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INLEIDING 
KPN heeft kennis genomen van het ontwerpbesluit voor de vaststelling van de tariefpla-

fonds voor hoge kwaliteit wholesalebreedbandtoegang en wholesale huurlijnen 

(HKWBT/HL) 2013 dat de Autoriteit Consument en Markt (hierna ACM) op 28 juni 2013 in 

consultatie heeft gegeven. KPN maakt graag gebruik van de gelegenheid om haar zienswijze 

op dit ontwerptariefbesluit kenbaar te maken.  

In het kader van de voorbereiding van het ontwerptariefbesluit heeft KPN haar visie al voor 

een belangrijk deel kenbaar gemaakt. Deze visie wordt in dit document op een aantal plaat-

sen herhaald en aangevuld met een reactie op de onderbouwing van ACM, nu deze door 

ACM in het ontwerptariefbesluit kenbaar is gemaakt. Verder heeft ACM gedurende het im-

plementatieproces aan KPN enkele aanwijzingen gegeven. Ook daarop wil KPN in deze 

zienswijze nader reageren. Tot slot zal KPN haar visie geven op het onderzoek dat in op-

dracht van ACM door The Brattle Group is gevoerd ter bepaling van de WACC. 

Deze zienswijze bevat bedrijfsvertrouwelijke gegevens. Vertrouwelijke informatie in de 

tekst wordt in vette letter weergegeven. Deze informatie mag niet zonder toestemming 

van KPN openbaar worden gemaakt. KPN zal tevens voor een openbare versie zorgen.  

 

STRUCTUUR 
KPN heeft de opbouw van de zienswijze zo veel als mogelijk aangesloten bij de opbouw van 

het ontwerptariefbesluit. Alvorens op de verschillende onderdelen van het ontwerptariefbe-

sluit in te gaan, maakt KPN een aantal opmerkingen van algemene aard. 
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1 ALGEMENE OPMERKING 
 

In de zomer van 2012 heeft KPN haar zorgen aan ACM kenbaar gemaakt over de mogelijke 

forse impact als gevolg van tariefregulering op zakelijke glasdiensten, te weten: 

 Koperprijzen gaan omlaag; 

 Glasprijzen gaan omhoog; 

 Geen prijsflexibiliteit meer. 

Met de invulling van de tariefregulering zoals neergelegd in het ontwerptariefbesluit ziet 

KPN dat deze vrees ook bewaarheid wordt: 

 Koperprijzen zijn op een belangrijk deel van het portfolio (WBA) inmiddels gedaald 

(soms met wel 60%); 

 Glasprijzen zijn op delen van het portfolio gestegen, soms met meer dan 100 euro 

per maand (bijvoorbeeld bij DWDM en SDH varianten); 

 Het gebied waarbinnen klanten de tarieven van KPN kunnen zien bewegen is voor 

de komende jaren ernstig ingeperkt want de tarifering van haar portfolio zit nu 

reeds klem tussen vrijwel gelijkluidende onder- en bovengrenzen of komt dat bin-

nen afzienbare tijd te zitten (WEAS, DWDM, SDH). 

Als oorzaak van de problemen ten aanzien van flexibiliteit en gedwongen tariefdalingen ziet 

KPN de keuze van hetzelfde kostensysteem voor boven- en ondergrens en inconsistentie ten 

aanzien van ontmiddeling tussen boven- en ondergrensregulering.  

Waar ACM in het Marktanalysebesluit nog de mogelijkheid had gecreëerd om een deel van 

de negatieve effecten te niet te doen door generatiemodellering toe te passen op tariefre-

gulering en ND-5, heeft hij die mogelijkheid al in een vroeg stadium van het voorberei-

dingstraject over boord gegooid (al zelfs voordat KPN haar kostenrapportages had inge-

diend). Ook bij de invulling van benefits received had een andere toepassing kunnen helpen 

in het probleem.  

De Europese Commissie vroeg ACM om een duidelijk beeld te verschaffen van de daadwer-

kelijke tariefkeuzen en berekeningsresultaten en derhalve van de relatieve prijszetting van 

zakelijke diensten op koper- en glasvezellijnen. Dit duidelijke beeld ontbreekt in het ont-

werptariefbesluit. Verder constateert KPN dat de in het ontwerptariefbesluit neergelegde 

uitkomsten van de huidige tariefregulering geen invulling geven aan de door de Europese 

Commissie benadrukte uitgangspunten.  

KPN zal haar zienswijze in de volgende hoofdstukken uitwerken. 

 

 

2 EUROPESE COMMISSIE 
 

De Europese Commissie heeft in voorbereiding op de aanbeveling die in de loop van dit jaar 

zal komen, reeds een aantal uitgangspunten geformuleerd die in de aanbeveling door de 

Commissie gehanteerd zullen gaan worden1:  

1. Te veel interventie beperkt flexibiliteit (dat weer mogelijkheden tot differentiatie 

voor eindgebruikers beperkt); 
                                                        
1 Enhancing the broadband investment environment – policy statement by Vice President Kroes; 

EUROPEAN COMMISSION MEMO, Brussels, 12 July 2012, MEMO/12/554 
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2. Gereguleerde wholesale access prijzen moeten juiste “buy or build" signaal geven; 

3. Daling koperprijzen heeft geen positief effect op investeringen in glas. 

Ad 1. Zoals KPN in hoofdstuk 7 nader zal toelichten gaan voor de diensten WEAS over glas, 

ILL DWDM en ILL Dark Fiber per 1 juli 2014 de tariefplafonds leiden tot tarieven onder de 

ND-5 bodems. In die gevallen is de ondergrens dus gelijk aan de bovengrens. Dit betekent 

geen prijsflexibiliteit meer en dus op die diensten niet of nauwelijks mogelijkheden meer tot 

(prijs)differentiatie voor eindgebruikers. 

Ad 2. De EDC methodiek voor kostprijs en tariefplafond bepaling geven voor: 

 Relatief ‘oude’ diensten met veel afnemers waarvan de investeringen grotendeels 

zijn afgeschreven, lage kostprijzen; 

 Relatief ‘nieuwe’ diensten met weinig afnemers waarvoor nog volop wordt geïnves-

teerd), hoge kostprijzen. 

Door het toepassen van generatiemodellering zal de afstand tussen diensten die meegeno-

men worden in de generatiemodellering kleiner worden dan in een situatie waarin geen 

generatiemodellering wordt toegepast. Dit kan helpen in het juiste ‘buy’ or ‘build’ signaal te 

geven. ACM kiest ervoor deze methode niet toe te passen. 

Ad 3. Zoals KPN in paragraaf 6.1 nader zal toelichten, komen er prijsdalingen bij WBA ZM 

koperdiensten voor van wel 60%. Ook de Europese Commissie wijst al op het mogelijk nega-

tieve effecten op investeringen in glas. 

 

De Europese Commissie heeft in haar commentaar bij de notificatie van het ontwerpbesluit 

marktanalyse HKWBT/HL reeds aangegeven kritisch te zullen kijken naar een aantal zaken2, 

de geformuleerde uitgangspunten ten aanzien van de aanbeveling in ogenschouw nemend: 

Het komende uitvoeringsbesluit op het gebied van tarieven van OPTA moet een dui-

delijker beeld verschaffen van de daadwerkelijke tariefkeuzen en berekeningsresulta-

ten en derhalve van de relatieve prijszetting van zakelijke diensten op koper- en 

glasvezellijnen. In dit verband verzoekt de Commissie OPTA in de komende kennisge-

ving van de tarieven, uitgebreid te omschrijven en te rechtvaardigen welke keuzen 

op het gebied van regulering zijn gemaakt en welke impact deze regulering heeft op 

de uiteindelijke gereguleerde tarieven in Nederland. OPTA moet ook onderzoeken 

welke interactie er bestaat tussen de prijscontrole-verplichtingen die resulteren van 

de tariefinvulling, de ND 5-verplichtingen en de andere opgelegde verplichtingen zo-

als de near-netverplichting, die invloed zullen hebben op de capaciteit van toegang 

zoekende exploitanten om het aanbod van de exploitant met aanmerkelijke markt-

macht op deze markt te dupliceren. Op dezelfde wijze moet OPTA analyseren, verkla-

ren en motiveren welke directe en indirecte gevolgen de aan KPN opgelegde regule-

ringsverplichtingen zullen hebben voor andere infrastructuren en op het concurren-

tievermogen daarvan. 

De Commissie merkt op dat met betrekking tot FttO-ODF-toegang en HQ-WBT/LL uit 

de onderhavige kennisgeving niet duidelijk blijkt of met het gebruik dat OPTA maakt 

van verschillende methodologieën voor de verplichting tot prijscontrole en in het bij-

zonder in de marginsqueezetoetsen, betrouwbare signalen zullen worden afgegeven 

                                                        
2 Brussel, 21.12.2012, C(2012) 9967 final 
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wat de keuze “kopen of bouwen” voor investeringen3 in NGA-infrastructuren in Ne-

derland betreft. 

 

KPN constateert dat de in het ontwerptariefbesluit neergelegde uitkomsten van de tariefre-

gulering geen invulling geven aan de door de Europese Commissie benadrukte uitgangs-

punten en de eerder door haar geformuleerde twijfel niet wegneemt.  

 

 

3 UIT TE FASEREN DIENSTEN 
 

Van een aantal diensten heeft KPN het voornemen kenbaar gemaakt dat deze uitgefaseerd 

gaan worden. Het gaat dan met name om de diensten WBA ZM ATM en smalband ILL 

<2Mbit/s. Voor deze diensten is het plafond niet gebaseerd op een interpolatie van de kost-

prijzen 2011 en 2015 maar op de kostprijs van het jaar voorafgaand aan de uitfasering. Dat 

betekent dat er geen kostprijsplafonds voor de periode na de voorgenomen uitfasering zijn 

vastgesteld. Mocht KPN onverhoopt geen toestemming krijgen voor een voorgenomen uit-

fasering dan zal voor die dienst een nieuw plafond moeten worden vastgesteld voor de pe-

riode na de beoogde uitfasering. 

 

 

4 TOEPASSING BENEFITS RECEIVED 
 

KPN heeft vooraf instructies ontvangen van ACM over de wijze van toepassen van benefits 

received. De belangrijkste zijn: 

1. De benefits received methode mag alleen toegepast worden op het onderdeel dat 

relateert aan de componenten van de actieve laag; 

2. Voor SLA moet een aparte benefits received berekening worden gemaakt; 

3. Voor WBA ZM ethernet is ontmiddeling toegepast op het totaal van WBA CM en ZM 

ethernet. 

Ad 1. Door de benefits received alleen toe te staan op componenten van de actieve laag 

ontstaat een situatie bij WEAS dat de tarieven van de VLAN’s moeten dalen terwijl de pla-

fonds van de access tarieven stijgen. Omdat de tarieven ook aan ND-5 moeten voldoen zal 

de uitkomst zijn dat de tarieven aan de onderkant van het portfolio moeten stijgen en die 

aan de bovenkant van het portfolio dalen. Dat is naar de mening van KPN een wat merk-

waardige uitkomst. 

Ad 2. De aparte behandeling van de SLA is onnodig gecompliceerd en daarmee foutgevoe-

lig. Bovendien is een SLA met name een onderdeel van het tariefbouwwerk waar klanten 

soms veel waarde aan hechten maar waar slechts in beperkte mate een kostprijs van kan 

worden bepaald. Een voorbeeld hiervan is een storing in een kabel met 900 aders. Bij repa-

ratie zullen alle 900 aders hersteld moeten worden. Voor de kosten maakt het niet uit in 

welke volgorde dat gebeurt. Voor de klanten maakt het wel degelijk uit of je de eerste of de 

                                                        
3 Onderstrepingen toegevoegd 



Openbare versie 

 

Reactie KPN op ontwerp tariefbesluit HKWBT/HL 6  1 augustus 2013
  

 

laatste ader bent. Sommige klanten willen graag betalen voor de garantie dat ze als eerste 

aan de beurt komen. 

Ad 3. KPN kan zich vinden in het ontmiddelen op basis van het totaal van WBA CM en WBA 

ZM ethernet. Een oplossing die nog beter zou zijn geweest is het ontmiddelen over het hele 

HKWBT/HL portfolio. In dat geval zou de relatieve tariefafstand tussen koper en glas onge-

wijzigd zijn gebleven en zou de marktverstoring veel minder zijn geweest. 

 

 

5 RENDEMENT OP ACTIVA (WACC) 
 
5.1 Methode 

Evenals bij het genotificeerde ontwerpmarktanalyse-besluit voor afgifte op vaste en mobiele 

netwerken4, heeft ACM door het adviesbureau The Brattle Group een WACC laten vaststel-

len. Met betrekking tot de vaststelling van de WACC in dat besluit, is net als bij het onderha-

vige ontwerpbesluit, de methode van vaststelling op een aantal punten gewijzigd. Het effect 

van de belangrijkste aanpassingen is dat ze leiden tot een neerwaartse bijstelling van de 

WACC.  

Gezien de formulering in het ontwerptariefbesluit5 lijkt het erop dat de aanpassingen in de 

methode voortkomen uit de wens tot consistentie binnen ACM, ten opzichte van voorheen 

aparte methodieken van OPTA (waar de telecomregulering was ondergebracht) en de NMA. 

Bij vaststelling van de verschillende parameters zijn meerdere methoden mogelijk, waarbij 

de keus voor een methode niet evident is. KPN acht consistentie bij de toepassing van een 

bepaalde methode (over de jaren) in een bepaalde branche (telecom, energie, loodswezen, 

etc.) van groter belang dan consistentie tussen individuele toezichthouders respectievelijk 

branches. Er zijn immers tussen die branches geen verbanden die voor ongewenste effecten 

kunnen zorgen indien verschillende methodes voor vaststelling van de WACC worden ge-

hanteerd. KPN is van mening dat consistentie in de tijd binnen een branche en dus langjari-

ge zekerheid voor investeerders van belang is. Bovendien geeft de nu vastgestelde WACC 

geen goed beeld van de actuele WACC voor KPN. 

Met betrekking tot de verschillende parameters heeft KPN de volgende opmerkingen. 

 

5.2 Risicovrije rente 

ACM/Brattle heeft voor de vaststelling van de risk-free rate de methode gewijzigd door uit te 

gaan van obligaties met een looptijd van 10 jaar in plaats van 3 jaar. Dit is in de ogen van 

KPN een gerechtvaardigde wijziging; KPN bepleit dit al meer dan 10 jaar. Het belangrijkste 

argument hiervoor is naar mening van KPN dat de looptijd zo goed mogelijk moet aanslui-

ten bij de gemiddelde levensduur van de activa, omdat dit iets zegt over de termijn waar-

voor het belegde vermogen is vastgelegd. KPN kan zich dus vinden in de wijze van vaststel-

ling van de risk-free rate. 

 

                                                        
4 Market analysis fixed and mobile voice termination, 2 July 2013, ACM/DTVP/2013/202441 
5 Zie randnummer 87: “ACM heeft in het licht van haar totstandkoming de invulling van de methode 

geëvalueerd en daarbij mede de ‘best practices’ binnen de NMa, OPTA en CA betrokken.” 
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5.3 Marktrisicopremie 

De methode van vaststelling van de ERP is op meer punten gewijzigd dan ACM aangeeft in 

het ontwerpbesluit. Brattle geeft in het rapport ook aan dat in het verleden het Dividend 

Growth Model werd gebruikt, terwijl dat nu niet meer gebruikt wordt.  

Verder is belangrijk om op te merken dat er consistentie moet zijn tussen de methode van 

vaststellen van de risk-free rate en de ERP, omdat er in het algemeen een negatieve correla-

tie bestaat tussen deze 2 parameters. ACM merkt dit zelf ook op in randnummer 90 van het 

ontwerptariefbesluit. Brattle erkent dit ook in paragraaf 3.2 van het rapport van november 

20126. Deze consistentie ontbreekt nu echter op 2 punten: 

1. De risk-free rate wordt vastgesteld op basis van Duitse en Nederlandse bonds, terwijl 

de ERP vastgesteld wordt op basis van gegevens van een grotere Euro-groep. Indien 

de ERP enkel vastgesteld zou worden op basis van Nederland en Duitsland, zou deze 

ongeveer 1% hoger zijn. Dit is ook te verwachten, omdat juist in Nederland en Duits-

land de rente op staatsobligaties (bepalend voor de risk-free rate) erg laag is. Het 

gemiddelde geëiste rendement op eigen vermogen verandert niet sterk door de lage 

rente op staatsobligaties, en dit leidt tot een hogere uitkomst voor de ERP. Niet om-

dat die op zichtzelf hoger zou moeten zijn, maar als effect van een consistent 

bouwwerk in de methode en referentiegroep van de risk-free rate en de ERP. 

2. De ERP is vastgesteld op basis van historische gegevens over een heel lange periode, 

1900-2012. De risk-free rate is over een historische periode van 3 jaar bepaald. Ook 

hier zal gelden, dat indien de ERP over een zelfde periode van 3 jaar vastgesteld zou 

worden, deze hoger zou zijn. Of andersom, indien de risk-free rate over een heel 

lange periode wordt vastgesteld, zal deze hoger zijn. Ook hier gaat het dus om me-

thodische consistentie en consistentie in referenties. 

Brattle lijkt met betrekking tot de consistentie alleen te kijken naar de looptijd van de bonds, 

maar dat is niet de enige factor die van belang is. 

 

5.4 Bèta 

De methode voor omrekenen van de asset bèta naar equity bèta is gewijzigd. KPN ziet niet 

in waarom de Miller-Modigliani formule, die nu gebruikt wordt, beter zou zijn dan de eerder 

gebruikte Miller-formule. In de praktijk worden beide formules gebruikt. Er is geen argu-

ment waarom de ene methode evident beter is dan de andere. Bij toepassing van de Miller-

formule zou de WACC op [KPN vertrouwelijk –  %] in plaats van 6,8% uitkomen. Hier geldt 

dus het algemene argument dat als beide methodes in de praktijk worden gebruikt, in ver-

band met de beoogde en noodzakelijke reguleringszekerheid in de branche consistentie in 

de tijd voorkeur verdient. De wisseling van methode die hier plaats vindt heeft ontegenzeg-

gelijk een opportunistisch karakter. 

 

5.5 Inflatie 

Brattle en ACM gebruiken een inflatie van 2%. ACM geeft in het ontwerpbesluit aan dat de 

inflatie van belang is, omdat de WACC moet worden gecorrigeerd voor inflatie (randnum-

mer 168). KPN heeft al eerder aangeven niet in te zien waarom de inflatie van belang is voor 

het vaststellen van de nominale WACC. Dit blijkt ook niet uit het rapport van Brattle. De 

nominale WACC wordt bepaald door uit te gaan van nominaal bepaalde parameters (zoals 

de risk-free rate). Als laatste stap in de berekening wordt weliswaar de inflatie gebruikt om 

                                                        
6 Calculating the Equity Risk Premium and the Risk-free Rate, The Brattle Group, 26 November 2012  
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de nominale WACC om te rekenen naar een reële WACC, maar dit is niet van belang, omdat 

er enkel een nominale WACC wordt gebruikt. 

 

 

6 BIJBEHORENDE FACILITEITEN 
 
Stroommeter 

Voor de kostprijs van de stroommeter sluit ACM aan bij de beoordeelde kostprijs in het ta-

riefbesluit ontbundelde toegang (FttO). KPN heeft in haar zienswijze op dat tariefbesluit7 

aangegeven dat het argument dat ACM hanteert om alle kosten aan periodiek tarieven toe 

te rekenen volgens haar niet valide is. Er zou volgens ACM een dubbeltelling zitten in de 

berekening van KPN kosten worden zowel toegerekend aan het VVA plafond als het VVE 

plafond. In de optiek van KPN kan dat op zichzelf niet leiden tot een keuze om dan alle kos-

ten maar aan een VVA plafond toe te wijzen. KPN loopt hier een reëel risico de kosten van 

de stroommeter niet te kunnen terugverdienen, indien een wholesale-afnemer het contract 

na korte tijd zou opzeggen. De kosten worden specifiek voor de wholesale-afnemer ge-

maakt, dus is het reëel dat de afnemer het risico draagt. Indien een wholesale-afnemer het 

contract na korte tijd opzegt (terwijl de stroommeter nog niet is afgeschreven), zou in de 

visie van KPN een disconnect fee in rekening gebracht dienen te worden. KPN stelt voor dat 

deze gelijk is aan een evenredig deel van het bedrag van € 1450,- , afhankelijk van de ver-

streken termijn. KPN heeft dit punt al eerder naar voren gebracht. ACM is daarop in het 

ontwerptariefbesluit FttO echter niet ingegaan en veronachtzaamt daarmee het risico op 

niet terugverdienen van de gemaakte kosten. 

 

 

7 TOEPASSING GENERATIEMODELLERING 
 

KPN heeft met haar voorstellen ten aanzien van generatiemodellering willen bewerkstelli-

gen dat de onevenwichtige effecten zoals die uit een traditionele toepassing van EDC zou-

den resulteren voor de bovengrenzen en voor ND-5, meer concreet de bovengrenzen van de 

op koper gebaseerde HKWBT/HL diensten en de ND-5 resultaten van op glas gebaseerde 

HKWBT/HL diensten zouden worden gemitigeerd. 

De hoofdoorzaken van deze onevenwichtige effecten zijn: 

 De gevoeligheid van de EDC methodiek voor de levensfase; 

 De keuze van EDC minus als kostenstandaard binnen ND-5. 

Daarbij zijn effecten als onevenwichtig te betitelen als zij het realiseren van een stabiel en 

toekomst vast tariefbeleid bemoeilijken, bijvoorbeeld doordat niet kan worden aangesloten 

bij de huidige markttarieven, en/of doordat de tariefafstand tussen koper en glas wordt 

vergroot in plaats van verkleind. Ook het aspect van behoud van investeringsprikkels speelt 

een rol. Regulering dient immers bij te dragen aan het verwezenlijken van de regulerings-

doelstellingen, onder meer door het aanmoedigen van efficiënte investeringen en het steu-

nen van innovaties (zie artikel 1.3, lid 1, van de Telecommunicatiewet).  

                                                        
7 Kenmerk: WOPC/2013/010 
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Generatiemodellering zorgt ervoor dat de afstand tussen diensten die meegenomen worden 

in de generatiemodellering kleiner wordt dan in een situatie waarin geen generatiemodelle-

ring wordt toegepast.  

Generatiemodellering is echter door ACM al afgewezen voordat KPN haar kostenrapporta-

ges heeft ingediend. Uit het feit dat KPN geen voorstel voor generatiemodellering heeft 

ingediend mag echter niet worden geconcludeerd dat KPN daar geen voorstander van is. 

ACM beschrijft een aantal effecten dat er volgens hem op duidt dat er geen aanleiding is om 

generatiemodellering toe te passen. KPN gaat hieronder in op de genoemde effecten. 

 

7.1 Effect op migratie van koper op glas 

KPN heeft in haar reactie op de ontwerp-marktbesluiten voor FttO en HKWBT/HL de vrees 

uitgesproken dat de tarieven van glasdiensten zouden stijgen en die van koperdiensten da-

len. Een dergelijke door regulering gedwongen tariefbeweging leidt tot een verminderde 

prikkel om van koper naar glas over te stappen en is daarom een rem op investeringen en 

innovatie.  

ACM erkent dat op korte termijn het verschil tussen de tarieven voor actieve koper- en glas 

verbindingen zal toenemen, echter ACM geeft ook aan dat gedurende de huidige regule-

ringsperiode de tariefplafonds van glasverbindingen zullen gaan dalen, waardoor de regule-

ring ervoor zorgt dat de tariefplafonds tegen het einde van de reguleringsperiode weer met 

elkaar in lijn liggen. Kortom, volgens ACM is er geen probleem. Ter ondersteuning van deze 

bewering heeft ACM een tabel opgenomen (Tabel 2 op bladzijde 19) waarbij ze de tarieven 

van een 2,3 Mbit/s premium VLAN bij WBA ZM ethernet (over koper) met een 10 Mb lite EVC 

bij WEAS (over glas) vergelijkt.  

Met deze vergelijking geeft ACM een verkeerde, althans onvolledige voorstelling van zaken 

waarmee ten onrechte de indruk ontstaat dat het door KPN gesignaleerde probleem zich 

niet voordoet. EVC’s of VLAN’s worden niet zelfstandig afgenomen maar zijn onderdelen 

van een tariefbouwwerk. Een wholesale klant koopt altijd een access plus (ten minste) één 

VLAN die gezamenlijk de dienst vormen. De enige juiste vergelijking is dus die tussen een 

WBA dienst van 2,3 Mbit/s met een WEAS dienst van 10 Mbit/s, dus inclusief de access.  

Die vergelijking zal een heel ander beeld geven. ACM probeert deze vergelijking te vermij-

den door aan te geven dat het verschil grotendeels wordt verklaard door het verschil op 

passief niveau (kostprijzen voor FttO zijn immers aanzienlijk hoger dan kostprijzen voor 

passief koper). Echter, zoals bij ACM bekend mag worden verondersteld heeft KPN als ge-

volg van ND5 en de clustertoets een tariefverhoging voor WEAS moeten doorvoeren. KPN 

heeft deze tariefverhoging doorgevoerd in de access component, omdat zij alternatieven als 

het schrappen van kortingsregelingen (hetgeen ook een tariefverhoging betekent) onaan-

trekkelijker achtte. Door deze access component buiten beschouwing te laten lijkt het net 

alsof de WEAS tarieven (over glas) niet zijn gestegen. Een vergelijking tussen alleen het ac-

tieve stuk van de verbinding, maskeert de tariefstijging voor WEAS over glas. In tegenstel-

ling tot wat ACM in haar vergelijking laat zien, wordt de zorg van de Europese Commissie 

bewaarheid. Er vindt een gedwongen tariefstijging voor WEAS over glas plaats terwijl gelijk-

tijdig de tarieven voor WBA over koper door de plafondregulering sterk moesten dalen. De 

afstand tussen koper en glas wordt vergroot. 

Indien KPN voor een eerlijke vergelijking overigens niet de door ACM gekozen WBA ZM 

ethernet variant – die kent nog nauwelijks afzet – maar de veel afgenomen WBA ZM ATM 
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variant neemt, wordt de opgelegde tariefdaling voor die variant procentueel nog veel groter 

dan voor de ethernet variant.  

In tabel 2 van het ontwerptariefbesluit laat ACM ook de plafondontwikkeling over de tijd 

zien met de suggestie dat die voor koper en glas hetzelfde zou zijn. ACM gaat er daarbij 

echter aan voorbij dat er een voorbehoud is gemaakt voor de situatie dat de plafonds gaan 

leiden tot tarieven die onder de ND-5 bodem liggen. Voor de diensten WEAS over glas, ILL 

DWDM en ILL Dark Fiber gaat dit per 1-7-2014 gebeuren. Voor koperdiensten niet. Een ver-

gelijking van tariefplafonds van koper en glas is vanaf 1-7-2014 dus niet zinvol en kan ook 

niet worden gebruikt ter onderbouwing van het besluit dat ACM voornemens is over dit 

punt te nemen. 

In onderstaande tabel geeft KPN een reëel beeld van de tariefbewegingen die door het ont-

werptariefbesluit en de ND-5 regulering noodzakelijk worden en nu een feit zijn in de markt: 

Tabel 1. Tarieven en Tariefplafonds WBA ZM ATM en WEAS over glas (euro per maand) 

 

De realiteit is dus dat door de plafondregulering de veel verkochte WBA ZM ATM dienst met 

2300 kbit/s snelheid en 1:1 (VBR-RT) overboeking 57% in tarief moet dalen terwijl als gevolg 

van ND-5 met EDC minus de eveneens veel verkochte WEAS 10 Mb lite dienst in O-gebieden 

17% in prijs stijgt. Waar de WBA ZM ATM dienst eerst duurder was dan de WEAS glas dienst 

wordt die nu fors goedkoper. Dit heeft uiteraard negatieve consequenties voor de prikkels 

om van koper naar glas over te stappen. 

De Europese Commissie vroeg ACM om een duidelijk beeld te verschaffen van de daadwer-

kelijke tariefkeuzen en berekeningsresultaten en derhalve van de relatieve prijszetting van 

zakelijke diensten op koper- en glasvezellijnen. Dit duidelijke beeld ontbreekt en KPN ver-

zoekt ACM dit in het definitieve tariefbesluit alsnog aan te geven, bijvoorbeeld door boven-

staande tabel van KPN op te nemen. 

De gevolgen van de keuzes van ACM in het EDC kostenmodel leiden dus tot een sterk ver-

minderde prikkel om over te stappen van legacy diensten op koper naar nieuwe diensten op 

glas. De voordelige effecten vallen uitsluitend bij de klanten van de legacy dienst. Ook een 

nieuwe aanbieder van glasdiensten – wellicht een belangrijke motivering van ACM – schiet 
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er niets mee op. Weliswaar wordt hij in theorie beschermd maar in de praktijk zullen zijn 

investeringen slecht renderen want door de forse verlaging van de tarieven op koper zullen 

klanten langer vasthouden aan de oude dienst en komt de vraag naar glasdiensten in het 

gedrang. Het spreekt voor zich dat dit strijdig is met de NGA doelstellingen van de Europese 

Commissie. 

 

7.2 Effect op (potentiële) afnemers van ontbundeld glas (FttO) en HKWBT/HL 

De toelichting die ACM geeft bij het effect op (potentiële) afnemers, beschrijft alleen waar-

om bij regulering zonder toepassing van generatiemodellering, de mogelijkheden voor toe-

treding zouden zijn verbeterd. Het geschetste beeld is eenzijdig. ACM zou ook het effect van 

(potentiële) afnemers mee moeten laten wegen. 

Zoals ACM zelf aangeeft in randnummer 70 zullen de tariefplafonds voor de actieve koper-

diensten dalen. En uit randnummer 71 volgt dat de tarieven van een aantal actieve glasdien-

sten zullen stijgen (als gevolg van het moeten verhogen van tarieven om aan ND-5 te vol-

doen). 

Indien naar alle effecten wordt gekeken voor zowel afnemers als toetreders, ontstaat de 

volgende matrix: 

 

 Dalende tariefplafond actie-

ve koperdiensten 

Stijgende tarieven actieve 

glasdiensten 

(potentiële) afnemers 1 2 

(potentiële) toetreders 3 4 

Tabel 2: Effect op (potentiële) afnemers en toetreders 

 

ACM gaat in op de effecten van 3 (dalende kopertarieven verslechteren de business case 

voor wholesale concurrenten op koper) en 4 (stijgende glastarieven verbeteren de business 

case voor wholesale concurrenten op glasdiensten). 

Effect 3 schrijft ACM weg door aan te geven dat voor potentiële toetreders het netto effect 

van toepassing van generatiemodellering op voorhand onduidelijk zou zijn. Dat zou zo kun-

nen zijn voor aanbieders van zowel glas als koper diensten, echter het effect op aanbieders 

van alleen koperdiensten is hoe dan ook negatief. Bovendien gaat het om forse prijsdalin-

gen als gevolg van dalende tariefplafonds. Het door ACM gehanteerde voorbeeld in tabel 2 

van het ontwerptariefbesluit geeft een daling van het huidige tarief van € 33,75 naar € 18,53 

eind 2015. Een daling van 45%, inclusief access dus zelfs 57%. Bij de WBA ZM ATM varianten 

(die zoals eerder aangegeven, veel meer worden afgenomen) is de daling nog veel groter. 

Voor de meeste varianten is de tariefdaling daar maar liefst 59%8 en dat is dan nog zonder 

de access component. Dit soort grote tariefdalingen zal zeker impact hebben op de business 

case en bestaande marges voor (potentiële) aanbieders van op koper gebaseerde diensten 

en zelfs ook op die van aanbieders die zowel glas- als koperdiensten aanbieden. 

Wat betreft de effecten 1 en 2, (potentiële) afnemers zijn over het algemeen gebaat bij lage 

inkoopprijzen, dus lage tariefplafonds. Het feit dat dalende kopertarieven voor hun interes-

sant zijn, lijkt daarom logisch. Echter de stijgende tarieven voor actieve glasdiensten daaren-

                                                        
8 Bijvoorbeeld de PVC tarieven van BitStream Local down stream 2048/2048 VBR-rt gaan van tarief 

op 31-12-2012 €146,41 naar €59,48 eind 2015 
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tegen niet. Per saldo hebben (potentiële) afnemers hierdoor dus een sterk verminderde 

prikkel om over te stappen van legacy diensten op koper naar nieuwe diensten op glas.  

 

7.3 Effect op investeerders in (ontbundeld) glas 

ACM geeft aan dat de tariefregulering van glasdiensten op zowel actief als passief niveau 

KPN een grote mate van prijsflexibiliteit biedt. Als argument daarvoor geeft ACM dat de 

actuele tarieven van KPN voor glas over het algemeen lager zijn dan de tariefplafonds. KPN 

herkent het geschetste beeld niet en ervaart de prijsflexibiliteit heel anders dan ACM 

schetst. Zoals eerder aangegeven zijn voor de glasdiensten niet zozeer de tariefplafonds 

leidend, maar wel de ND-5 bodems. Voor de diensten WEAS over glas, ILL DWDM en ILL 

Dark Fiber gaan per 1 juli 2014 (volgend jaar dus al) de plafonds leiden tot tarieven onder de 

ND-5 bodems. KPN dient in alle gevallen aan de ND-5 toets te voldoen. Dit betekent dat in-

dien die ND-5 ondergrens zich boven de WPC/EDC-tariefplafonds bevindt, de WPC/EDC-

tariefplafonds gelijk worden gesteld aan de ND-5 ondergrens. In dat geval is de ondergrens 

dus hetzelfde als de bovengrens. Prijsflexibiliteit is in die gevallen nihil geworden. KPN kan 

daarom de stelling van ACM dat er een grote mate van prijsflexibiliteit zou zijn, niet volgen 

en verzoekt ACM dit aan te passen in lijn met de hierboven geschetste voorbeelden waarbij 

ondergrens en bovengrens niet meer verschillen, en de tarieven dus een puntlanding moe-

ten zijn. Hoe kan ACM betogen dat er prijsflexibiliteit is als bovengrens en ondergrens gelijk 

zijn? Welke toezichthouder in welke branche in welk land dan ook komt tot een dergelijke 

uitkomst? 

 

Verder geeft ACM aan geen enkele aanwijzing te hebben dat de regulering heeft geleid tot 

een afname van de investeringen door KPN. KPN heeft niet het beeld dat ACM dit ook 

daadwerkelijk heeft onderzocht. Bovendien hebben investeringsbeslissingen een lange 

doorlooptijd, zodat de effecten van regulering op de investeringsbeslissingen van KPN pas 

later zichtbaar zullen worden.  

 

 

8 ND-5 ONDERGRENS 
 

In randnummers 79 en 80 van het ontwerp tariefbesluit gaat ACM in op de relatie tussen 

plafondregulering en de ND-5 toets op ULL niveau. Daarbij merkt KPN op dat de formulering 

in randnummer 80 waarschijnlijk verkeerd om is opgeschreven, in ieder geval vragen op-

roept. KPN gaat er vanuit dat ACM de situatie heeft beschreven voor het geval tariefplafonds 

zich onder de ND-5 ondergrens bevinden.  

KPN heeft onderzocht of de situatie zoals beschreven in randnummer 745 van het marktana-

lysebesluit HKWBT/HL zich zal gaan voordoen en zo ja voor welke diensten. Zoals hierboven 

aangegeven, is uit dat onderzoek gebleken dat deze situatie zich daadwerkelijk zal gaan 

voordoen bij de diensten WEAS over glas, ILL DWDM en ILL Dark Fiber. Voor deze diensten 

zal er met ingang van 1 juli 2014 een situatie ontstaan dat de uitkomst van de plafondregu-

lering getalsmatig conflicteert met ND-5. 
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8.1 ILL DWDM en DF ILL 

Bij zowel het ILL DWDM portfolio als het DF ILL portfolio ontstaat ca. [KPN vertrouwelijk –  

%] rekenkundige squeeze als de tariefplafonds vanaf 1-7-2014 als tarief gehanteerd zouden 

worden. Per 1-7-2015 wordt dat zelfs meer dan [KPN vertrouwelijk –  %]. Er is niet één en-

kel tariefelement aan te wijzen dat deze squeeze veroorzaakt. Bij ILL DWDM zijn er 4 tarief-

elementen die de omzet bepalen: 

• De VVE gedeeld door 36 maanden; 

• Het maandtarief voor de access; 

• Het maandtarief voor het transport; 

• De termijnkorting. 

Het is dus niet op voorhand duidelijk voor welk tariefelement de regel uit randnummer 745 

toegepast dient te worden. De rekenkundige squeeze doet zich ook niet voor op alle moge-

lijke combinaties van bovengenoemde tariefelementen. Als de oplossing echter gevonden 

wordt door één van de tarieven te verhogen dan wel de korting te verlagen dan heeft dat 

ook effect op diensten waar helemaal geen rekenkundige squeeze optreedt. KPN is er dan 

ook voorstander van om het tariefbouwwerk als geheel zoveel mogelijk in stand te laten. 

 

8.2 WEAS 

Bij WEAS ontstaat ca. [KPN vertrouwelijk –  %] rekenkundige squeeze per 1-7-2014 en ca. 

[KPN vertrouwelijk –  %] per 1-7-2015 (bij gemiddelde WEAS omzet in O-gebied) als gevolg 

van lagere tariefplafonds voor de VLAN’s. Ook hier is sprake van een samenspel van tarief-

elementen die gezamenlijk de rekenkundige squeeze veroorzaken. De belangrijkste zijn ook 

hier de VVE (gedeeld door 36 maanden), de maandtarieven voor access en VLAN en de kor-

tingsregelingen. Ook hier zijn meerdere oplossingen mogelijk maar door de clustertoets 

ontstaat hier een extra complicatie. Die complicatie is dat een squeeze bij een specifieke 

dienst niet voor die specifieke dienst kan worden opgelost. KPN laat dit zien aan de hand 

van een voorbeeldberekening. 

Veronderstel dat de WEAS dienst het onderstaande tariefbouwwerk met bijbehorende pla-

fonds kent: 

[KPN vertrouwelijk –   
 
 
 
 
 
 
   ] 
 
Tabel 3: Voorbeeld WEAS tariefbouwwerk met bijbehorende plafonds (euro per maand) 

 

Voor een dienst moet altijd een access component worden afgenomen en een VLAN com-

ponent. De plafonds voor de VLAN’s van 20Mb en 100Mb zijn in dit geval lager vastgesteld 

dan het tarief, dus het tarief van die VLAN moet naar beneden. In eerste instantie is de wens 

van KPN het access tarief en het tarief van de 10 Mb VLAN ongewijzigd te laten. Het tarief-

bouwwerk zou dus als volgt worden (meest rechter kolom): 

[KPN vertrouwelijk –   
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    ] 
Tabel 4: Tariefvoorstel om te voldoen aan plafonds (euro per maand) 

 

Aangezien de access component gebaseerd is op zakelijk glas (FttO), passen we vervolgens 

de formules toe uit randnummer 6179 van het FttO besluit van 28 december 2012 voor zowel 

het huidig tarief als het voorstel na plafondverlaging: 

[KPN vertrouwelijk –   

 

 

 

 

 

     ] 

Tabel 5: Toepassing aangepaste ND-5 toets op zowel huidige tarief als voorgestelde 
tarieven na plafondverlaging (euro per maand) 
 
 
We kunnen nu de ND-5 squeeze toets uitvoeren voor zowel het huidig tarief als het tarief-
voorstel: 
[KPN vertrouwelijk –   
 
 
 
 
    ] 
Tabel 6: ND-5 toets voor huidig tarief als tariefvoorstel (euro per maand) 

 

Zoals te zien is leidt het lagere plafond voor de twee VLAN’s tot een squeeze voor alle vari-

anten, dus ook de 10Mb variant die eerst geen squeeze kende. Als KPN de tariefplafonds 

moet respecteren dan is er maar één oplossing en dat is de ruimte tussen het tarief en pla-

fond te gebruiken die bestaat in de access component. Om de squeeze op te lossen zou het 

access tarief verhoogd moeten worden van [KPN vertrouwelijk –  euro] per maand naar 

[KPN vertrouwelijk –    euro] per maand. In dat geval wordt de ND-5 squeeze toets als 

volgt: 

[KPN vertrouwelijk –   

 

      ] 

Tabel 7: ND-5 toets met aangepaste access tarief (euro per maand) 

 

                                                        
9 Dit betreft de afwijkende ND-5 toets voor zakelijk glas 
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Met deze oplossing wordt zowel voldaan aan de ND-5 bodem als aan de plafondregulering. 

Hiervoor moest wel de goedkoopste variant met [KPN vertrouwelijk –  euro] per maand 

omhoog. De plafondregulering in combinatie met ND5 en de clustertoets kan er dus toe 

leiden dat tarieven aan de onderkant van het portfolio moeten stijgen. Dat lijkt niet de be-

doeling te zijn van de plafondregulering. 

Als het squeeze probleem wordt verholpen dan kan er een nieuw probleem gaan ontstaan 

wanneer de mix van snelheden gaat wijzigen. Volgens het marktanalysebesluit HKWBT/HL 

moet KPN ieder kwartaal de mix van diensten voor de clustertoets samenstellen en als wijzi-

gingen in die mix leiden tot squeeze dan moet KPN dat oplossen. Om te voorkomen dat KPN 

ieder kwartaal de tarieven moet aanpassen om squeezes op te lossen heeft KPN een buffer 

opgenomen in de vorm van extra squeeze ruimte. Als de plafonds echter leiden tot een re-

kenkundige squeeze dan is er geen ruimte meer voor die buffer en loopt KPN het risico om 

ieder kwartaal de tarieven te moeten aanpassen. Dat geeft naar de mening van KPN teveel 

onrust in de markt en is daarom onwenselijk. 

 

8.3 Mogelijke oplossingsrichting 

Nu op voorhand al duidelijk is dat er per 1-1-2014 rekenkundige squeeze zou ontstaan als de 

tarieven van ILL DWDM, ILL DF en WEAS tot de plafonds verlaagd zouden worden, is het 

logisch om die kennis mee te nemen in een definitief tariefbesluit. De meest pragmatisch 

invulling van de regel in randnummer 745 uit het marktanalysebesluit HKWBT/HL is dan om 

de plafonds niet aan te passen op 1-7-2014 als door die plafondaanpassing squeeze zou 

gaan ontstaan. Concreet zou dit betekenen dat de plafonds voor de portfolio’s WEAS, ILL 

DWDM en DF ILL voor de periode 1-7-2014 tot 31-12-2015 gelijk worden aan de huidige pla-

fonds (van 1-7-2013 tot 30-6-2014). 


