseerde uitkomsten). Het college stelt zich hierbij in de
eerste plaats voor dat deze relatie gedurende het gehele proces van de ontwikkeling van het BU-
model aan de orde is; hierbij is het in beginsel aan KPN om in het kader van dat proces telkens
vanuit de door haar ervaren werkelijkheid aan de ontwikkeling van dat model bij te dragen.
Daarnaast zou gedacht kunnen worden aan een meer concrete fase in het proces, waarin het
leidende BU-model met KPN’s EDC-model wordt gereconcilieerd. Een dergelijke reconciliatie zou
vergelijkbaar kunnen zijn met de in het verleden uitgevoerde reconciliaties, zij het dat dan het
BU-model als uitgangspunt zou gelden (‘inverted reconciliation’).

50. Tot slot wordt hier opgemerkt dat het primaat van een BU-model met zich brengt dat
sprake is van een aanzienlijk vergrote transparantie voor derden van zowel de relevante kosten
als van de onderliggende kostentoerekeningsmechanismen. Met het oog op de bijzondere aard
van terminating access en de positie van KPN als AMM-partij acht het college een dergelijke
transparantie zeer wenselijk. Als ‘top down’ model kan het EDC-model een vergelijkbare mate
van transparantie niet bieden.

3. Belanghebbenden wordt verzocht om hun standpunten ten aanzien van het
voornemen van het college om voor de dienst terminating access  voor de invulling
van het begrip kostenoriëntatie uit te gaan van een bottom up model.

4. Belanghebbenden wordt verzocht om hun ideeën ten aanzien van de vraag hoe het
leidende karakter van het bottom up model in de praktijk nadere invulling kan
worden gegeven.

2.3 Originating access

2.3.1 De aard van originating access

51. Krachtens artikel 6.9 Tw dient KPN te voldoen aan alle redelijke verzoeken om bijzondere
toegang. Voor dergelijke bijzondere toegangsdiensten dient KPN kostengeorië nteerde tarieven
in rekening te brengen. In tegenstelling tot terminating access is bij deze vorm van toegang
sprake van een niet op voorhand vaststaand aantal diensten; bijzondere toegang kent in
principe vele mogelijke verschijningsvormen. Of een verzoek inderdaad moet worden aangemerkt
als een verzoek om bijzondere toegang zoals in de Tw is bedoeld, dient te worden getoetst aan
de wettelijke definitie van bijzondere toegang: “toegang tot een telecommunicatienetwerk op
andere punten dan de netwerkaansluitpunten die aan de meeste gebruikers worden
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aangeboden” (artikel 1.1, onder j. Tw)33. Of KPN vervolgens gehouden is om aan het verzoek om
bijzondere toegang te voldoen, hangt af van de vraag of het betreffende verzoek als redelijk kan
worden bestempeld.

52. Synoniem met het begrip bijzondere toegang is het begrip ‘originating access’. Aan de
hand van de bijzondere toegangsdienst carrier selectie geeft figuur 2.2 een toelichting op het
begrip originating access.

Figuur 2.2 Originating access

C is hier een carrier select operator. Eindgebruiker a is aangesloten op netwerk A maar is tevens klant van
C. In het geval eindgebruiker a eindgebruiker b opbelt met gebruikmaking van de prefix van C (16xy) dan
haalt C dit gesprek in feite via netwerk A bij a op (en laat het door netwerkaanbieder B bij eindgebruiker
b termineren, zie terminating access hierboven). Netwerkaanbieder A levert C voor dit origineren van het
gesprek de dienst originating access. C betaalt netwerkaanbieder A hiervoor het door netwerkaanbieder
A vastgestelde originating access tarief.

53. Uit figuur 2.2 blijkt het karakter van originating access: operator C neemt de dienst
originating access van netwerkaanbieder A af teneinde aan eindgebruiker a een openbare
telecommunicatiedienst te kunnen aanbieden. Eindgebruiker a is niet op het netwerk van
operator C aangesloten, maar op dat van netwerkaanbieder A. De dienst originating access stelt
operator C in staat om gesprekken bij zijn klant, eindgebruiker a, via het netwerk van A op te
halen (‘te origineren’) en vervolgens op hun bestemming af te leveren (in figuur 2.2 via het
netwerk van B).

                                                  
33 Een telecommunicatienetwerk is gedefinieerd als ‘de overdrachtsapparatuur en, waar van toepassing, de
routeringapparatuur en andere technische middelen die de overdracht mogelijk maken van signalen tussen
netwerkaansluitpunten via kabels, radiogolven, optische middelen of andere elektromagnetische middelen’ (artikel
1.1, onder d. Tw).
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54. Duidelijk is dat in het geval van bijvoorbeeld de originating dienst carrier selectie sprake
is van een commercië le relatie tussen operator C en eindgebruiker a. Eindgebruiker a heeft er
blijkbaar voor gekozen om voor (een deel van) het door hem gegenereerde verkeer gebruik te
maken van de diensten van operator C. Dit omdat de door operator C geleverde dienstverlening
eindgebruiker a een bepaalde toegevoegde waarde biedt, bijvoorbeeld omdat operator C hem
een concurrerende tariefstelling kan bieden, of omdat de mate van specificatie van de door
operator C gehanteerde factuur hem beter bevalt. Met andere woorden: met een verzoek om
originating access vraagt operator C aan netwerkaanbieder A een vorm van toegang tot diens
netwerk waarmee operator C in staat is om een commercië le relatie aan te gaan met een op het
netwerk van A aangesloten eindgebruiker. Dit in tegenstelling tot de situatie bij terminating
access.

55. Overigens kan de commercië le relatie ook minder expliciet zijn. Een voorbeeld hiervoor is
de door KPN aangeboden dienst ‘KPN Telecom PSTN 800/90x Connect Service’. Deze dienst stelt
abonnees van KPN in staat om 800/90x informatieaanbieders te bereiken die zijn aangesloten op
het 800/90x platform van een met KPN concurrerende partij34. In dit geval zal de bellende partij
in het algemeen niet weten dat hij gebruik maakt van een informatiedienst die is aangesloten op
het platform van een concurrent van KPN.

56. Een in het algemeen voor originating access geldend principe is dat de tariefstelling
richting de eindgebruiker wordt bepaald door de partij die de wholesale dienst originating
access afneemt35. In wezen koopt deze partij ‘wholesale’ het originerende deel van de
betreffende dienst, waarna het hem in beginsel vrij staat om dit deel (tezamen met overige
elementen van de betreffende dienst) naar eigen inzicht richting de eindgebruiker te tariferen.

5. Belanghebbenden wordt verzocht aan te geven of zij zich in de beschrijving van
originating access kunnen vinden.

2.3.2 De tariefstelling van originating access: EDC

57. Op basis van artikel 6.9 Tw is KPN gehouden om de door haar aan concurrenten geleverde
bijzondere toegangsdiensten tegen kostengeorië nteerde tarieven aan te bieden. Net als in het
geval van terminating access is met deze verplichting onderkend dat de bijzondere positie van
een marktpartij met AMM de regulering van de door die partij te hanteren tarieven noodzakelijk
maakt; zonder deze regulering zou de aanmerkelijke macht van de betreffende partij het risico in

                                                  
34 In het EDC-IIA besluit van 29 november 1999 is het college tot het oordeel gekomen dat deze dienst een vorm
van bijzondere toegang behelst ten aanzien waarvan het college van oordeel is dat een verzoek daartoe redelijk is.
35 Voor 800/90x diensten geldt in feite dat de tariefstelling ook wordt bepaald door de informatiedienstaanbieder.
Dit in zijn keuze voor ofwel een ‘gratis’ 800 nummer dan wel een 90x nummer met het daarbij verkozen tariefniveau.
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zich bergen dat een tariefniveau tot stand zou worden gebracht dat een efficië nte
marktontwikkeling in de weg zou staan.

58. Hoewel het bovenstaande dus geldt voor zowel terminating als originating access, is het
college van oordeel dat de nadere uitwerking hiervan voor beide vormen van toegang niet
noodzakelijkerwijs dezelfde moet zijn. Dit in de zin dat in de nadere invulling van de verplichting
tot kostenorië ntatie gedifferentieerd zou moeten worden naar de aard van de op kosten te
reguleren dienst. Het college is daarbij de mening toegedaan dat het risico van een tariefniveau
dat een efficië nte marktontwikkeling in de weg zou staan bij originating access een ander
karakter heeft dan bij terminating access.

59. Zoals in paragraaf 2.2 is aangegeven, is het college voor terminating access van oordeel
dat deze vorm van toegang het noodzakelijk maakt dat in de tariefstelling voor deze dienst zo
strikt mogelijk dient te worden aangesloten bij het tariefniveau dat tot stand zou zijn gekomen
in een concurrerende omgeving. Dit omdat in ieder geval gedurende de periode waarin KPN nog
over een aanmerkelijke macht beschikt het zeer onwaarschijnlijk is dat de marktverhoudingen
zich zodanig ontwikkelen dat de AMM-partij  zich in zijn tariefstelling voor terminating access
door marktwerking beperkt zal voelen.

60. Bij originating access ligt dit anders. Vooropgesteld dient evenwel te worden dat ook
voor bijzondere toegang de AMM-verplichting tot kostenorië ntatie vanuit de wenselijkheid van
de totstandkoming van een concurrerende markt noodzakelijk is. Het ontbreken van deze
verplichting zou betekenen dat de AMM-partij in zijn tariefstelling voor originating access
(binnen de grenzen van het vereiste van non-discriminatie) vrij zou zijn om zijn commercië le
overwegingen te vertalen in een tariefniveau dat de meest efficië nte marktontwikkeling in de
weg zou kunnen staan.

61. Het andersoortige risico samenhangend met de tariefstelling voor originating access
volgt uit de onderkenning dat originating access in beginsel een functionaliteit levert die
concurrenten van KPN ook op andersoortige wijze kunnen organiseren. De door KPN met haar
originating access diensten geleverde functionaliteit is daarmee in wezen onderhevig aan de
concurrerende werking van de daarvoor in potentie of daadwerkelijk aanwezige alternatieven. In
de eerste plaats kan een concurrent besluiten tot de aanleg van een eigen infrastructuur die in
dezelfde functionaliteit voorziet. In de tweede plaats kan worden gekomen tot een alternatieve
functionaliteit via de netwerken van andere marktpartijen.

62. Naar het oordeel van het college betekent het bovenstaande dat voor de kostenorië ntatie
van de tarieven voor originating access de noodzaak noch de wenselijkheid bestaat tot invoering
van een stringentere vorm van kostenregulering dan de al gehanteerde EDC-systematiek. De
mogelijke alternatieven stellen, tezamen met de waarborgen binnen de vastgestelde EDC-
systematiek, in voldoende mate zeker dat KPN niet in staat zal zijn om tot een tariefstelling te
komen die een efficië nte marktontwikkeling in de weg staat. Tegelijkertijd waarborgt het vereiste
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van kostenorië ntatie op basis van de EDC-systematiek dat KPN niet meer dan de daadwerkelijke
kosten, vermeerderd met een redelijk rendement, aan marktpartijen in rekening brengt.

63. Daarnaast zal de in ontwikkeling zijnde squeezetoets inzicht geven in de verhouding
tussen KPN’s eindgebruikerstarieven enerzijds en de door KPN te hanteren tarieven voor
terminating en originating access anderzijds, opdat een eventueel dreigende prijsklem voor
concurrenten tijdig kan worden geconstateerd36. Op basis hiervan zal het college kunnen
bewerkstelligen dat de uit de toepassing van de EDC-systematiek voor originating access
resulterende tariefstelling (tezamen met de uit de toepassing van de BU-LRIC systematiek voor
terminating access resulterende tariefstelling) niet leidt tot de situatie dat alternatieve
aanbieders worden verhinderd om hun diensten rendabel aan te bieden. KPN dient zich derhalve
steeds voldoende rekenschap te geven van de samenhang tussen haar retail- en
wholesaletarieven enerzijds, en tussen haar terminating en originating wholesaletarieven
anderzijds.

64. Aan het voornemen om voor originating access de EDC-systematiek te handhaven liggen
tevens de volgende overwegingen ten grondslag: het college constateert dat thans meerdere
partijen actief zijn in het uitrollen van hun eigen netwerk en/of het geschikt maken van hun
netwerk voor telecommunicatiedienstverlening (zoals aanbieders van omroepnetwerken). De
toepassing van stringentere kostenorië ntatie op basis van BU-LRIC bij bijzondere toegang tot
het netwerk van KPN zou er toe kunnen leiden dat de nieuwe netwerken van andere aanbieders
minder aantrekkelijk zouden zijn voor met name dienstaanbieders die toegang zoeken. Het
college is van oordeel dat waar mogelijk de ontwikkeling van op infrastructuur gebaseerde
concurrentie de beste waarborgen biedt voor bestendige effectieve concurrentie, en dat een
toepassing van kostenorië ntatie op basis van EDC derhalve de juiste prikkel geeft ten aanzien
van de investeringsbeslissingen (‘make or buy decisions’) die dienst- en netwerkaanbieders in
een competitieve markt dienen te maken.

65. Wel onderkent het college dat de mogelijkheden voor alternatieven voor met name
dienstaanbieders op dit moment nog beperkt kunnen zijn, met name als het gaat om toegang te
verkrijgen tot eindgebruikers via het aansluitnetwerk. Het college verwacht dat verzoeken aan
KPN om bijzondere toegang door dienstaanbieders die hun dienst (nog) niet op een andere,
economisch verantwoorde wijze aan (het merendeel van) de eindgebruikers in Nederland kunnen
aanbieden vooralsnog als redelijk beschouwd kunnen worden.

66. Handhaving van de EDC-systematiek betekent dat de tarieven voor de door KPN
aangeboden originating access diensten gebaseerd blijven op het door KPN op basis van door
OPTA geformuleerde principes en uitgangspunten ontwikkelde EDC-model, én op de beoordeling
door het college daarvan. Uitgangspunt in dit ‘top down’ EDC-model zijn de werkelijk door KPN

                                                  
36 In dit verband wijst het college op artikel 13, lid1 van het Samenwerkingsprotocol tussen de Nederlandse
Mededingingdsautoriteit (de NMa) en OPTA, d.d. 19 december 2000.
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ervaren kosten en verkeersvolumes. Meer dan in een bottom up systematiek wordt hiermee
aangesloten op KPN’s bedrijfsvoering en op de door KPN gemaakte investeringsbeslissingen. In
zoverre hiermee eventuele inefficië nties worden doorgerekend, is naar het oordeel van het
college te verwachten dat het competitieve karakter van de met originating access geleverde
functionaliteit hier een corrigerende werking uitoefent. Bovendien mag meer in algemene zin
verwacht worden dat de toenemende concurrentie KPN tot een efficië ntere bedrijfsvoering
dwingt. Tevens kan van de voor terminating access te gelden tariefregulering voor KPN eveneens
een stimulans uitgaan om de werkelijke kosten met de ‘bottom up’ kosten in lijn te brengen. Het
college is dan ook voornemens om af te zien van de in het verleden binnen de EDC-systematiek
toegepaste efficië ntiekortingen.

67. Handhaving van de EDC-systematiek voor originating access creëert zo een proces waarin
de op KPN’s onderliggende kosten gebaseerde tariefstelling, de in de markt voor de met
originating access geleverde functionaliteit aanwezige alternatieven, en de op basis daarvan
door concurrenten van KPN te maken investeringsbeslissingen, de ontwikkeling naar een
competitieve markt voor originating access zullen bewerkstelligen. Het met het BU-model voor
terminating access tot stand te brengen tariefniveau geeft daarbij inzicht in het tariefniveau
zoals dat onder volledige concurrentie tot stand zou zijn gekomen; vanuit het perspectief van
(in)efficië nte markttoetreding een belangrijke indicator voor (potentië le) concurrenten.

68. Met de handhaving van de EDC-systematiek voor originating access enerzijds en de
invoering van de BU-LRIC systematiek voor terminating access anderzijds introduceert het
college een differentiatie in de tariefregulering van de door KPN aangeboden wholesale
diensten. Het college acht deze differentiatie gerechtvaardigd door de onderscheidenlijke aard
van terminating c.q. originating access. Tevens is de bedoelde differentiatie in lijn met de
gedachte dat concurrentie in de eerste plaats door de marktpartijen zelf dient te worden
gecreëerd, en dat de relatieve zwaarte van de voor een bepaalde markt toe te passen
tariefregulering in verhouding dient te staan tot de mate waarin van marktpartijen dit
concurrerend vermogen mag worden verwacht. Overigens stelt ook de Europese Commissie zich
op het standpunt dat meerdere beoordelingssystematieken mogelijk en wenselijk kunnen zijn37.

6. Belanghebbenden wordt verzocht om hun standpunten ten aanzien van het stellige
voornemen van het college om voor originating access voor de invulling van het
begrip kostenoriëntatie de EDC-systematiek te handhaven (zonder
efficiëntiekortingen).

                                                  
37 The 1999 Communications Review, p. 33
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2.3.3 Onlosmakelijk verbonden faciliteiten en voorzieningen

69. Van een redelijk verzoek om bijzondere toegang kunnen bepaalde faciliteiten of
voorzieningen een onderdeel vormen, en wel zo dat zij met het verzoek in feite onlosmakelijk
verbonden zijn. Dit in de zin dat het betreffende verzoek om bijzondere toegang zonder de
levering door KPN van deze faciliteiten of voorzieningen in feite zonder zin zou zijn. Dergelijke
faciliteiten en voorzieningen dienen door KPN, net als de bijzondere toegangsdienst waarmee zij
onlosmakelijk samenhangen, tegen kostengeorië nteerde tarieven te worden aangeboden.

70. Een goed voorbeeld voor een dergelijke voorziening wordt gevormd door de billing
functionaliteit (de ‘KPN Telecom PSTN 90x Customer Billing Service’) die KPN levert ten behoeve
van het 90x verkeer dat door concurrenten van KPN met behulp van de dienst KPN Telecom PSTN
800/90x Connect Service bij eindgebruikers van KPN wordt georigineerd. In het EDC-IIA besluit
heeft het college geoordeeld dat deze door KPN geleverde billing functionaliteit een
onlosmakelijk geheel vormt met de bijzondere toegangsdienst 800/90x Connect. Dit met name
omdat de Billing Service een bottleneck is voor het door concurrenten van KPN kunnen
aanbieden van een economisch rendabele 90x dienstverlening. Het is immers zeer
onwaarschijnlijk dat een met KPN concurrerende partij per factuuradres voldoende 90x verkeer
zou genereren om de facturering lonend te maken.

71. Wat betreft de tariefstelling van dergelijke faciliteiten en voorzieningen stelt het college
zich op het standpunt dat hierbij in beginsel dient te worden uitgegaan van door KPN op basis
van EDC-principes en –uitgangspunten aan het college voor te leggen tariefvoorstellen, welke
vervolgens door het college, eventueel na consultatie van marktpartijen, worden beoordeeld.

72. Ten aanzien van de eenmalige kosten die voor de onderhavige faciliteiten en
voorzieningen in rekening worden gebracht, ligt het niet altijd voor de hand om deze op basis
van EDC-principes te tariferen. Immers, hierbij is geen sprake van de facto investeringen van
KPN. Voor eenmalige kosten geldt in beginsel dat slechts de direct samenhangende kosten door
KPN in rekening kunnen worden gebracht, waarbij eveneens het algemene uitgangspunt geldt
dat door KPN gemaakte kosten niet meer dan eens mogen worden goedgemaakt38.

7. Belanghebbenden wordt verzocht om hun standpunten ten aanzien van het
voornemen van het college om voor onlosmakelijk met bijzondere toegangsdiensten
verbonden faciliteiten en voorzieningen voor de invulling van het begrip
kostenoriëntatie uit te gaan van de EDC-principes.

                                                  
38 Zie ook de richtsnoeren collocatie d.d. 20 december 2000 (OPTA/IBT/2000/203357), paragraaf ‘Beginselen van
tarifering en verrekening’.
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2.3.4 MDF-access

73. Toegang tot de hoofdverdeler (‘MDF-access’) stelt alternatieve operators in staat de
aansluitlijn van KPN te huren. Hierdoor kan een alternatieve operator klanten direct aansluiten
op het eigen netwerk. Op 12 maart 1999 heeft het college richtsnoeren MDF-access gepubliceerd
ten behoeve van, onder meer, de beslechting van geschillen in het kader van bijzondere toegang
op grond van artikel 6.9 Tw39. In deze richtsnoeren stelt het college het redelijk te achten om de
kostenorië ntatie van het ‘huurtarief’ voor ontbundelde toegang tot de aansluitlijn alsmede de
kostenorië ntatie van de eenmalige vergoedingen te baseren op de beginselen van het door het
college goedgekeurde EDC-model. Het initië le maandelijkse huurtarief P0 zou daarbij op basis
van historische kosten worden vastgesteld. In de vijf opvolgende jaren zou de
waarderingsgrondslag zich geleidelijk moeten ontwikkelen van historische naar actuele waarden.
Op basis van de geformuleerde uitgangspunten heeft het college op 25 mei 2000 een oordeel
gegeven over het voorlopige maandtarief P0. In dit oordeel heeft het college onderkend dat de in
het EDC-IIB besluit van 16 december 1999 verwoorde heroverweging van de EDC-systematiek ook
gevolgen zou kunnen hebben voor de tarifering van MDF-access.

74. In deze sub-paragraaf wordt aandacht geschonken aan de vraag hoe de heroverweging
van de EDC-systematiek van invloed zou kunnen zijn op de tariefregulering voor MDF-access.
Opgemerkt dient te worden dat een eventueel gewijzigde zienswijze van het college niet alleen
samenhangt met de heroverweging van de EDC-systematiek en de naar aanleiding daarvan door
het college geformuleerde beleidsvoornemens (zoals geformuleerd in onderhavig
consultatiedocument). Ook de Europese regelgevende ontwikkelingen ten aanzien van de
ontbundeling van de aansluitlijn, zoals recentelijk neergelegd in de Regulation van 5 december
2000, spelen een rol.

De grondslag van het stijgende tariefpad: EDC of BU-LRIC?
75. Het uitgangspunt bij de richtsnoeren voor MDF-access was dat de voor deze
dienstverlening te gelden tariefregulering niet van invloed zou mogen zijn op de
investeringsbeslissingen van marktpartijen op langere termijn, terwijl op korte termijn het
opbouwen van een eigen klantenbestand gestimuleerd zou moeten worden. Aan dit
uitgangspunt houdt het college onverkort vast.

76. Zoals gezegd, is aan dit uitgangspunt invulling gegeven door de introductie van het
geleidelijk en gedurende een periode van vijf jaar stijgende tariefpad, gebaseerd op de overgang
binnen de toe te passen EDC-systematiek van een historische waarderingsgrondslag naar een
actuele waarderingsgrondslag. Zodoende geldt dat na het vijfde jaar de prijs voor MDF-access
gelijk is aan het op EDC gebaseerde tarief tegen actuele kostprijs40.

                                                  
39 OPTA/J/99/1443, zoals aangepast op 8 november 1999 (OPTA/I/99/7938).
40 Zie ook bijlage 1 van de richtsnoeren inzake MDF-access.
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77. Tegen de achtergrond van de in dit consultatiedocument verwoorde beleidsvoornemens
voor de tariefregulering van door KPN aangeboden interconnectie- en bijzondere
toegangsdiensten, wenst het college belanghebbenden nu het volgende in overweging te geven.
Hierbij zij opgemerkt dat het college zelf vooralsnog onvoldoende aanleiding ziet om van de in
de richtsnoeren geformuleerde methodiek voor de berekening van het stijgende tariefpad (zoals
in de vorige alinea beschreven) af te wijken. Dit vanwege de door het college onderkende
wenselijkheid van investeringen in alternatieve infrastructuren.

78. Overwogen zou kunnen worden om het stijgende tariefpad niet langer te relateren aan
het op EDC gebaseerde tarief tegen actuele kostprijs, maar op het op basis van de BU-LRIC
systematiek vast te stellen tarief voor MDF-access (dat eveneens uitgaat van actuele waarden).
Na afloop van de vijfjaarsperiode zou dit betekenen dat het tarief voor MDF-access gelijk zou zijn
aan het voor het betreffende jaar op basis van die BU-LRIC systematiek vast te stellen tarief (en
niet aan het op basis van EDC gebaseerde tarief tegen actuele kostprijs).

79. Van de bedoelde overgang op de BU-LRIC systematiek zou naar het oordeel van het
college een enigszins gematigder stijging van de voor MDF-access te gelden tariefontwikkeling te
verwachten zijn. Net als EDC is de BU-LRIC systematiek immers gebaseerd op current cost
accounting, zij het dat de BU-LRIC systematiek meer ruimte laat voor expliciete besluitvorming
over de wenselijke en haalbare efficië ntie binnen het aansluitnetwerk. Met name van dit laatste
mag in potentie een enigszins dempende werking op de tariefstelling worden verwacht41.

8. Belanghebbenden wordt verzocht om hun beargumenteerde standpunten ten aanzien
van de mogelijkheid om de tarifering van MDF-access gedurende de vijfjaarsperiode
te laten evolueren naar een tariefniveau gebaseerd op de BU-LRIC systematiek.

De sunset clause
80. In de richtsnoeren van 12 maart 1999 heeft het college aangegeven dat het KPN na de
vijfjaarsperiode in beginsel vrij zou moeten staan om op commercië le gronden tot een
tariefstelling te komen (behoudens de geldende voorwaarden inzake non-discriminatie). Het
college blijft ook nu van mening dat een sunset clausule voor de tariefregulering van MDF-access
wenselijk is. Het college wenst hier echter ter overweging voor te leggen dat een dergelijke
sunset clausule wellicht beter gebaseerd zij op feitelijke marktontwikkelingen dan op basis van
een vaste en vooraf bepaalde tijdsperiode.

81. Dit ten eerste omdat de te leggen relatie met feitelijke marktontwikkelingen de
tariefregulering rechtstreeks koppelt aan de relevante marktcondities en de ontwikkeling van

                                                  
41 Opgemerkt zij dat de reeds aangevangen ontwikkeling van het voor terminating access te gelden BU-LRIC model
tevens voorziet in de modellering van KPN’s access network.
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alternatieve infrastructuren. Het zijn immers primair de werkelijke marktomstandigheden die
bepalend zouden moeten zijn bij de beantwoording van de vraag wanneer functie en doel van
tariefregulering aan de werking van de markt kunnen worden overgelaten. Ten tweede kan de
stroeve start van de MDF-access dienstverlening door KPN aan andere marktpartijen worden
genoemd. Het niet (of niet tijdig) in alle gevallen leveren van de gevraagde MDF-access
verbindingen staat naar de mening van het college op gespannen voet met het beginsel van een
van te voren vastgestelde vijfjaarsperiode. In de derde plaats kan worden opgemerkt dat het
uitvoeren van periodieke marktanalyses, die vervolgens ten grondslag liggen aan een eventuele
heroverweging van de ingezette reguleringsinstrumenten, conform de lijn is die de Europese
Commissie heeft gekozen in de herziening van de richtlijnen.

9. Belanghebbenden wordt verzocht om hun standpunten ten aanzien van de
overweging van het college om na de vijfjaarsperiode op basis van feitelijke
marktomstandigheden de tariefregulering voor MDF-access te heroverwegen.

Eenmalige kosten
82. Wat betreft de tarifering van de aan de MDF-access dienstverlening onlosmakelijk
verbonden faciliteiten en voorzieningen (met name op het gebied van collocatie) zij verwezen
naar de door het college onlangs opgestelde richtsnoeren over collocatie en eenmalige kosten
met betrekking tot toegang tot de aansluitlijn42.

2.3.5 De differentiatie tussen originating spraak- en internetverkeer

83. In het door OPTA op 18 oktober 2000 aan de markt toegelichte reguleringsconcept is
door het college aangegeven dat hij, binnen de toepassing van de EDC-systematiek, een zekere
differentiatie tussen originating spraakverkeer en originating internet inbelverkeer wenselijk
acht. De achtergrond hiervan is dat een ook voor KPN belangrijke doelstelling voor de
uitkoppeling van internetverkeer is gelegen in het opheffen van de capaciteitsschaarste op KPN’s
telefoonnetwerk.

84. Het college gaat er van uit dat de tariefstelling van de dienst 06760 Internet Connect
voor het bereiken van deze doelstelling van grote invloed zal blijken te zijn. In het
reguleringsconcept is reeds opgemerkt dat het college KPN’s op EDC gebaseerde tariefvoorstellen
voor deze dienst mede zal beoordelen op basis van de vraag in hoeverre de voorgestelde
tariefstelling deze dienst ten opzichte van het bestaande terminating model en het door KPN
voorgestelde collecting model tot een reëel alternatief maakt. Daarbij zal het college specifiek
aandacht geven aan de wijze waarop KPN de aan internet uitkoppeling gerelateerde
                                                  
42 Richtsnoeren collocatie d.d. 20 december 2000 (OPTA/IBT/2000/203357)
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kostenvoordelen in haar tariefstelling voor de 06760 Internet Connect dienst heeft weten te
vertalen.

10. Belanghebbenden wordt verzocht om hun standpunten ten aanzien van de door het
college gewenste differentiatie tussen originating spraak- en internetverkeer.

11. Belanghebbenden wordt verzocht om hun ideeën ten aanzien van de vraag op basis
van welke onderscheidenlijke karakteristieken en op welke wijze de gewenste
differentiatie tussen originating spraak- en internetverkeer tot stand kan worden
gebracht.

2.4 Interconnecterende huurlijnen

85. Ten aanzien van interconnectie op nationale en grensoverschrijdende huurlijnen heeft
het college in het besluit inzake de beoordeling door OPTA van de referentie-interconnectie-
aanbieding van KPN Telecom B.V. het volgende opgemerkt43:

‘Zowel artikel 6.1. lid 5 van de Tw, de EC Interconnectierichtlijn 97/33 als de Richtsnoeren
Interconnectie 1997 van de minister van Verkeer en Waterstaat spreken over interconnectie met
betrekking tot huurlijnen. De Indicatieve Reference Interconnection Offer van de Europese
Commissie maakt onderscheid tussen nationale en internationale huurlijnen. Beiden zouden in
een RIA opgenomen moeten zijn.

KPN heeft interconnectie op huurlijnen niet in haar RIA opgenomen, omdat er volgens KPN geen
vraag naar was. Deze conclusie ontleent KPN aan het feit dat zij in 1998 een dienstbeschrijving
heeft opgesteld waarop aanbieders (nog) niet hebben gereageerd.

Het college is van oordeel dat KPN op grond van de Tw (artikel 6.7, lid 1) gehouden is om een
aanbod van interconnectie op huurlijnen in haar RIA op te nemen. Op grond van artikel 6.1, lid 2
juncto lid 5 van de Tw is het college van oordeel dat de RIA van KPN ook een aanbod voor
grensoverschrijdende huurlijnen dient te bevatten.

Dit laatste dient ten minste een aanbod te omvatten van interconnectie op huurlijnen voor
aanbieders die buiten Nederland openbare telecommunicatienetwerken en openbare
telecommunicatiediensten aanbieden. Hieronder vallen onder meer aanbieders die een huurlijn
aan derden leveren tussen eindpunten in het buitenland en in Nederland en ten behoeve van het
Nederlandse deel van de verbinding interconnectie op huurlijnen verzoeken bij KPN.’

                                                  
43 Besluit d.d. 28 juli 2000, p. 23
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86. In het dictum van betreffend besluit heeft het college KPN opgedragen om het bedoelde
aanbod voor interconnectie op huurlijnen in haar RIA op te nemen.

87. Wat betreft de tarifering van interconnecterende huurlijnen zij hier gewezen op de
aanbeveling van de Europese Commissie ‘on leased lines interconnection pricing in a liberalised
telecommunications marktet’44. In de toelichting op deze aanbeveling constateert de Commissie
dat een concurrerend aanbod van huurlijnen van steeds groter belang is voor de Europese
economie, en in het bijzonder voor de snelle ontwikkeling van ‘electronic commerce’. Daarbij
geeft de Commissie aan dat de hoge prijzen voor huurlijnen in Europa reeds geruime tijd een
belangrijke zorg zijn voor de eindgebruikers van dergelijke dienstverlening. In haar analyse van
de problematiek constateert de Commissie vervolgens dat de grote investeringen in alternatieve
infrastructuur voor de lange afstand de concurrentie op huurlijnen steeds dichterbij brengen,
maar dat de concurrenten van de op de markt aanwezige AMM-partij voor het laatste stuk naar
de locatie van de eindgebruiker (de ‘last mile’) vooralsnog van de infrastructuur van die AMM-
partij afhankelijk zijn. In de aanbeveling definieert de Commissie een aantal aanbevolen
prijsplafonds voor korte interconnecterende huurlijnen45, waarbij de Commissie deze ‘leased line
interconnection services’ definieert als ‘provided by one operator to another operator to give
access to a customer’s premises, and that constitute one segment of a end-to-end leased line
between customer’s premises’. De prijsplafonds zijn gebaseerd op de drie Lidstaten met de
laagste tarieven en dienen voor nationale toezichthouders als leidraad in hun beoordeling of de
door een AMM voorgestelde tarieven kostengeorië nteerd zijn.

88. Het oordeel in het RIA-besluit alsmede de aanbeveling van de Europese Commissie
brengen het college er toe om in het kader van onderhavige consultatie de aandacht van
belanghebbenden te  vragen voor de wenselijke tariefregulering voor de door KPN inzake
interconnecterende huurlijnen te leveren dienstverlening. Ten aanzien van dit onderwerp stelt
het college zich, tegen de achtergrond van de argumentatie onderliggend aan de in dit
consultatiedocument verwoorde voorgenomen differentiatie in reguleringsmodellen voor
terminating en originating access, vooralsnog op het voorlopige standpunt dat uitgegaan zou
moeten worden van de EDC-systematiek. In tegenstelling tot bij terminating access is in het
geval van dienstverlening gericht op het aanbod van huurlijnen sprake van een ‘make or buy
decision’: een met KPN concurrerende aanbieder van end-to-end huurlijnen heeft in principe de
keus of hij voor de ‘last mile’ gebruik maakt van KPN’s netwerk (of, indien aanwezig, van dat van
een ander) dan wel een eigen aansluiting realiseert. Daarbij heeft de eindgebruiker, die de end-
to-end huurlijn afneemt, een expliciete klantrelatie met de concurrerende huurlijnaanbieder.
Deze expliciete klantrelatie maakt de ‘make or buy decision’ des te relevanter. Een en ander
moet naar het oordeel van het college, conform de voor originating access gevoerde
argumentatie, betekenen dat de zwaarte van de voor deze dienstverlening in te zetten
tariefregulering niet gericht zou hoeven zijn op het bereiken van een tariefniveau zoals zich dat

                                                  
44 C(1999)3863
45 De Commissie onderscheidt drie capaciteitsklassen: 64 kbit/s, 2 Mbit/s, en 34 Mbit/s.
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in een concurrerende omgeving zou hebben voorgedaan; toepassing van de EDC-systematiek
biedt in beginsel voldoende garanties dat de markt in staat zal zijn en geprikkeld zal worden om
een voor efficië nte marktontwikkeling wenselijk tariefniveau tot stand te brengen.

89. Overigens is het college van oordeel dat de door de Commissie in haar aanbeveling
geformuleerde tariefplafonds bij de uiteindelijke beoordeling van KPN voor interconnecterende
huurlijnen aan het college aan te bieden tariefvoorstellen een belangrijk toetsingskader moeten
vormen. Dit in de zin dat de voor deze dienstverlening te gelden tarieven deze plafonds in ieder
geval niet zouden mogen overschrijden.

12. Belanghebbenden wordt verzocht om hun standpunten ten aanzien van de voorlopige
opvatting van het college dat voor de tariefregulering voor interconnecterende
huurlijnen dient te worden aangesloten bij de EDC-systematiek.
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Hoofdstuk 3. Algemene onderwerpen

90. In dit hoofdstuk komt een viertal onderwerpen aan de orde ten aanzien waarvan het
college van oordeel is dat de nadere invulling ervan voor de tariefregulering van zowel
terminating access als originating access in grote lijnen hetzelfde zou moeten zijn. Daarnaast
wordt in paragraaf 3.5 stilgestaan bij het concept capacity based charging.

3.1 Het definitieve karakter van de tarieven en hun geldigheidsperiode

3.1.1 Geldigheidsperiode

91. Het college is voornemens om op 1 juli 2001 een besluit te nemen inzake de door KPN
voor de dan beginnende periode van een jaar voor haar interconnectie- en bijzondere
toegangsdiensten te hanteren tarieven. De geldigheidsperiode van de dan vast te stellen
tarieven loopt dus van 1 juli 2001 tot 1 juli 2002. Op 1 juli 2002 wordt vervolgens een besluit
genomen over de voor de periode 1 juli 2002 tot 1 juli 2003 te gelden tarieven (etc.). Het
college acht deze jaarlijkse vaststelling van de tarieven vooralsnog noodzakelijk met het oog op
de nog niet uitgekristalliseerde en daarmee beperkt voorspelbare ontwikkelingen op de
wholesale markt.

3.1.2 Het definitieve karakter van de tarieven

92. Het college is voornemens om de voor een bepaalde periode vast te stellen tarieven aan
te merken als zijnde definitieve tarieven. Dit in de zin dat voor een bepaalde periode,
bijvoorbeeld de periode tussen 1 juli 2001 en 1 juli 2002, slechts éénmaal een set tarieven wordt
bepaald. Met dit voornemen wordt de bij de in het verleden toegepaste EDC-systematiek
gehanteerde jaarlijkse cyclus van voorlopige en definitieve tarieven verlaten, en daarmee
eveneens de verrekening indien de definitieve tarieven van de voorlopige blijken af te wijken46.
Op grond van de ervaring uit het verleden is het college tot de opvatting gekomen dat het
ogenschijnlijke voordeel van de methodologische zuiverheid van de jaarlijkse cyclus van

                                                  
46 Deze cyclus kwam er op neer dat op 1 juli van een bepaald jaar de definitieve tarieven werden vastgesteld voor de
voorgaande periode, en de voorlopige tarieven voor de volgende periode. De definitieve tarieven werden daarbij
bepaald op basis van de werkelijke kosten en verkeersvolumes zoals zich die in die voorgaande periode (i.c. het
voorgaande boekjaar) hadden voorgedaan. Voor de voorlopige tarieven werd uitgegaan van prognoses voor het op
dat moment lopende boekjaar. Daarbij werd door het college een symmetrische verrekening voorgeschreven voor
het eventuele verschil tussen de voorlopige en de definitieve tarieven: Indien de definitieve tarieven over een jaar
lager waren dan de voorlopige, dan diende KPN de met haar interconnecterende partijen het verschil terug te
betalen; indien de definitieve tarieven hoger waren dan de voorlopige, dan dienden de interconnecterende partijen
KPN bij te betalen.
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voorlopige en definitieve tarieven niet opweegt tegen de aan deze benadering verbonden
nadelen.

93. Zo heeft het college gesignaleerd dat de mogelijkheid van een verschil tussen de voor
een bepaalde periode vastgestelde voorlopige en definitieve tarieven onzekerheid bij
(potentië le) marktpartijen creëert. Deze onzekerheid kan een negatief effect hebben op het
investeringsklimaat in de markt. Onzekerheid over de uiteindelijke tarieven maakt dat
marktpartijen minder goed in staat zijn om de kosten te begroten, die aan de interconnectie met
KPN’s netwerk verbonden zijn. De risico’s van investeringen zijn daardoor minder goed te
overzien. Daarbij betekent de mogelijkheid dat na afloop van een periode blijkt dat een bedrag
aan KPN dient te worden bijbetaald een voor de bedrijfsvoering van met KPN concurrerende
partijen nadelig risico.

94. Een ander nadeel van de jaarlijkse cyclus van voorlopige en definitieve tarieven is dat
deze methodiek vanuit het oogpunt van transparantie en eenvoud de nodige beperkingen kent;
de methodiek laat zich niet eenvoudig uitleggen. Een rol hierbij speelt dat deze methodiek,
voorzover het college bekend, elders niet wordt toegepast. Duidelijkheid in de vorm van
transparante en eenduidige tarieven zal naar de mening van het college een positief effect
hebben op het investeringenniveau binnen de telecommunicatiemarkt.

3.1.3 Consequenties voor de kostentoerekening

95. Het voornemen om over te gaan op het vaststellen van uitsluitend als definitief te gelden
tarieven creëert de vraag op welke kostenbasis en op welke verkeersvolumes de tarieven dienen
te worden bepaald. In dit verband is het college van oordeel dat uitgegaan dient te worden van
de meest recente gegevens, voor zover relevant aangevuld met prognoses van
kostenontwikkelingen en verkeersontwikkelingen zoals die redelijkerwijs te verwachten zijn
gedurende de periode waarvoor de tarieven geldig zullen zijn. Dit wordt voor de regulering van
originating access respectievelijk terminating access nader toegelicht:

Originating access
96. Uitgaande van het voornemen om voor de tariefstelling voor originating access de EDC-
systematiek in stand te laten, dient KPN in haar op het EDC-model gebaseerde tariefvoorstellen
uit te gaan van de gegevens van het voorgaande boekjaar, voor zover relevant aangevuld met
prognoses voor de kosten- en volumeontwikkelingen voor het te reguleren jaar. Dit betekent dat
KPN zich in haar tariefvoorstel voor de periode 1 juli 2001 tot 1 juli 2002 dient te baseren op de
cijfers zoals die worden vastgesteld voor het boekjaar 2000, alsmede op prognoses voor kosten-
en volumeontwikkelingen zoals die gedurende de periode 1 juli 2001 tot 1 juli 2002 te
verwachten zijn.
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97. Het bovenstaande komt er in wezen op neer dat de tarieven voor een bepaalde periode
deels afhankelijk zijn van de voor die periode gemaakte prognoses. Naar het oordeel van het
college zal dit moeten betekenen dat deze prognoses en de wijze waarop deze tot stand zijn
gekomen in de beoordeling van KPN’s tariefvoorstellen een meer centrale rol dienen te spelen
dan in het verleden. Daarbij zullen de betreffende prognoses moeten worden getoetst aan de
inzichten van andere marktpartijen.

98. Een denkbaar alternatief zou kunnen zijn dat de tarieven voor de volgende
reguleringsperiode worden gebaseerd op de werkelijke gegevens over het voorgaande boekjaar.
Voor de periode 1 juli 2001 tot 1 juli 2002 zou dit betekenen dat de tarieven worden vastgesteld
op basis van de gedurende het boekjaar 2000 in werkelijkheid tot stand gekomen kosten en
volumes. Voordeel van dit alternatief is dat min of meer subjectieve prognoses geen rol spelen;
nadeel is echter dat de in een bepaalde reguleringsperiode door KPN te hanteren tarieven een
grotere relatie hebben met de kosten en volumes van de voorgaande periode dan met die van de
betreffende reguleringsperiode zelf. Het college is van oordeel dat dit nadeel, dat kan leiden tot
onjuiste investeringsbeslissingen bij KPN en bij de met KPN interconnecterende partijen, moet
betekenen dat niet voor dit alternatief wordt gekozen; het college heeft voldoende vertrouwen
in de mogelijkheid om te komen tot voldoende objectiveerbare prognoses op basis waarvan
tarieven kunnen worden vastgesteld in lijn met de werkelijke ontwikkelingen.

Terminating access
99. Uitgaande van het voornemen om de tariefstelling voor terminating access te baseren op
een leidend BU-model, wordt bij de ontwikkeling van het model uitgegaan van de meest recente
informatie welke beschikbaar is, inclusief prognoses die relevant zijn voor de eerstkomende
reguleringsperiode (i.c. 1 juli 2001 tot 1 juli 2002).

13. Belanghebbenden wordt verzocht om hun standpunten ten aanzien van de door het
college voorgenomen geldigheidsperiode van de binnen de voorgenomen
tariefregulering vast te stellen tarieven.

14. Belanghebbenden wordt verzocht om hun standpunten ten aanzien van het
voornemen van het college om nog uitsluitend tarieven vast te stellen welke
aangemerkt dienen te worden als zijnde definitieve tarieven.

15. Belanghebbenden wordt verzocht om hun standpunten en ideeën ten aanzien van de
denkbare consequenties van het onder vraag 14. bedoelde voornemen, bijvoorbeeld
wat betreft de betekenis van prognoses en de (wijze van) beoordeling daarvan.
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3.2 De tariefstructuur

100. Zowel het binnen de tariefregulering voor terminating access te hanteren BU-LRIC model
als het voor de tariefregulering voor originating access te hanteren EDC-model resulteren in
gemiddelde tarieven. De tot dusver gehanteerde praktijk is echter dat KPN haar
interconnectietarieven in rekening brengt opgesplitst enerzijds in een ‘set-up’ (per gesprek) en
‘conveyance’ deel (per minuut), en anderzijds in piek- en daltarieven (afhankelijk van het
moment van de dag of week). Deze opsplitsing van de gemiddelde tarieven is door KPN tot stand
gebracht op basis van een door het college beoordeelde methodiek. Het college is vooralsnog
van oordeel dat deze praktijk van opsplitsing van de gemiddelde tarieven ook na 1 juli 2001 in
stand kan blijven. Dit oordeel wordt hier nader toegelicht.

3.2.1 Set-up en conveyance

101. De opsplitsing van het interconnectie tarief in een set-up en een conveyance charge is
naar de mening van het college (althans voor telefonie) goed verdedigbaar vanuit de notie dat
voor een deel van de kosten het aantal oproepen de veroorzaker van die kosten is, en voor een
ander deel van de kosten het aantal minuten. De eerstbedoelde kosten dienen in principe te
worden toegerekend aan de set-up charge, laatstbedoelde kosten aan de conveyance charge.

102. Net als ten tijde van de tijdens het EDC-I proces gehouden consultatie47 is het college van
mening dat vanuit het oogpunt van kostenorië ntatie het de meest zuivere benadering zou zijn
om uit te gaan van een zogenoemde ‘flag fall charge’. Hiermee is bedoeld een tarief dat in
rekening wordt gebracht bij de start van een belpoging, onafhankelijk van de vraag of de
belpoging slaagt of niet. Deze flag fall charge zou uitsluitend mogen bestaan uit de kosten die
daadwerkelijk door die belpoging worden veroorzaakt (bijvoorbeeld de oproepgerelateerde
processorkosten in een centrale). De met een oproep samenhangende transmissiekosten
(voortvloeiend uit de nog voortdurende situatie dat bij het begin van de belpoging het volledige
transmissiepad wordt vrijgemaakt) zouden dan toegerekend moeten worden aan de conveyance
charge, welke dan start op het moment dat met de belpoging wordt begonnen.

103. Mede met het oog op het gegeven dat een flag fall charge ook niet richting de
eindgebruiker wordt gehanteerd, acht het college het redelijk dat wordt uitgegaan van een set-
up charge die alleen wordt toegerekend aan geslaagde oproepen. De set-up charge mag dan zijn
opgebouwd uit de kosten voor het opbouwen van de verbinding en de kosten samenhangend met
de zogenaamde ‘ringing time’ (beltijd) van zowel geslaagde als niet-geslaagde oproepen. Dit is
in principe de systematiek zoals die KPN in het verleden is toegestaan, en welke het college ook
voor de per 1 juli 2001 te gelden tariefregulering zou wensen te handhaven.

                                                  
47 Consultatiedocument EDC-II, 26 maart 1998, p. 13 en 14
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104. Overigens blijft het college van mening dat het aan de interconnecterende operators is
om te bepalen of zij ten opzichte van hun eindgebruikers een (-zelfde) verdeling in set-up en
conveyance hanteren.

Originating access
105. Met het oog op het bovenstaande is het college van oordeel dat het KPN voor de
opsplitsing van de uit het EDC-model resulterende gemiddelde tarieven voor originating access
kan worden toegestaan om de in het verleden hiervoor door KPN toegepaste berekening te
handhaven. Deze berekening komt erop neer dat KPN op basis van een analyse van het
netwerkbeslag komt tot een toerekening van de kosten aan set-up en conveyance, afhankelijk
van de relevante kostenveroorzaker (aantal oproepen respectievelijk aantal minuten), welke
wordt voorzien van een verklaring van KPN’s accountant. Deze door KPN uit te voeren berekening
zal door het college worden beoordeeld.

Terminating access
106. Ook voor de ontmiddeling van het op basis van het BU-LRIC model vast te stellen
gemiddelde tarief voor terminating access stelt het college zich op het standpunt dat hiervoor
een set-up charge en een conveyance charge redelijk zijn. Voor de feitelijke berekening van deze
opsplitsing lijken hier echter twee mogelijkheden open te staan. In de eerste plaats zou de
analyse van de kosten naar relevante kostenveroorzaker (het aantal oproepen respectievelijk het
aantal minuten) kunnen worden uitgevoerd op basis van het BU-model, in de tweede plaats op
basis van de analyse zoals die door KPN voor originating access binnen het EDC-model zal dienen
te worden uitgevoerd.

107. Ten aanzien van deze mogelijkheden heeft het college een voorkeur voor de analyse
uitgevoerd op basis van het tot stand te brengen BU-model. Hiermee wordt immers aangesloten
bij de verdeling tussen oproep- en minuutgerelateerde kosten zoals die zou gelden voor een
efficië nte operator in een concurrerende omgeving. Dit zou bijvoorbeeld consequenties kunnen
hebben voor de mate waarin het gedurende het oproepgedeelte van een gesprek noodzakelijk is
om een volledig transmissiepad (met de daarmee samenhangende kosten) vrij te maken, of dat
hiervoor gebruik wordt gemaakt van de meest efficië nte signalering.

16. Belanghebbenden wordt verzocht om hun standpunten ten aanzien van de in deze
sub-paragraaf door het college gegeven overwegingen ten aanzien van de opsplitsing
van gemiddelde tarieven in een set-up en conveyance deel. Dit onderscheidenlijk
voor originating en terminating access.
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3.2.2 Piek en dal

108. In haar tariefstelling richting eindgebruikers hanteert KPN een piek/dal structuur. In de
Richtsnoeren interconnectie is KPN door de minister binnen redelijke grenzen de vrijheid
gegeven om in het kader van een efficië nte planning van haar netwerk dit onderscheid naar
tijdstip van de dag (en de week) te hanteren. Deze grenzen worden vooral bepaald door de
waarborging van de integriteit van het netwerk. Het college heeft zich altijd op het standpunt
gesteld dat bij interconnectietarieven dezelfde verdeling naar piek- en daltarieven dient te
worden gehanteerd als bij retailtarieven.

109. De opsplitsing van de gemiddelde tarieven in een piek/dal structuur heeft in de tot voor
kort toegepaste EDC-systematiek plaatsgevonden op basis van de door KPN berekende
retailgradië nt en de door KPN vastgestelde feitelijke verhouding tussen piek- en dalverkeer. De
retailgradië nt geeft daarbij de verhouding tussen het gemiddelde retailtarief voor piekverkeer en
dat voor dalverkeer48. Op basis van deze informatie en uitgaande van het met het EDC-model
vastgestelde gemiddelde tarief werden vervolgens de wholesale piek- en daltarieven bepaald.
Omdat in de berekeningen werd uitgegaan van retail informatie die aansloot bij de op dat
moment geldende retail piek/dalstructuur, resulteerde wholesale een identieke
piek/dalstructuur.

110. Het college is vooralsnog van oordeel dat deze benadering ook na 1 juli 2001
gehandhaafd zou moeten blijven. Daarbij zou de uit te voeren opsplitsing voor zowel terminating
als originating access op basis van dezelfde retail informatie moeten worden toegepast. De
gewenste opsplitsing in een piek/dal structuur acht het college namelijk ongevoelig voor het feit
dat het op te splitsen tarief voor terminating access is gebaseerd op het BU-model, en dat voor
originating access op het EDC-model. Naar het oordeel van het college zou als voorwaarde
moeten gelden dat het na de opsplitsing nog steeds zo is dat de totale kosten voor terminating
(zoals bepaald in het BU-model) en originating (zoals bepaald in het EDC-model) uit de totale
omzet voor terminating en originating verkeer worden gedekt, en niet meer dan dat.

111. Overigens is het college geïnteresseerd in eventueel mogelijke alternatieve benaderingen
om te komen tot een wholesale piek/dalstructuur.

Wijzigingen in de tariefstructuur
112. Daar de elk jaar op 1 juli op basis van de goedgekeurde systematiek vast te stellen
tarieven in beginsel een geldigheidsperiode zullen kennen van één jaar (zie sub-paragraaf
3.1.1), is het college van oordeel dat het KPN niet vrij zou moeten staan om tussentijds te
komen tot een wijziging in de wholesale tariefstructuur. Zou KPN per 1 juli van een bepaald jaar
een wijziging in de wholesale tariefstructuur willen aanbrengen, dan zou zij dit naar het oordeel

                                                  
48 Een retailgradië nt van bijvoorbeeld 1,5 geeft aan dat een gesprek in de piek gemiddelde anderhalf keer duurder is
dan een gesprek in de dal.
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van het college uiterlijk zes maanden daarvoor aan de met haar interconnecterende operators
bekend moeten maken.

17. Belanghebbenden wordt verzocht om hun standpunten ten aanzien van de in deze
sub-paragraaf door het college gegeven overwegingen ten aanzien van de opsplitsing
van gemiddelde tarieven in een wholesale piek/dal structuur. Alternatieve inzichten
zijn daarbij welkom.

3.3 Het redelijke rendement

113. Uit de Europese Interconnectierichtlijn49 volgt dat KPN een redelijke winst op
investeringen moet worden toegestaan. Dit zogenoemde ‘redelijke rendement’ mag deel
uitmaken van de door KPN voor haar interconnectie- en bijzondere toegangsdiensten te
hanteren tarieven. In navolging van de Richtsnoeren interconnectie en de praktijk gedurende
EDC-I en EDC-II, en op basis van de daar gehanteerde argumenten, is het college van oordeel dat
voor de bepaling van het redelijke rendement ook voor de situatie per 1 juli 2001 dient te
worden aangesloten bij de WACC-methode50. Dit voor zowel de terminating als de originating
tarieven. Overigens is de WACC-methode ook toegepast in het kader van de vaststelling van de
price cap voor KPN’s eindgebruikerstarieven, en wordt hantering van deze methode door
marktpartijen breed ondersteund. Daarbij heeft de IRG toepassing van de WACC-methode
onderkend als zijnde een ‘principle of implementation and best practice’.

18. Belanghebbenden wordt verzocht om hun standpunten ten aanzien van het
voornemen van het college om voor de bepaling van het redelijke rendement de
WACC-methode toe te passen.

3.3.1 De WACC-methode

114. De WACC-methode is gebaseerd op het gegeven dat zowel de verschaffers van eigen
vermogen (de aandeelhouders) als de verschaffers van vreemd vermogen (de schuldenaren) een
vergoeding eisen voor het door hen aan de onderneming ter beschikking gestelde vermogen.
Deze vergoeding is gebaseerd op i) een zogenaamde tijdvoorkeurvoet, die een vergoeding vormt
voor het feit dat de vermogensverschaffer gedurende een bepaalde periode niet meer over zijn
vermogen kan beschikken, en ii) het risico dat aan het verstrekken van vermogen aan de
betreffende onderneming kleeft.
                                                  
49 Richtlijn 97/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1997, PB nr. L 199/32 van 26.7.97
50 WACC staat voor Weighted Average Cost of Capital.
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115. Op dat laatste punt verschillen eigen en vreemd vermogen. Aangezien de rente- en
aflossingsverplichtingen van vreemd vermogen vast liggen, terwijl dividenden en koerswinsten
afhankelijk zijn van het resultaat van de bedrijfsactiviteiten, loopt een verschaffer van eigen
vermogen een groter risico dan een verschaffer van vreemd vermogen. Tegenover dat grotere
risico wil de eerste een hoger (verwacht) rendement gesteld zien. De kostenvoet van eigen
vermogen voor de onderneming is in de regel dan ook hoger dan de kostenvoet van vreemd
vermogen.

116. Bij de WACC-methode wordt met behulp van de ‘Security Market Line’ formule van het
Capital Asset Pricing Model het door beleggers geë iste rendement op het eigen vermogen
vastgesteld:

Rev = Rf + β(Rm-Rf)

Waarbij:
Rev = het geë iste rendement op het eigen vermogen;
Rf = de risicovrije interestvoet (of het risicovrije rendement);
Rm-Rf = de marktrisicopremie. Dit is een risico-opslag voor het beleggen in de niet

risicovrije aandelenmarkt;
β = De beta, ofwel het systematische of niet-diversificeerbare risico51. De β geeft aan

in welke mate het beleggingsrendement van het aandeel van de onderzochte
onderneming varieert met variaties in het beleggingsrendement van de gehele
aandelenmarkt (ook wel de beursindex).

117. Het geë iste rendement op het vreemde vermogen wordt vastgesteld op basis van de
risicovrije interestvoet, vermeerderd met een risico-opslag voor beleggen in niet risicovrij
vreemd vermogen:

Rvv = Rf + Ro

Waarbij:
Rvv = het geë iste rendement op vreemd vermogen;
Rf = de risicovrije interestvoet;
Ro = de risico-opslag voor vreemd vermogen.

118. Op basis van deze geë iste rendementen kan de gewogen gemiddelde
vermogenskostenvoet na belastingen worden vastgesteld. Deze kan worden gezien als het
rendement op het totale geïnvesteerde vermogen dat de onderneming dient te realiseren,
teneinde zowel de verschaffers van vreemd vermogen als de aandeelhouders tevreden te stellen:

                                                  
51 Voor een nadere toelichting zij verwezen naar de alinea’s 152 tot en met 154 van het Price cap oordeel van 27
september 1999 (OPTA/EGM/99/7526).
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WACC = Rev . ( EV
TV

) + Rvv . ( VV
TV

) . (1-T)

Waarbij:
EV = de marktwaarde van het eigen vermogen van de onderneming. Dit is de
totale

beurswaarde van alle aandelen van de onderneming;
VV = de marktwaarde van het vreemde vermogen van de onderneming;
TV = EV + VV;
T = de marginale voet van (vennootschap-)belasting voor de onderneming.

119. De zo bepaalde WACC is de WACC ná vennootschapsbelasting. De WACC vóór
vennootschapsbelasting, de zogenaamde pre-tax WACC, geldt als norm voor het in te calculeren
rendement op geïnvesteerd vermogen (de ROA):

T-1
WACC

= Return on Assets (ROA)

120. In feite is dit een norm voor de te behalen ROA. Deze norm-ROA wordt vermenigvuldigd
met de boekwaarde van de bij de productie van een dienst betrokken activa (de zogenaamde
activa-basis of asset base). Het bedrag dat zodoende wordt verkregen is de ‘cost of capital’
component van de kostprijs van de dienst (ook wel de ROA-component).

121. Uit het bovenstaande blijkt dat, om de ROA te kunnen bepalen, voor de volgende
parameters de relevante waarde dient te worden bepaald:

• De algemene parameters. Deze zijn niet specifiek voor de onderneming maar gelden voor
de markt als geheel:
- de risicovrije interestvoet Rf;
- de marktrisicopremie (Rm-Rf).

 
• De specifieke parameters. Deze zijn specifiek voor de onderneming:

- de β, ofwel het systematische risico van de onderneming;
- de T, ofwel de relevante marginale (vennootschap-) belastingvoet;
- de Ro, ofwel de risico-opslag van vreemd vermogen;
- de verhouding vreemd/totaal vermogen, ofwel VV/TV (de gearing ratio).
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3.3.2 Nadere overwegingen inzake het redelijke rendement

122. Zoals hiervoor reeds is gesteld, is het college van oordeel dat de WACC-methode zowel
voor de tarieven voor terminating access als die voor originating access dient te worden
toegepast. Het voornemen van het college om een differentiatie te introduceren in de
tariefregulering voor beide soorten interconnectiediensten (BU-LRIC voor terminating en EDC
voor originating) roept echter de vraag op of in de toepassing van de WACC-methode eveneens
dient te worden gedifferentieerd.

123. Ten aanzien van deze vraag stelt het college zich vooralsnog op het standpunt dat dit
inderdaad het geval zou moeten zijn, en dat deze differentiatie voor zover mogelijk tot
uitdrukking zou moeten komen in de relevante waarden voor de specifieke parameters (de β, de
T, de Ro, de gearing ratio). Dit in de zin dat de voor terminating access relevante (en dus binnen
het BU-model toe te passen) ROA gebaseerd zou moeten zijn op waarden voor de specifieke
parameters ten aanzien waarvan mag worden gesteld dat deze representatief zijn voor de
efficië nte operator wiens netwerk in het BU-LRIC model is gemodelleerd. Voor de voor
originating access relevante (en dus binnen het EDC-model door KPN toe te passen) ROA zou
uitgegaan moeten worden van waarden die zeggingkracht hebben voor KPN en haar
kapitaalverschaffers.

19. Belanghebbenden wordt verzocht om hun standpunten ten aanzien van het
voorlopige standpunt van het college dat de WACC-methode (op de beschreven wijze)
gedifferentieerd dient te worden voor de voor terminating respectievelijk originating
access voorgenomen reguleringsmodellen.

124. Tot slot zij hier nog opgemerkt dat de bepaling van de binnen de WACC-methode
relevante waarden aan de orde zal komen binnen de bij de ontwikkeling van het BU-LRIC model
betrokken klankbordgroep. Voorzover belanghebbenden hierin geen zitting hebben genomen,
zijn zij bij deze uitgenodigd om in hun reactie op onderhavige consultatie hun eventuele
standpunten ten aanzien van de bepaling van die parameters aan het college kenbaar te maken.
Deze standpunten zullen dan te zijner tijd bij de bepaling van het redelijke rendement door het
college in overweging worden genomen.

3.4 Aanvullende tariefbeheersing

Originating access
125. In de tot op heden door KPN aan het college aangeboden EDC-rapportages is een
neerwaartse ontwikkeling in de tarieven te onderkennen. Het college verwacht dat deze
ontwikkeling zich verder voort zal zetten. Wat betreft jaarlijkse fluctuaties in de voor originating
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access vast te stellen tarieven zij opgemerkt dat deze verklaarbaar moeten zijn uit
kostenontwikkelingen en volumeontwikkelingen. De laatste zijn in belangrijke mate een
gegeven, de kostenontwikkelingen (en de daaraan ten grondslag liggende prognoses) zullen
echter nauwkeurig door het college op hun redelijkheid en conformiteit met de EDC-principes
worden beoordeeld.

126. Ondanks het bovenstaande, is het college geïnteresseerd in opvattingen inzake de vraag
of, en zo ja hoe, met behulp van aanvullende tariefbeheersing zou moeten worden zeker gesteld
dat de ontwikkeling in KPN’s originating access tarieven overeenkomt met de in algemene zin in
de telecommunicatiemarkt te herkennen trend, en dat de jaarlijkse fluctuaties ten opzichte van
die trend niet dermate groot zijn dat dit nadelig zou kunnen zijn voor de totstandkoming van
effectieve concurrentie.

20. Belanghebbenden wordt verzocht om hun standpunten ten aanzien van de eventuele
wenselijkheid van aanvullende tariefbeheersing voor de door KPN aangeboden
bijzondere toegangsdiensten.

Terminating access
127. Vergeleken met de EDC-systematiek verwacht het college dat de uitkomsten van de BU-
LRIC systematiek over de jaren minder aan fluctuatie onderhevig zijn. De relevante kosten zijn
immers gebaseerd op de investeringen van een theoretisch efficië nte operator en niet op
schommelingen in het werkelijke investeringsniveau zoals we dat de afgelopen jaren bij KPN
hebben gezien. Toch is het denkbaar dat de tarieven voor terminating access zich op en neer
zullen gaan bewegen in plaats van geleidelijk omlaag (of omhoog). Op zichzelf acht het college
dergelijke schommelingen aanvaardbaar, mits de positie van Nederland binnen de Europese
benchmark voor de terminating tarieven niet verslechtert én mits er als gevolg van deze
schommelingen geen prijssqueeze ontstaat.

128. Gelet op de goede geografische en demografische uitgangspositie van Nederland gaat
het college er op voorhand van uit dat de kosten van terminating access in ieder geval tot de
laagste binnen de Europese Unie zouden moeten behoren. Wanneer de BU-LRIC uitkomsten
hiervan zouden afwijken, in die zin dat de terminating tarieven van KPN hoger zouden uitvallen
dan de Europese benchmark, dan overweegt het college de tarieven zodanig vast te doen stellen
opdat ze tenminste op een vergelijkbaar niveau ten opzichte van deze benchmark komen te
liggen als thans het geval is.
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21. Belanghebbenden wordt verzocht om hun standpunten ten aanzien van de eventuele
wenselijkheid van aanvullende tariefbeheersing voor de door KPN aangeboden
terminating access dienst, alsmede ten aanzien van het voornemen van het college
om de uit de BU-LRIC systematiek resulterende tarieven expliciet te toetsen aan hun
positie binnen de Europese benchmark.

3.5 Capacity based charging

129. Een onderwerp ten aanzien waarvan het college in onderhavige consultatie een vrij open
vraagstelling wenst te formuleren, betreft ‘capacity based charging’. Ten aanzien van capacity
based charging heeft de minister van Verkeer en Waterstaat in het consultatiedocument ten
behoeve van de richtsnoeren interconnectie in 1997 het volgende opgemerkt:

“66. Wat de keuze voor 'traffic-based costing' dan wel 'capacity-based costing' merk ik het
volgende op. In het eerste geval worden de kosten per gespreksminuut vastgesteld, in het
tweede geval de kosten per gevraagde hoeveelheid capaciteit. Het voordeel van de laatste
methode is dat de interconnecterende exploitant meer vrijheid heeft bij het vaststellen van zijn
eigen tariefstructuur. Echter, voor een beginnende exploitant heeft capacity-based costing als
nadeel dat hij wel voor de gevraagde capaciteit moet betalen, terwijl hij in de opbouwfase nog
maar weinig verkeer ter afwikkeling aanbiedt. Een ander nadeel van deze methode is dat het in
de praktijk moeilijk blijkt om het begrip capaciteit te vertalen in operationele grootheden. In de
praktijk is het kennelijk moeilijk te tariferen op basis van ingekochte capaciteit, want het wordt
niet dikwijls toegepast. Voor de eerstkomende tijd lijkt het mij niet onredelijk dat traffic-based
costing wordt toegepast, of, waar mogelijk en als partijen dat wensen, dat combinaties van
capacity-based costing en traffic-based costing worden gebruikt.”

130. Ondertussen is in de markt de behoefte gebleken aan een originating dienst voor
internet inbelverkeer waarbij niet per minuut maar per een bepaalde hoeveelheid capaciteit
wordt getarifeerd52. Vanuit die context lijkt het concept van capacity based charging thans
actueel.

131. Op basis van het rapport ‘Interconnect, a global guide to effective telecommunications’
(OVUM, 1997), beschrijft het college capacity based charging hier als volgt. De kosten zijn een
functie van de netwerk capaciteit die benodigd is op het moment waarop het netwerk maximaal
wordt benut (‘overall busy hour’). Het netwerk is immers gedimensioneerd voor die maximale
hoeveelheid gelijktijdig verkeer, wat betekent dat de totale kosten worden bepaald door die
netwerkomvang. Uitgaande van het concept capacity based charging zou gesteld kunnen worden
dat dit zou moeten impliceren dat een interconnecterende operator in principe alleen zou

                                                  
52 I.c. de door Worldcom aan KPN verzochte FRIACO dienstverlening. Zie in dit verband het besluit d.d. 21 november
2000 (OPTA/IBT/2000/202886).
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moeten betalen voor dat deel van de capaciteit van KPN’s netwerk dat hij gedurende het voor dat
netwerk geldende busy hour afneemt. Ook al zou de door de interconnecterende operator
afgenomen hoeveelheid capaciteit buiten het overall busy hour hoger zijn dan dat wat hij
gedurende dat overall busy hour afneemt, dan nog zou hij voor dat netwerkbeslag niet te hoeven
bijbetalen (eventueel afgezien van bijvoorbeeld operating costs); die extra capaciteit is buiten
het overall busy hour immers niet van invloed op de totaal benodigde netwerkcapaciteit.

132. Het college wenst belanghebbenden nu de volgende vraagstelling voor te leggen:

22. Belanghebbenden wordt verzocht om hun standpunten ten aanzien van de hier
gegeven interpretatie van capacity based charging. Belanghebbenden worden daarbij
uitgenodigd om nader op capacity based charging in te gaan, alsmede op de volgens
hen aan dit concept verbonden voor- en nadelen.

23. Belanghebbenden wordt verzocht om hun inzichten ten aanzien van de vraag hoe het
concept van capacity based charging zich verhoudt tot KPN’s EDC-model alsmede, in
bredere zin, tot de EDC-systematiek.

24. Belanghebbenden wordt verzocht om hun standpunten en inzichten ten aanzien van
de vraag voor welke interconnectie- en bijzondere toegangsdiensten capacity based
charging aan de orde zou moeten kunnen zijn, en onder welke voorwaarden.
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Hoofdstuk 4. De voor originating access toe te passen EDC-systematiek

133. Dit vierde hoofdstuk behandelt een aantal onderwerpen specifiek voor de door het
college voor de tariefregulering voor originating access voorgenomen handhaving van de EDC-
systematiek.

4.1 De handhaving van de EDC-systematiek voor originating access

134. De door het college voor de tariefregulering voor originating access voorgenomen
handhaving van de EDC-systematiek, zoals beargumenteerd in paragraaf 2.3, betekent naar het
oordeel van het college dat voor de beoordeling op kostenorië ntatie van de tarieven voor
originating access in wezen wederom een EDC-proces dient te worden ingericht, in grote lijnen
conform het EDC-I en EDC-II proces. Als belangrijkste verschillen met die eerdere processen ziet
het college het voornemen dat het nieuwe EDC-proces uitsluitend gericht zal zijn op originating
access en dat het college voornemens is af te zien van de in het verleden in de EDC-I en EDC-II
processen gehanteerde efficië ntiekortingen.

135. Voor een toelichting op de EDC-systematiek en het daartoe uitgevoerde EDC proces zij
hier verwezen naar de EDC-I en EDC-II besluiten, alsmede naar de daaraan ten grondslag
liggende consultatiedocumenten en tussenbesluiten53. Op basis van die documenten kan een
gedetailleerd inzicht in de EDC-systematiek worden verkregen. Hier wordt volstaan met een
procesmatig overzicht op hoofdlijnen van wat de handhaving van de EDC-systematiek zal moeten
inhouden.

136. In lijn met de eerdere EDC processen dient KPN uiterlijk op 1 mei van elk jaar, conform
het in juni 1997 door de minister van Verkeer en Waterstaat genomen besluit inzake het
interconnectie geschil tussen Telfort en KPN, aan het college aan te bieden:
a. een geïmplementeerde versie van het EDC-model;
b. een verslag van de procedure die heeft geleid tot het model, waaruit de inspraak van

marktpartijen bij de totstandkoming van het model blijkt;
c. een door een aangewezen accountant afgelegde verklaring die de kostengegevens die

het resultaat zijn van het model waarborgt;
d. de tariefvoorstellen die KPN daaraan verbindt.

137. De door KPN op uiterlijk 1 mei van elk jaar aan het college aan te bieden EDC-rapportage
(bestaande uit de genoemde elementen a. tot en met d.) wordt vervolgens door het college
beoordeeld. Het college stelt zich hierbij voor dat deze beoordeling wordt uitgevoerd met name

                                                  
53 Voor een beknopt inzicht in EDC als kostentoerekeningssystematiek zij verwezen naar de bijlage.
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op basis van een door KPN uit te voeren analyse van de oorzaken welke verantwoordelijk zijn
voor de verschillen met de tarieven volgend uit voorgaande EDC-rapportage (‘de delta-
benadering’)54. Met name op basis van de beoordeling van deze analyse kan het college
vervolgens over de redelijkheid van de door KPN aan originating access toegerekende kosten
beslissen. In het geval het college de doorrekening van bepaalde kosten niet redelijk zal
oordelen, zal KPN worden verzocht het EDC-model daarop aan te passen en het college van de
dan resulterende tarieven te voorzien. De uiteindelijk door het college als redelijk geachte
uitkomsten zullen worden vastgesteld in een uiterlijk op 1 juli elk jaar door het college te nemen
besluit.

138. Bij de beoordeling van KPN’s EDC-rapportage is het college wederom voornemens om
gebruik te maken van de inzichten en ervaring van andere marktpartijen. Hiertoe zal te zijner
tijd een klankbordgroep worden ingericht, die specifiek op deze taak gericht zal moeten zijn55.
Naast de bijeenkomsten van deze klankbordgroep voorziet het college tevens een aantal
dieptesessies tussen OPTA en KPN, waarin meer in detail op bepaalde (bedrijfsvertrouwelijke)
informatie zal kunnen worden ingegaan. Een ten opzichte van het verleden in belang
toegenomen onderdeel van de beoordeling van KPN’s EDC-rapportage zal zich richten op de door
KPN voor kostenontwikkelingen en verkeersvolumes gehanteerde prognoses.

25. Belanghebbenden wordt verzocht om hun standpunten ten aanzien van de door het
college voor de beoordeling van de door KPN aan het college aan te bieden EDC-
rapportage voorgenomen delta-benadering.

4.2 De in de EDC-rapportage op te nemen diensten

139. Handhaving van de EDC-systematiek voor originating access moet naar het oordeel van
het college betekenen dat KPN haar EDC-model in grote lijnen ongewijzigd laat, evenals de aan
de hand van dat model en de daarvoor voor een specifiek jaar geldende uitkomsten op te stellen
EDC-rapportage. Dit bekent dat het EDC-model gericht is op de kostentoerekening ten behoeve
van in ieder geval die diensten die al in de EDC-II rapportage van 29 april 1999 waren begrepen,
met dien verstande dat KPN hieraan in haar uiterlijk op 1 mei 2001 aan het college aan te bieden
rapportage in ieder geval dient toe te voegen:

a. de dienst MDF-access. Dit in overeenstemming met de bepalingen in i) de Richtsnoeren
met betrekking tot de ontbundelde toegang tot de aansluitlijn van 12 maart 1999, ii) de
aanpassing daarvan (OPTA/I/99/7938), en iii) het besluit waarbij het definitieve tarief

                                                  
54 Dit in plaats van de in het verleden toegepaste reconciliatie met een BU-model.
55 Deze klankbordgroep zij niet te verwarren met de klankbordgroep zoals die op dit moment betrokken is bij de
ontwikkeling van het BU-LRIC model.
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voorlopige tarief P0 door het college is bepaald (OPTA/IBT/2000/204108 d.d. 25 mei
2000), en behoudens eventuele aanpassingen in de richtsnoeren;

b. de dienst KPN Telecom PSTN 800/90x Connect Service;
c. de dienst 06760 Internet Connect Service (metered);
d. de dienst 06760 Internet Connect Service (unmetered).

140. Naast de reeds in de EDC-II rapportage opgenomen diensten, MDF-access en de
genoemde bijzondere toegangsdiensten, dient KPN in haar EDC-rapportage te voorzien in op
basis van de EDC-principes en uitgangspunten onderbouwde en gerechtvaardigde
tariefvoorstellen voor de volgende aan bijzondere toegangsdiensten verbonden faciliteiten of
voorzieningen:

e. de dienst KPN PSTN Telecom Customer Billing Service;
f. het in het kader van carrier preselectie te gelden tarief per mutatie;
g. de administratieve kosten verbonden aan een nummerportering.

26. Belanghebbenden wordt verzocht om hun standpunten ten aanzien van de naar het
oordeel van het college door KPN in haar EDC-model en EDC-rapportage te begrijpen
diensten en daaraan onlosmakelijk verbonden faciliteiten en voorzieningen.
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Hoofdstuk 5. De voor terminating access toe te passen BU-LRIC
systematiek

141. Onderhavig hoofdstuk gaat in paragraaf 5.1 nader in op de ontwikkeling van het voor
terminating access toe te passen BU-LRIC model, en in paragraaf 5.2 op enkele principes
onderliggend aan de LRIC-systematiek.

5.1. De ontwikkeling van het BU-LRIC model

142. Zoals gezegd, staat het college voor de tariefstelling van KPN’s terminating access
tarieven de toepassing van de BU-LRIC systematiek voor. Toepassing van deze systematiek
impliceert de ontwikkeling van een BU-model waarbij de FL-LRIC principes als uitgangspunt
gelden. Met de ontwikkeling van dit BU-LRIC model is door het college reeds begonnen. Dit
omdat de ontwikkeling van het model in feite een separaat traject is, losstaand van onderhavige
consultatie waarin vooral de meer beleidsmatige aspecten van het door het college voorgenomen
reguleringsconcept aan de orde komen. Daarbij komt dat het voornemen om per 1 juli 2001
terminating access tarieven vast te kunnen stellen gebaseerd op de BU-LRIC systematiek de
situatie uitsluit waarin met de modelontwikkeling eerst na afronding van onderhavige
consultatie begonnen wordt.

143. Ten behoeve van de ontwikkeling van het BU-LRIC model heeft het college marktpartijen
uitgenodigd zitting te nemen in de hiertoe opgerichte klankbordgroep56. Deze klankbordgroep,
bestaande uit 19 marktpartijen, representeert qua samenstelling de op de Nederlandse
telecommunicatiemarkt aanwezige belangen. De taken van de klankbordgroepleden richten zich
op het verstrekken van de voor de modellering benodigde invoerdata (zoals prijzen van
apparatuur, de levensduur van apparatuur, exploitatiekosten e.d.), het leveren van bijdragen
aan de besluitvorming inzake de binnen de LRIC-systematiek te gelden principes en
uitgangspunten, alsmede het leveren van meer algemeen technische en financieel-economische
informatie. De feitelijke ontwikkeling van het BU-LRIC model is in handen van NERA (in
samenwerking met TCUK), de door OPTA ingehuurde adviseur. Voor de klankbordgroep zijn vijf
bijeenkomsten voorzien, waarvan de eerste op 28 november jongstleden heeft plaatsgevonden.
Over de voortgang van de model ontwikkeling zal het college verslag doen in Connecties, het
nieuws- en publicatieblad van OPTA.

144. Tenslotte zij hier nog het volgende opgemerkt. De feitelijke ontwikkeling van het BU-
LRIC model is door het college ingericht als een van onderhavige consultatie onafhankelijk

                                                  
56 Deze uitnodiging is gepubliceerd in de Staatscourant, verspreid via het secretariaat van het FIST en rechtstreeks
verzonden aan die marktpartijen die zitting hadden in de bij EDC-II betrokken klankbordgroep.
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spoor. Dit in de zin dat de onderhavige consultatie zich richt op de rol van het BU-LRIC model in
de per 1 juli 2001 te gelden tariefregulering (waarbij het college een voor terminating access
leidende rol voorstaat), en niet op de inhoud van dat model, terwijl het proces van
modelontwikkeling zich uitdrukkelijk wel op de inhoud van het model richt, en juist niet op de
meer beleidsmatige aspecten die in dit consultatiedocument centraal staan. Het college gaat er
van uit dat hiermee de eventuele vrees dat de transparantie van onderhavige consultatie door
het bestaan van het parallelle spoor nadelig wordt beïnvloed, is weggenomen.

5.2 De FL-LRIC principes

145. De door het college voor de regulering van de tarieven voor terminating access
voorgestelde kostentoerekeningsmethodiek is gebaseerd op de ‘toekomstgerichte gemiddelde
incrementele lange termijnkosten’, of, in het Engels, de ‘Forward Looking Long Run Average
Incremental Costs’ (afgekort: FL-LRAIC). Aan de hand van een aantal aan FL-LRIC onderliggende
principes wordt in deze paragraaf een beeld gegeven van deze kostentoerekeningsmethodiek.

‘Incremental’
146. FL-LRAIC betreft een incrementele kostentoerekeningssystematiek. Dit wil zeggen dat bij
toepassing van de systematiek de vraag wordt beantwoord hoeveel extra kosten ontstaan op het
moment dat aan een bepaalde bestaande productie een extra hoeveelheid productie (ofwel de
gekozen increment) wordt toegevoegd. Of, met andere woorden, hoeveel kosten te vermijden
zijn als een bepaalde hoeveelheid productie wegvalt. Een en ander betekent dat een keuze
gemaakt dient te worden waaruit de relevante increment bestaat. In principe staan hiertoe vele
mogelijkheden open, welke globaal gegroepeerd kunnen worden in producten, diensten,
componenten en elementen. In de regulering van interconnectietarieven wordt voor het
aansluitnetwerk doorgaans uitgegaan van alle diensten die met dat aansluitnetwerk worden
aangeboden (bijvoorbeeld een analoge aansluiting of een ISDN-aansluiting), voor het
transmissienetwerk van alle diensten die van dat transmissienetwerk gebruik maken
(bijvoorbeeld het retailverkeer van KPN).

Gemeenschappelijke kosten
147. Bij toepassing van de incrementele benadering van kostentoerekening zal blijken dat
verschillende ‘increments’ bepaalde kostencategorieën gemeenschappelijk hebben. Dergelijke
gemeenschappelijke kosten ontstaan bij de productie van alle of van een deel van de producten
of diensten die door de betreffende aanbieder worden aangeboden, en zijn daardoor niet
specifiek voor een enkel increment.

148. In de meest enge toepassing van de LRIC-systematiek worden dergelijke
gemeenschappelijke kosten niet toegerekend; immers, als de gekozen increment zou wegvallen
zouden de gemeenschappelijke kosten zich nog steeds voordoen (en wel voor de productie van
de overige increments waarvoor die gemeenschappelijke kosten relevant zijn). Conform de
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aanbeveling van de Europese Commissie wordt in de tariefregulering uitgaande van LRIC in het
algemeen rekening gehouden met het relevante deel van de redelijkerwijs toewijsbare
toekomstgerichte gemeenschappelijke kosten.

‘Average’
149. De ‘forward looking long run average incremental costs’ kunnen worden gedefinieerd als
de kosten samenhangend met al de in de gekozen increment aanwezige producten of diensten.
In het geval dat de voor het transmissie netwerk relevante increment is bepaald als alle diensten
die van dat netwerk gebruik maken, worden de met deze groep diensten samenhangende kosten
verdeeld over al het met deze diensten samenhangende verkeer. Op die wijze ontstaat de
gemiddelde incrementele kostprijs.

‘Forward looking’
150. Met het begrip ‘forward looking’ wordt in het algemeen bedoeld te zeggen dat de juiste
kostenbasis wordt gevormd door de op de toekomst gerichte kosten. Of, met andere woorden, de
kosten die samenhangen met een netwerk zoals dat (eventueel binnen bepaalde
randvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld de bestaande netwerktopologie) vandaag de dag zou
worden aangelegd. Immers, daar waar het doel van tariefregulering is om een tariefniveau te
bewerkstelligen dat representatief is voor een situatie met effectieve concurrentie, zal uitgegaan
moeten worden van de mogelijkheid dat aanbieders niet in staat zullen zijn om de door hen in
het verleden gemaakte kosten volledig terug te verdienen. In hun tariefstelling zijn zij
afhankelijk van de concurrerende werking van de markt, en de op die markt tot stand gebrachte
tarieven kunnen lager liggen dan de in het verleden gemaakte kosten.

‘Long Run’
151. Dat uitgegaan wordt van de lange termijn, betekent dat in principe alle kosten als
variabel dienen te worden beschouwd. Met andere woorden: de lange termijn is gedefinieerd als
de tijd horizon waarbinnen geen enkele kostencategorie vast is. Dit betekent dat alle kosten zich
kunnen aanpassen aan de toevoeging van de gekozen increment.

Conclusie
152. Samenvattend kan worden gesteld dat FL-LRAIC de kosten op lange termijn betreft
samenhangend met de productie van een bepaalde increment, uitgaande van een
toekomstgerichte benadering van relevante kosten.

27. Belanghebbenden wordt verzocht om hun standpunten ten aanzien van de door het
college gegeven beschrijving van de FL-LRAIC systematiek.
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Hoofdstuk 6. Vragen aan belanghebbenden en verdere procedure

6.1 De vragen

In het voorgaande heeft het college een aantal vragen geformuleerd. Het college herhaalt hier,
onder vermelding van het nummer van de desbetreffende vraag, nogmaals deze vragen en
verzoekt belanghebbenden in hun reactie op deze vragen in te gaan. Daarnaast staat het
uiteraard vrij om in uw reactie direct gerelateerde onderwerpen te noemen en te bespreken
waaraan, naar uw mening, in dit document onvoldoende aandacht is besteed.

1. Belanghebbenden wordt verzocht aan te geven of zij zich in de beschreven bijzondere
aard van de dienst terminating access kunnen vinden.

2. Belanghebbenden wordt verzocht om hun standpunten ten aanzien van het
voornemen van het college om voor de dienst terminating access  voor de invulling
van het begrip kostenoriëntatie uit te gaan van de FL-LRIC kostentoerekenings-
systematiek.

3. Belanghebbenden wordt verzocht om hun standpunten ten aanzien van het
voornemen van het college om voor de dienst terminating access  voor de invulling
van het begrip kostenoriëntatie uit te gaan van een bottom up model.

4. Belanghebbenden wordt verzocht om hun ideeën ten aanzien van de vraag hoe het
leidende karakter van het bottom up model in de praktijk nadere invulling kan
worden gegeven.

5. Belanghebbenden wordt verzocht aan te geven of zij zich in de beschrijving van
originating access kunnen vinden.

6. Belanghebbenden wordt verzocht om hun standpunten ten aanzien van het stellige
voornemen van het college om voor originating access voor de invulling van het
begrip kostenoriëntatie de EDC-systematiek te handhaven (zonder
efficiëntiekortingen).
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7. Belanghebbenden wordt verzocht om hun standpunten ten aanzien van het
voornemen van het college om voor onlosmakelijk met bijzondere toegangsdiensten
verbonden faciliteiten en voorzieningen voor de invulling van het begrip
kostenoriëntatie uit te gaan van de EDC-principes.

8. Belanghebbenden wordt verzocht om hun beargumenteerde standpunten ten aanzien
van de mogelijkheid om de tarifering van MDF-access gedurende de vijfjaarsperiode
te laten evolueren naar een tariefniveau gebaseerd op de BU-LRIC systematiek.

9. Belanghebbenden wordt verzocht om hun standpunten ten aanzien van de
overweging van het college om na de vijfjaarsperiode op basis van feitelijke
marktomstandigheden de tariefregulering voor MDF-access te heroverwegen.

10. Belanghebbenden wordt verzocht om hun standpunten ten aanzien van de door het
college gewenste differentiatie tussen originating spraak- en internetverkeer.

11. Belanghebbenden wordt verzocht om hun ideeën ten aanzien van de vraag op basis
van welke onderscheidenlijke karakteristieken en op welke wijze de gewenste
differentiatie tussen originating spraak- en internetverkeer tot stand kan worden
gebracht.

12. Belanghebbenden wordt verzocht om hun standpunten ten aanzien van de voorlopige
opvatting van het college dat voor de tariefregulering voor interconnecterende
huurlijnen dient te worden aangesloten bij de EDC-systematiek.

13. Belanghebbenden wordt verzocht om hun standpunten ten aanzien van de door het
college voorgenomen geldigheidsperiode van de binnen de voorgenomen
tariefregulering vast te stellen tarieven.

14. Belanghebbenden wordt verzocht om hun standpunten ten aanzien van het
voornemen van college om nog uitsluitend tarieven vast te stellen welke aangemerkt
dienen te worden als zijnde definitieve tarieven.

15. Belanghebbenden wordt verzocht om hun standpunten en ideeën ten aanzien van de
denkbare consequenties van het onder vraag 14. bedoelde voornemen, bijvoorbeeld
wat betreft de betekenis van prognoses en de (wijze van) beoordeling daarvan.
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16. Belanghebbenden wordt verzocht om hun standpunten ten aanzien van de door het
college gegeven overwegingen ten aanzien van de opsplitsing van gemiddelde
tarieven in een set-up en conveyance deel. Dit onderscheidenlijk voor originating en
terminating access.

17. Belanghebbenden wordt verzocht om hun standpunten ten aanzien van de door het
college gegeven overwegingen ten aanzien van de opsplitsing van gemiddelde
tarieven in een wholesale piek/dal structuur. Alternatieve inzichten zijn daarbij
welkom.

18. Belanghebbenden wordt verzocht om hun standpunten ten aanzien van het
voornemen van het college om voor de bepaling van het redelijke rendement de
WACC-methode toe te passen.

19. Belanghebbenden wordt verzocht om hun standpunten ten aanzien van het
voorlopige standpunt van het college dat de WACC-methode (op de beschreven wijze)
gedifferentieerd dient te worden voor de voor terminating respectievelijk originating
access voorgenomen reguleringsmodellen.

20. Belanghebbenden wordt verzocht om hun standpunten ten aanzien van de eventuele
wenselijkheid van aanvullende tariefbeheersing voor de door KPN aangeboden
bijzondere toegangsdiensten.

21. Belanghebbenden wordt verzocht om hun standpunten ten aanzien van de eventuele
wenselijkheid van aanvullende tariefbeheersing voor de door KPN aangeboden
terminating access dienst, alsmede ten aanzien van het voornemen van het college
om de uit de BU-LRIC systematiek resulterende tarieven expliciet te toetsen aan hun
positie binnen de Europese benchmark.

22. Belanghebbenden wordt verzocht om hun standpunten ten aanzien van de hier
gegeven interpretatie van capacity based charging. Belanghebbenden worden daarbij
uitgenodigd om nader op capacity based charging in te gaan, alsmede op de volgens
hen aan dit concept verbonden voor- en nadelen.

23. Belanghebbenden wordt verzocht om hun inzichten ten aanzien van de vraag hoe het
concept van capacity based charging zich verhoudt tot KPN’s EDC-model alsmede, in
bredere zin, tot de EDC-systematiek.
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24. Belanghebbenden wordt verzocht om hun standpunten en inzichten ten aanzien van
de vraag voor welke interconnectie- en bijzondere toegangsdiensten capacity based
charging aan de orde zou moeten kunnen zijn, en onder welke voorwaarden.

25. Belanghebbenden wordt verzocht om hun standpunten ten aanzien van de door het
college voor de beoordeling van de door KPN aan het college aan te bieden EDC-
rapportage voorgenomen delta-benadering.

26. Belanghebbenden wordt verzocht om hun standpunten ten aanzien van de naar het
oordeel van het college door KPN in haar EDC-model en EDC-rapportage te begrijpen
diensten en daaraan onlosmakelijk verbonden faciliteiten en voorzieningen.

27. Belanghebbenden wordt verzocht om hun standpunten ten aanzien van de door het
college gegeven beschrijving van de FL-LRAIC systematiek.

6.2 De verdere procedure

Belanghebbenden kunnen tot en met 26 januari 2001 hun visie op het voorgaande schriftelijk
aan het college kenbaar maken. Reacties dienen per brief én in elektronische vorm (diskette of
e-mail) te worden gericht aan:

OPTA,
afdeling Interconnectie en Bijzondere Toegang
t.a.v. mevr. M. van Druten
Postbus 90420
2509 LK Den Haag
e-mail adres: m.vandruten@opta.nl
onder vermelding van: “Consultatie tariefregulering interconnectie- en bijzondere
toegangsdiensten”

Na afloop van deze termijn zullen alle reacties in principe openbaar worden gemaakt door middel
van publicatie op de OPTA website en/of een schriftelijke bundeling. Partijen die menen dat
delen van hun commentaar als bedrijfsvertrouwelijk moeten worden behandeld, wordt verzocht
dit uitdrukkelijk aan te geven met een nadere motivering waarom vertrouwelijkheid geboden is.
Bedrijfsvertrouwelijke gegevens worden niet gepubliceerd.

Als onderdeel van de consultatie zal op 17 januari 2001 in Den Haag een openbare hoorzitting
worden gehouden. Belanghebbenden die bij de hoorzitting aanwezig willen zijn, wordt verzocht
bovengenoemde contactpersoon hiervan uiterlijk 10 januari 2001 opgaaf te doen (per brief of e-
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mail). Daarbij dient men aan te geven of men het woord wil voeren. Onderhavig document is
beschikbaar via de website van OPTA: www.opta.nl
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Bijlage De EDC-kostentoerekeningssystematiek

Het EDC-model is een ‘top down’ model, wat wil zeggen dat wordt uitgegaan van de werkelijk
bestaande situatie, i.c. het net van KPN en de aan de met dat net voortgebrachte
interconnectiediensten verbonden kosten. Het model wordt gevoed met de kosten zoals die in de
boekhouding van KPN zijn verantwoord (‘embedded’) en als zodanig door de accountant worden
gecontroleerd.

Dat met de in de boekhouding verantwoorde kosten wordt gewerkt, betekent dat de in die
boekhouding gehanteerde waarderingsgrondslagen worden gevolgd. Omdat KPN haar activa
waardeert tegen historische uitgaafprijzen, zou het EDC-model van KPN gebaseerd zijn op
historische kosten, ware het niet dat het college in zijn 28 november-beslissing57 heeft besloten
dat KPN in het EDC-model het hoofdnet op actuele kosten dient te waarderen. Het is KPN daarbij
toegestaan de ‘Financial Capital Maintenance’ (FCM) methode te hanteren, wat wil zeggen dat
een prijsdaling (-stijging) van een bepaald actief onmiddellijk wordt vertaald in een daling
(stijging) van de boekwaarde, en daarmee in verhoogde (verlaagde) afschrijvingskosten over het
betreffende jaar.

In afwijking van het uitgangspunt dat wordt uitgegaan van het bestaande net van KPN, heeft het
college in de 28 november-beslissing geoordeeld dat KPN het ‘forward looking’ principe dient te
hanteren. Dit betekent dat KPN de kosten samenhangend met situaties waarvan is te voorzien
dat deze op korte termijn tot het verleden behoren, of waarvan kan worden gesteld dat ze een
vermijdbare inefficië ntie betreffen, niet toe mag rekenen. Tevens dient KPN ten aanzien van de
in het model in te voeren verkeershoeveelheden uit te gaan van geprognotiseerde toekomstige
waarden.

Bij EDC worden die kosten aan een product of dienst toegerekend die (direct of indirect)
ondubbelzinnig en noodzakelijk aan het betreffende product of aan de betreffende dienst zijn
toe te schrijven. De EDC-systematiek is hierdoor te typeren als een incrementele
kostenbenadering, in de zin dat de toegerekende kosten dezelfde zullen zijn als de kosten die
nodig zijn om een extra hoeveelheid (het ‘increment’) van een product of dienst te kunnen
leveren. Het strikt volgen van deze incrementele toerekeningssystematiek betekent dat zowel de
gezamenlijke als de gemeenschappelijke kosten van KPN niet aan de interconnectie- en
bijzondere toegangsdiensten worden toegerekend, maar ten laste komen van hetzij andere
diensten, hetzij de winst. Het college heeft overwogen dat dit niet voor alle soorten
gezamenlijke en gemeenschappelijke kosten redelijk is, en heeft in de 28 november-beslissing
besloten dat KPN ten aanzien van deze kosten het stand-alone criterium dient te hanteren. Dit
houdt in dat die soorten gezamenlijke en gemeenschappelijke kosten mogen worden
toegerekend, die het bedrijfsonderdeel Carrier Services (de ‘leverancier’ binnen KPN van de
interconnectie- en bijzondere toegangsdiensten) ook zou moeten maken indien het een
zelfstandig bedrijf was geweest. Dit met behoudt van ‘economies of scale and scope’.

                                                  
57 Besluit inzake EDC- en BU-kostenmodellen d.d. 28 november 1997 (OPTA/MI/1157), Stcrt. 1997 nr. 247
(Tussenbesluit naar aanleiding van de eerste gedurende het EDC-I proces gehouden consultatie).


