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Geachte heer Francke, beste Joos, 27 juli 2013

 

Bijgaand treft u de reactie van Vodafone aan op de tariefontwerpbesluiten WBT/huurlijnen en ontbundelde 
toegang FttO beiden gepubliceerd op 6 oktober.  Vodafone maakt graag van deze gelegenheid gebruik om OPTA 
te verzoeken om haar analyses op een aantal punten te versterken. Ter inleiding zet Vodafone graag kort de rode 
draad in haar zienswijze uiteen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 
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Reactie op het Ontwerptariefbesluiten HKWBT-Huurlijnen en ODF FttO 

 

1 Inleiding 

Het is voor Vodafone niet of slechts beperkt mogelijk om de tariefbeoordeling inhoudelijk te beoordelen. Voor 

een dergelijke beoordeling zou immers een veel uitgebreider inzicht in de kostenmethodiek, de aard en de 

hoogte van de kosten en de gevoeligheden van kosten voor bepaalde keuzes noodzakelijk zijn. Niettemin doet 

Vodafone zijn best om binnen die beperkingen te reageren. 

 

2 Gehanteerde kostprijsmethodiek moet aansluiten bij hoe KPN kosten intern ervaart 

Vodafone is zich ervan bewust dat deze ontwerpbesluiten implementatiebesluiten zijn die gedeeltelijk 

voortborduren op keuzes die reeds in de voorafgaande marktanalysebesluiten zijn gemaakt. Dat betekent dat 

bepaalde keuzes reeds onderdeel waren van de voorafgaande besluiten, en in die zin niet meer – althans niet in 

het kader van de implementatiebesluiten – ter discussie staan. In de praktijk is deze lijn echter niet altijd duidelijk 

te trekken. Zo geldt bijvoorbeeld dat ACM in de voorafgaande besluiten weliswaar een keuze heeft gemaakt 

tussen een DCF-benadering en EDC, maar dat in de praktijk binnen de keuze voor de kostenmethodiek nog zeer 

wezenlijke keuzes gemaakt dienen te worden ten aanzien van de daadwerkelijke invulling. Bovendien kunnen 

marktpartijen pas werkelijk de uitkomsten van de eerder gemaakte keuzes zien op het moment dat de 

uitkomsten (de bovengrenzen van de tarieven) bekend worden gemaakt.  

De uitkomsten voor de diensten die op EDC worden gebaseerd bevestigen Vodafone’s eerder geuite 

bedenkingen tegen EDC in bepaalde gevallen, en de concrete invulling die ACM geeft aan EDC. Vodafone heeft in 

eerdere zienswijzen reeds uitvoerig aangegeven dat EDC, zonder de juiste aanpassingen, te kort schiet in 

bepaalde omstandigheden. Met name schiet EDC te kort wanneer sprake is van relatief nieuwe diensten (hoge 

kosten, lage volumes) en diensten aan het eind van hun levenscyclus (lage kosten, hoge volumes), of in geval van 

migraties (waarbij allerlei grillige effecten op kunnen treden in de volumes en kosten). Vodafone is van mening 

dat kostenmethodieken om bovengrenzen te bepalen dienen te leiden tot relatief stabiele uitkomsten over de 

tijd. Vanuit het oogpunt van economische repliceerbaarheid is het essentieel dat de kosten waartegen 

concurrenten van KPN toegang kunnen krijgen tot het netwerk vergelijkbaar zijn met de kosten die KPN zelf 

ervaart. Om die reden zou de kostenmethodiek zoveel mogelijk moeten aansluiten bij de manier waarop de 

gereguleerde aanbieder intern tegen haar kostprijzen aankijkt.  In zijn algemeenheid zijn ondernemingen gewend 

om kostprijzen te bepalen vanuit de verwachte looptijd van de investeringen, en worden kosten en inkomsten 

uitgesmeerd over een langere periode. Ondernemingen zullen bijvoorbeeld lage opstartvolumes in de regel niet 

tot uitdrukking laten komen in hun intern gehanteerde kostprijs. Ondernemingen gaan uit van een langere 

periode waarin de investeringen moeten worden terugverdiend, wat leidt tot interne kostprijzen die in hoge mate 

stabiel zijn over de tijd. Door dit principe niet toe te passen in de externe kostprijzen die worden gehanteerd 

richting externe afnemers ontstaat er een discrepantie (tussen de kostprijzen die alternatieve aanbieders 

enerzijds en KPN anderzijds ervaren) die sterk kan ingrijpen op de concurrentiepositie van alternatieve 

aanbieders. Immers, de alternatieve aanbieders worden met inkoopprijzen geconfronteerd die in hoge mate 

kunnen afwijken van de kostprijs zoals KPN deze zelf intern ervaart (en waarop zij haar retailprijzen kan baseren). 

Wanneer alternatieve aanbieders aldus worden geconfronteerd met veel hogere inkoopprijzen dan KPN deze 

intern ervaart zal dit tot een gebrek aan economische repliceerbaarheid leiden (marge-squeeze).  

Kostprijzen die in hoge mate instabiel zijn over de tijd zijn voor Vodafone in zijn algemeenheid een teken dat 

sprake is van een dergelijke discrepantie tussen kostprijzen die KPN intern ervaart (en in de regel niet aan 

dergelijke fluctuaties onderhevig zijn) en de kostprijzen waarmee alternatieve aanbieders worden 
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geconfronteerd. De wijze waarop de actieve koper- en glasdiensten zich ontwikkelen - waarbij de koperdiensten 

aan een sterke daling onderhavig zijn bij aanvang, en de glasdiensten bijna  halveren in tarief gedurende de 

komende drie jaar – brengt een hoog risico met zich mee dat de kosten die KPN ervaart sterk afwijken van de 

instabiele kostprijzen die ACM vaststelt. 

 

3 Specifieke opmerkingen ten aanzien van ontwerpbesluit HKWBT-HL 

ACM beschikt over een aantal middelen om de fundamentele tekortkomingen van EDC te ondervangen om tot 

een stabiele prijs te komen in situaties van nieuwe diensten en diensten aan het eind van hun levenscyclus. Deze 

ingrepen kunnen beschouwd worden als een vorm van symptoombestrijding, maar zijn in geval van ongewenste 

EDC-uitkomsten te verkiezen boven het toepassen van EDC zonder deze ingrepen. In dit verband heeft ACM 

overwogen om KPN toe te staan om ‘generatiemodellering’ toe te passen. Het effect hiervan zou zijn dat EDC-

kosten overgeheveld zouden worden van glas naar koper, waardoor glas relatief goedkoper zou worden en koper 

relatief duurder ten opzichte van de uitgangssituatie. Vodafone heeft deze benadering niet onmiddellijk 

afgewezen omdat een dergelijke benadering ervoor kan zorgen dat de tariefplafonds een betere benadering 

vormen van de kosten zoals KPN deze intern ervaart dan de ‘kale’ EDC-uitkomsten. Vodafone beschouwt de 

keuze tussen EDC met en EDC zonder generatiemodellering op een bepaalde manier als het kiezen tussen twee 

kwaden, waarbij generatiemodellering er onder bepaalde omstandigheden voor kan zorgen dat de uitkomsten 

stabieler zijn over de tijd en dichter aansluiten bij de interne kosten van KPN.  

Een mogelijk bezwaar van generatiemodellering is dat het in geval van bijvoorbeeld migratietrajecten er 

weliswaar voor kan zorgen dat kosten anders verdeeld kunnen worden tussen verschillende diensten 

(bijvoorbeeld glas en koper), maar er niet voor kan zorgen dat kosten binnen diensten getrouwer verdeeld 

kunnen worden over de tijd (om te voorkomen dat bijvoorbeeld afschrijvingen op glas gebaseerde diensten 

evenwichtiger over de tijd (en volumes) worden uitgesmeerd om te voorkomen dat kosten en volumes met 

elkaar uit de pas gaan lopen. Het is afhankelijk van de situatie (en de onderliggende oorzaak dat de bepaalde 

kosten in de specifieke situatie een vertekend beeld geven) of generatiemodellering passend is, of dat voor 

andere reparaties moet worden gekomen om de tekortkomingen van de kostenmethodiek te verminderen. 

Vodafone kan zich erin vinden dat ACM er in deze specifieke omstandigheden voor heeft gekozen om geen 

generatiemodellering toe te passen. Dat gezegd hebbende, constateert Vodafone wel dat er ten aanzien van 

actieve glasdiensten een probleem is met de stabiliteit van de tarieven voor actieve glasdiensten, waarbij geldt 

dat de WEAS kostprijzen voor de EVC’s grofweg halveren in kostprijs gedurende de reguleringsperiode. Dit duidt 

erop dat de keuze voor de kostenmethodiek of de wijze waarop ACM deze toepast niet geschikt is om met de 

specifieke situatie om te gaan, en dat het aannemelijk is dat de interne kosten die KPN zelf ervaart bij aanvang 

van de reguleringsperiode op een ander (lager) niveau liggen dan de kostprijzen die ACM heeft vastgesteld voor 

externe afnemers. Het is immers onwaarschijnlijk dat KPN intern een kostenmethode hanteert die tot dergelijke 

instabiele uitkomsten leidt in een periode van slechts drie jaar. Interne kostprijzen worden immers niet op 

dergelijke ‘dagkoersen’ bepaald. Aldus ontstaat de genoemde discrepantie tussen de kosten die KPN ervaart en 

de kosten die externe afnemers moeten betalen, hetgeen in de weg staat aan een level playing field. 

 

Vodafone heeft in dat opzicht ook bezwaren tegen de kostprijzen voor WEAS over koper verbindingen, die ook 

grofweg halveren gedurende de reguleringsperiode. ACM geeft hier aan dat deze startprijs aan het begin nog 

aanzienlijk hoger zou zijn geweest als zij als startjaar 2011 zou hebben gehanteerd. Om die reden is gekozen 

voor 2012 als startjaar, echter ook in dit jaar is naar klaarblijkelijk sprake van een aanzienlijke onderbezetting 

gegeven de scherpe daling die de kostprijzen doormaken in de opvolgende jaren. Het is wenselijk om dergelijke 

scherpe dalingen tegen te gaan door aanpassingen in de wijze waarop ACM in dit concrete geval invulling geeft 

aan EDC, zoals het toepassen van meerjarenvensters. 
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4 Specifieke opmerkingen ten aanzien van het ontwerpbesluit ODF FttO 

Ten aanzien van het ontwerpbesluit ODF FttO heeft Vodafone geen specifieke opmerkingen.  


