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

fonds voor MDF Pair Bonding dat de Autoriteit Consument en Markt (hierna ACM) op 24 juli 

2013 in consultatie heeft gegeven. KPN maakt graag gebruik van de gelegenheid om haar 

zienswijze op dit ontwerpbesluit kenbaar te maken.  

In het kader van de voorbereiding van het ontwerpbesluit heeft KPN haar visie, vanaf het 

indienen van haar EDC-kostenrapportage op 26 september 2011, al voor een belangrijk deel 

kenbaar gemaakt. Deze visie wordt in dit document op een aantal plaatsen herhaald en 

aangevuld met een reactie op de onderbouwing van ACM, nu deze door ACM in het ont-

werpbesluit kenbaar is gemaakt. Verder heeft KPN tijdens het voorbereidingstraject uitvoe-

ring gegeven aan enkele herberekeningsverzoeken van ACM, wat tot aanpassingen in de 

kostenrapportage heeft geleid. Deze vinden nu hun weerslag in het ontwerpbesluit en ook 

daarop wil KPN in deze zienswijze nader reageren. 

Deze zienswijze bevat geen bedrijfsvertrouwelijke gegevens.  

 

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

van het ontwerpbesluit. Alvorens op de verschillende onderdelen van het ontwerpbesluit in 

te gaan, maakt KPN een aantal opmerkingen van algemene aard. 

 

  



Openbare versie 

 

Reactie KPN op ontwerp tariefbesluit MDF Pair Bonding 2  4 september 2013
  

 

INHOUD 

 

INLEIDING................................................................................................................................................ 1 

STRUCTUUR ............................................................................................................................................ 1 

INHOUD ..................................................................................................................................................... 2 

1 ALGEMENE OPMERKING ............................................................................................................ 3 

2 BEOORDELING EDC-KOSTENTOEREKENINGSSYSTEEM ................................................. 4 

2.1 Algemeen ...................................................................................................................................... 4 

2.2 Maandelijkse vergoeding ............................................................................................................. 5 

2.3 Eenmalige vergoeding ................................................................................................................. 7 

 

  



Openbare versie 

 

Reactie KPN op ontwerp tariefbesluit MDF Pair Bonding 3  4 september 2013
  

 

1 ALGEMENE OPMERKING 
 

Bijna 2 jaar na het indienen van de EDC kostenrapportage voor MDF Pair Bonding is ACM tot 

een ontwerptariefbesluit gekomen. In dit ontwerpbesluit is het maandelijkse lijntarief voor 

MDF Pair Bonding vastgesteld op de safety cap voor MDF enkelvoudig en een opslag voor 

additionele kosten gerelateerd aan de dienst MDF Pair Bonding. KPN is van mening dat van-

uit de EDC systematiek alleen tweemaal het tarief voor een enkelvoudige verbinding kan 

worden gerechtvaardigd. In randnummer 604 in het marktanalysebesluit Ontbundelde toe-

gang van 29 december 20111 heeft ACM aangegeven dat vanuit het oogpunt van consisten-

tie het voor de hand liggend is dat indien er in de nieuwe dienst een bouwsteen zit die met 

de safety cap wordt gereguleerd, de safety cap voor die bouwsteen als relevant element in 

de totale kostprijsberekening wordt meegenomen. Volgens KPN zou volgens deze redene-

ring de kostprijs van MDF Pair Bonding, waar aantoonbaar tweemaal een MDF enkelvoudig 

onder ligt, dus als plafond ook tweemaal het plafond van een enkelvoudige MDF lijn moe-

ten worden gehanteerd. 

Er is naar de mening van KPN dan ook sprake van een misvatting van de essentie van de 

dienst MDF Pair Bonding. De essentie van de dienst MDF Pair Bonding zit in een geïnte-

greerd leveringsproces van twee koperparen waar deze in het verleden als twee individuele 

lijnen geleverd werden. Het verschil tussen een aansluiting met twee koperlijnen op één 

adres en een Pair Bonding aansluiting op één adres moet dan ook voornamelijk gezocht 

worden in de kosten voor levering en mutaties. Na levering is er geen verschil meer tussen 

een locatie met twee actieve MDF lijnen en een locatie met één MDF Pair Bonding aanslui-

ting. Om die reden ziet KPN niet in waarom een MDF Pair Bonding aansluiting een ander 

tariefplafond voor de maandelijkse vergoeding zou moeten kennen dan een aansluiting met 

twee actieve MDF lijnen. KPN levert al vele jaren n x MDF in met name de zakelijke markt 

(inclusief n=2) en ziet niet in wat er nu – afgezien van een vernieuwd leveringsproces – ver-

anderd is sinds de introductie van MDF Pair Bonding. KPN roep ACM derhalve op om in het 

definitieve besluit een duidelijker onderscheid te maken tussen n x MDF en MDF Pair Bon-

ding en daarbij helder te motiveren waarom in geval van MDF Pair Bonding afgeweken kan 

worden van het voor de hand liggende tariefplafond voor de maandelijkse vergoeding van 2 

x MDF. 

Verder ziet KPN als principieel punt dat het niet juist is om een WACC toe te passen voor 

MDF Pair Bonding die is bedoeld voor HKWBT/HL en FttO diensten terwijl er specifiek een 

WACC is vastgesteld voor ULL diensten (waar MDF Pair Bonding onder valt). 

Tot slot wil KPN er op wijzen dat ACM een aantal maal in het ontwerptariefbesluit aangeeft 

dat KPN haar EDC-rapportage onvolledig zou zijn en derhalve dient aan te passen. KPN her-

kent dit niet omdat de genoemde voorbeelden wel degelijk zijn opgeleverd. KPN verzoekt 

ACM dan ook dit in het definitieve tariefbesluit aan te passen. 

 

  

                                                        
1 Kenmerk: OPTA/AM/2011/202886 
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2 BEOORDELING EDC-KOSTENTOEREKENINGSSYSTEEM 
 
 
2.1 Algemeen 

2.1.1 WACC 

ACM geeft in randnummer 40 aan dat de WACC die moet worden gebruikt voor MDF Pair 

Bonding, berekend is door The Brattle Group. KPN heeft echter in haar reactie2 op het her-

berekeningsverzoek3 ten aanzien van de gebruikte WACC al aangegeven dat die WACC niet 

is vastgesteld voor ULL-diensten maar voor HKWBT/HL en FttO diensten. Het feit dat de door 

the Brattle Group vastgestelde WACC de meest recent vastgestelde WACC is, is daarbij niet 

relevant. ACM geeft in het ontwerpbesluit en ook in bij het eerder gedane herberekenings-

verzoek niet aan waarom volgens ACM de door Brattle vastgestelde WACC voor MDF Pair 

Bonding de juiste WACC zou zijn.  

ACM geeft zelf in randnummer 37 aan dat de EDC-rapportage in overeenstemming dient te 

zijn met het thans geldende marktanalysebesluit ULL. Voor dit besluit is de door Nera4 vast-

gestelde WACC van toepassing:  

 

This report sets out our best estimates of the cost of capital for KPN’s wholesale fixed 

line telecommunications services, for the purposes of determining a cost of capital 

for three different forecasting periods: i) the year 2010, ii) the year 2011, iii) the 

three-year period 2012-2014. 

 

De WACC op basis waarvan ACM de herberekening heeft laten uitvoeren is opgesteld ten 

behoeve van de HKWBT/HL en ODF FttO diensten. Uit dat rapport: 

 

OPTA, the Independent Post and Telecommunication Authority in the Netherlands, 

regulates the price of wholesale broadband services, including the sale of wholesale 

broadband over fibre. To arrive at the regulated price, OPTA must calculate the 

Weighted Average Cost of Capital (WACC) for these activities. In this context, OPTA 

has commissioned The Brattle Group to calculate the WACC for: 

1. Wholesale Broadband services, which in practice will be set equal to the WACC of 

KPN Telecom; 

2. Fibre-to-the-Office (FttO); 

 

Aangezien er voor de periode 2012-2014 een WACC specifiek is vastgesteld ten behoeve van 

de ULL diensten, waar MDF Pair Bonding toe behoort, is het logisch en consistent om deze 

WACC voor MDF Pair Bonding toe te passen. De WACC waarmee ACM de herberekening 

heeft laten uitvoeren is opgesteld ten behoeve van HKLWBT/HL en ODF FttO diensten en 

heeft betrekking op de reguleringsperiode 2013-2015. KPN is daarom van mening dat de 

EDC rapportage op basis van de NERA WACC zou moeten worden vastgesteld5. 

                                                        
2 Kenmerk: WPOC/2013/012 
3 Kenmerk: ACM/DTVP/2013/202460 
4 The Cost of Capital for KPN's Wholesale Activities; A Final Report for OPTA, Nera dd. 9 juli 2012 
5 Afgezien hiervan meent KPN dat toepassing van de Brattle WACC onterecht is omdat de vertraging 

die is ontstaan bij de beoordeling van de kostenrapportage haar niet kan worden verweten. Als 
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2.1.2 Inflatie 

ACM geeft in randnummer 45 aan dat voor de componenten die niet onder de safety cap 

vallen uit gegaan dient te worden van de thans verwachte inflatie. Voor de verwachte infla-

tie verwijst ACM naar de inflatie die KPN heeft gebruikt bij beantwoording van de brief van 

15 augustus 20126 ten aanzien van een aantal herberekeningsverzoeken. Bij deze herbere-

kening heeft KPN gebruik gemaakt van de kerngegevenstabel van het Centraal Economisch 

Plan 20127 van dat moment.  

OP 14 augustus 2013 heeft het Centraal Planbureau een concept-kerngegevenstabel gepu-

bliceerd t.b.v. de Macro Economische Verkenning 2014 die op 17 september aanstaande zal 

worden gepubliceerd. Deze kerngegevenstabel geeft onderstaande CPI cijfers: 

 

Prijzen, lonen en koopkracht  

  2011 2012 2013 2014 

Inflatie (mutatie CPI), alle huishoudens (%) 2,3 2,5 2 3/4 2 

 

De huidige inflatiecijfers wijken hiermee af van de gebruikte inflatiecijfers. Als ACM van 

mening is dat de thans verwacht inflatie gebruikt zou moeten worden, dan zouden boven-

staande inflatiecijfers gebruikt moeten worden in de kostprijsrapportage. 

 

2.2 Maandelijkse vergoeding 

2.2.1 Lijntarief 

In randnummer 49 van het ontwerpbesluit geeft ACM het volgend aan:  

Het tarief voor MDF enkelvoudig is, voordat de safety cap van toepassing werd, 

vastgesteld door de totale kosten te delen door het aantal aansluitingen. De kosten 

per aansluiting zijn derhalve onafhankelijk van het aantal aderparen dat per aan-

sluiting in gebruik is. Het rekenen van tweemaal het op basis van deze methode be-

rekende VVA tarief zou dan ook tot een overdekking van de (netwerk)kosten leiden.  

 

De aanname van ACM dat het rekenen van 2 x het MDF enkelvoudige VVA tarief voor MDF 

Pair Bonding, geïsoleerd beschouwd, tot een forse overdekking van de kosten van het aan-

sluitnet zal leiden is onjuist. De tariefstelling wordt bepaald door 2 componenten; te weten 

kosten en volumes. 

Wat betreft volumes heeft ACM in de vorige reguleringsperiode de leegloopregel voor MDF 

diensten toegepast. Hierbij heeft ACM KPN opgedragen om de kosten van het kopernet toe 

te wijzen aan volumes van alle MDF verbindingen, SDF verbindingen en ODF (FttH) verbin-

dingen samen. De volumes die meegenomen zijn in de huidige kostprijs (startpunt voor de 

periode) zijn dus substantieel te hoog. De huidige kostprijs van MDF is zodoende feitelijk te 

                                                                                                                                                                   
ACM de beoordeling van de door KPN ingediende kostenrapportage met meer voortvarendheid 
ter hand had genomen, dan zou de mogelijkheid om uit te gaan van de Brattle WACC überhaupt 
niet hebben bestaan. De Brattle WACC is immers pas recent beschikbaar gekomen. 

6 Kenmerk: WOPC/2012/018 
7 Kerngegevens 201-2015 van CPB van 20 maart 2012 
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laag vastgesteld en leidt momenteel tot een onderdekking van de kosten van het aansluit-

net. Introductie van MDF Pair Bonding heeft geen effect op de kostprijzen. De aantallen zijn 

dusdanig laag dat ze niet tot een ander beeld leiden. 

In de komende reguleringsperiode zullen zonder nieuwe technieken de aantallen voor MDF 

dalen. Pair Bonding is niet de enige ontwikkeling die tot verschillende aantallen bezette 

koperparen in het PAN en SAN/TAN leiden. De introductie van VDSL buitenringen heeft ook 

invloed op de bezetting van de koperparen. Waar Pair Bonding leidt tot een hogere bezet-

ting van het PAN/SAN, zorgt VDSL buitenringen voor een lagere bezetting van het PAN. De 

verwachte toename als gevolg van Pair Bonding is minder dan de verwachte afname van de 

overige MDF lijnen. Pair Bonding zal dan ook slechts de daling van het aantal MDF lijnen (in 

beperkte mate) compenseren.  

ACM heeft in het marktanalysebesluit ULL een safety cap voor enkelvoudig MDF opgelegd 

met als motivatie de onzekerheid in kosten en volume ontwikkelingen. In het thans voorlig-

gende ontwerpbesluit pakt ACM er één volumeontwikkeling uit die voor overdekking van de 

kosten zou zorgen. Dat lijkt doel-redeneren. Er worden bovendien al vele jaren meerdere 

koperparen op 1 adres afgenomen waarbij altijd per koperpaar het enkelvoudig MDF tarief 

verschuldigd is. Dat dit nu op iets grotere schaal gaat gebeuren in de consumentenmarkt is 

geen reden om ineens voor specifiek de consumentenmarkt over te gaan op een andere 

kostenallocatie. Als ACM een andere manier van kostenallocatie wil hanteren voor situaties 

waar meer koperparen op één locatie worden afgenomen dan dient ACM voor alle koperlo-

caties over te gaan op een kostenallocatie waarbij de kosten per locatie worden toegewe-

zen. Hiertoe heeft KPN een voorstel gedaan met het alternatieve voorstel dat ze bij de initi-

ele EDC-kostenrapportage heeft ingediend8. Dit alternatief is zowel door ACM als de markt-

partijen die deelnemen in de IG afgewezen. 

Door deze afwijzing is er naar de mening van KPN geen grond meer voor een andere tarief-

stelling voor de maandelijkse vergoeding van MDF Pair Bonding dan 2 x MDF. De situatie na 

levering van een MDF Pair Bonding aansluiting is namelijk niet anders dan de situatie waar-

bij op één locatie twee losse MDF lijnen zijn besteld. Er worden al geruime tijd n x MDF lij-

nen besteld, met name voor zakelijke eindklanten, ook vóór de introductie van MDF Pair 

Bonding. Als ACM desondanks wel verschillen ziet tussen een MDF Pair Bonding aansluiting 

en een aansluiting met twee MDF lijnen dan verzoek KPN ACM om dit verschil duidelijk in 

het definitieve besluit te definiëren en uitvoerig te motiveren waarom het verschil in tarief-

plafond gerechtvaardigd is. Daarbij wijst KPN er op dat verschillen in leveringsprocessen 

binnen EDC tot uitdrukking komen in de tariefplafonds voor de éénmalige tarieven en niet 

in de tariefplafonds voor de maandelijkse tarieven. 

 

2.2.2 Tariefstappen 

In randnummer 60 geeft ACM aan dat KPN het EDC-systeem moet aanpassen volgens het 

ingediende voorstel van KPN. KPN snapt deze opmerking niet aangezien KPN reeds een EDC 

kostprijsrapportage voor de VVA van MDF Pair Bonding heeft ingediend dat aan het begin 

van het jaar wordt vastgesteld. Van aanpassen van KPN ’s EDC systeem kan derhalve geen 

sprake zijn. 

 

                                                        
8 Kenmerk: WOPC/2011/007 
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2.3 Eenmalige vergoeding 

2.3.1 Aanvullende diensten 

In randnummer 62 geeft ACM aan dat KPN in haar EDC-voorstel de aanvullende diensten 

Telco-Telco migratie, SIP-stift migratie en MDF Pair Bonding disconnect niet heeft uitge-

werkt.  

KPN heeft de kostprijzen en tariefplafonds in de beantwoording van herberekeningsverzoek 

2 dd. 5 september 2012 opgeleverd9. Daarbij is bij de genoemde diensten uitgegaan van de 

methode waarbij de safety cap voor de betreffende dienst (zoals die geldt voor MDF enkel-

voudig) en een opslag ter dekking van de additionele kosten voor de betreffende dienst. 

ACM heeft ook de tariefplafonds voor de bovengenoemde diensten opgenomen in annex A 

met de tariefplafonds. KPN snapt daarom de opmerking van ACM niet en is van mening dat 

ook hier de EDC-rapportage niet voor hoeft te worden aangepast. 

 

2.3.1 Combimonteur 

ACM geeft in randnummer 67 aan dat afnemers van MDF Pair Bonding kennis moeten kun-

nen nemen van de kosten die zij met het afnemen van de dienst Combimonteur besparen. 

KPN zou ook transparant dienen te maken wat de vergoedingen zijn die de afnemer niet 

meer hoeft te betalen bij het zelf verrichten van de activiteiten in het wholesale domein. 

Bij beantwoording10 van de herberekeningsverzoeken die ACM bij brief van 15 augustus 

201211 aan KPN heeft gedaan, heeft KPN een lijst opgeleverd met activiteiten die de combi-

monteur van de MDF afnemer in het leveringsproces van MDF Pair Bonding zelf kan verrich-

ten als de MDF afnemer gebruik maakt van de daartoe geboden mogelijkheid. De vergoe-

dingen die de afnemers van MDF Pair Bonding niet meer hoeft te betalen bij het zelf verrich-

ten van de activiteiten is direct af te leiden door het verschil te nemen van de tarieven van 

MDF Pair Bonding NLS1 (of NLS2) en die van de combimonteur variant. Ook aan dit onder-

deel heeft KPN dus voldaan. 

                                                        
9 Kenmerk: WOPC/2012/018 
10 Kenmerk: WPOC/2012/016 
11 Kenmerk: OPTA/AM/2012/202145 


