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1. Inleiding 
 
Tele2 Nederland B.V (“Tele2”) reageert hiermee op het ontwerptariefbesluit MDF 
dienstinnovaties van ACM van 28 januari 2015. 
 

2. MDF innovaties – Spoed en Accelaratie orders 

Tele2 heeft geen opmerkingen. 
 

3. MDF innovaties - DHZ 

 
INLEIDING 
In onze eerdere zienswijze heeft Tele2 het volgende naar voren gebracht als belangrijkste 
commentaar op het voorgestelde DHZ tariefbouwwerk door KPN, alsmede de wijze waarop 
ACM dit tariefbouwwerk zou moeten beoordelen: 
 
Om een gelijkspeelveld te realiseren, dient er bij de vaststelling van de tarieven 
rekening te moeten worden gehouden met de extra kosten die naar de afnemer van 
MDF-toegang worden overgeheveld.  
 
Helaas moet Tele2 vaststellen dat ACM dit verzoek terzijde heeft geschoven bij de 
beoordeling van KPN’s kostenrapportage inzake DHZ. Daarom herhaald Tele2 haar eerdere 
commentaar en gaat voorts in op hetgeen ACM over onze reactie in het ontwerpbesluit heeft 
opgenomen. 
 
ACHTERGROND 
Vooraf is het goed te begrijpen wat er nu exact wijzigt in de installatieketen, wat de 
regulatorische context is, en hoe de wijzigingen ingrijpen op de concurrentiesituatie.  
 
Situatie was, ook vanuit de regulatorische context, geheel zuiver. MDF-aanbieder KPN was 
verantwoordelijk voor de koperlijn vanaf SIP, via HVD (en meestal KVD) naar IS deel op het 
ISRA punt op de locatie van de eindgebruiker. MDF- afnemers waren verantwoordelijk voor 
RA deel op ISRA en randapparatuur op locatie van de eindgebruiker.  
In het geval van een storing moest MDF-afnemer eerst het eigen domen uitsluiten (vaak met 
een klantbezoek), bleek de storing ergens in de koperlijn te zitten, dan werd MDF-aanbieder 
KPN ingeschakeld. Dit proces werkte voor alle MDF-afnemers, binnen en buiten KPN, exact 
hetzelfde, het kostenniveau voor storingsafhandeling, was dus voor alle MDF-afnemers, min 
of meer, gelijk. 
 
Voor haar zakelijke dienstverlening wilde Tele2 graag zelf de mogelijkheid hebben om 
storingsafhandeling op koperlijnen in eigen beheer uit te voeren. Dat zou weliswaar duurder 
worden, maar de dienstverlening aan zakelijke klanten zou daarmee gelijkwaardig worden 
aan hetgeen KPN op Wholesale en Retail markten aanbiedt op basis van koperlijnen. Voor 
de duidelijkheid; KPN maakt voor haar high-end koperlijnen (SDH-ILL, WEAS over Koper) 
geen gebruik van de lever en storingsafhandeling-processen van MDF-access maar van de 
lever en storingsafhandeling-processen van Vaste Verbindingen. Via deze processen biedt 
KPN aanzienlijk betere dienstverlening i.v.m. de MDF-toegangsprocessen. Dit is de 
achtergrond achter verzoeken die uiteindelijk resulteerden in de HIO en Combi-Monteur 
pilots, later DHZ.  
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VERSTORING VAN HET LEVEL PLAYING FIELD  
KPN wilde DHZ echter ook inzetten voor het consumentensegment. Niet langer zou er een 
aparte monteur worden aangestuurd voor storingen in de randapparatuur op de klantlocatie 
en een aparte monteur voor storingen in de koperlijn. Met deze stap realiseert KPN een 
substantiële besparing in de totale keten van storingsafhandeling. Kosten in het domein van 
KPN als interne MDF afnemer nemen weliswaar toe, maar dat wordt meer dan 
gecompenseerd omdat de kosten voor storingsafhandeling bij KPN, als MDF aanbieder, 
nagenoeg wegvallen. KPN kan deze besparing alleen maar realiseren omdat de Chinese 
Walls, op het niveau van storingsafhandeling, wegvallen en de processen van KPN als MDF 
aanbieder en de processen van KPN als MDF afnemer worden geïntegreerd. 
 
Dat is goed nieuws voor KPN. Echter voor externe MDF-afnemers is er geen besparing, 
maar een kostenverhoging. Externe afnemers zullen vanwege de hoge kosten voor het 
consumentensegment NIET overstappen op DHZ. Dit is gewoon te duur. KPN zal dat wel 
doen en is in de praktijk ook op grote schaal gebruik gaan maken van DHZ.  
 
MOGELIJKE OPLOSSING 
Beste oplossing hier is dat de besparing die KPN realiseert voor koperinstallatiekosten, 
wordt doorgezet in een verlaging van de eenmalige tarieven van MDF-toegang. Op deze 
wijze wordt er aangesloten bij het beginsel van kostenoriëntatie.  
 
ACM zegt hierover in het ontwerptariefbesluit: 
 

 
 
Het lijkt erop dat ACM ons voorstel niet goed heeft begrepen, want wij gaan wel degelijk uit 
van de kosten van KPN bij het aandragen van een oplossing om te komen tot een level 
playing field. Nogmaals de uitleg voor de twee situaties waarvoor DHZ wordt ingezet, waarbij 
onderscheid wordt gemaakt in de situatie voor implementatie van DHZ en na implementatie 
van DHZ:  
 

VOOR DHZ 
Situatie voor DHZ was dat KPN een retailmonteur moest sturen voor leveringsactiviteiten op 
de klantlocatie, en vervolgens een wholesalemonteur moest sturen voor leveringsactiviteiten 
op straatkast en wijkcentrale. 
 
Situatie na DHZ is dat KPN dezelfde monteur kan sturen voor leveringsactiviteiten op 
klantlocatie, straatkast en wijkcentrale.  
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NA DHZ 
Situatie voor DHZ was dat KPN een retailmonteur moest sturen voor leveringsactiviteiten op 
de klantlocatie, en vervolgens een wholesalemonteur moest sturen voor leveringsactiviteiten 
op straatkast en wijkcentrale. 
 
Situatie na DHZ is dat KPN dezelfde monteur kan sturen voor leveringsactiviteiten op 
klantlocatie, straatkast en wijkcentrale. 
 
Voor Service & Nazorg is deze situatie exact gelijk. Ook hier moest KPN voor DHZ eerst een 
retailmonteur en vervolgens een wholesale monteur sturen. Na implementatie van DHZ werd 
dat 1 monteur. 
 

OPLOSSING 
Het opheffen van de Chinese Walls in deze (immers de scheiding tussen wholesale en 
retailactiviteiten wordt hier opgeheven, wat strijdig is met de compliance afspraken tussen 
KPN en ACM), maakt het voor KPN mogelijk om een substantiële efficiency slag door te 
voeren. KPN is dan ook op grote schaal gebruik gaan maken van DHZ. 
 
Door deze uitzondering op de verplichting om Chinese walls te handhaven tussen wholesale 
en retail, is KPN in staat gesteld om een aanzienlijke besparing te realiseren in de verticaal 
geïntegreerde organisatie. Tele2 heeft hier op zich geen bezwaar tegen, zolang wij maar in 
gelijke mate mee profiteren van deze besparing zodat het level playing field niet wordt 
verstoord. Helaas is dat nu exact wat er wel gebeurd. KPN realiseert enerzijds een 
besparing en anderzijds worden wij geconfronteerd met hogere kosten (omdat de activiteiten 
die naar ons worden overgeheveld duurder moeten worden ingekocht, vanwege hogere 
volumes. 
 
Oplossing hiervoor is om de besparingen die KPN in de verticaal geïntegreerde kolom 
realiseert, eveneens ten bate te laten komen van de externe DHZ afnemers. Hiermee wordt 
nog steeds aangesloten bij de kosten van KPN. Echter omdat het KPN toegestaan wordt om 
de Chinese walls op te heffen en wholesale en retailkosten te combineren, gaat het dan niet 
om de kosten van KPN Wholesale maar om de kosten van KPN als verticaal geïntegreerde 
kolom. 
 
VERGOEDING NAZORG EN SERVICE 
 
ACM zegt hierover in het ontwerptariefbesluit: 
 

 
 
Deze bewering van ACM is aantoonbaar onjuist. Service en Nazorg maken momenteel 
onderdeel uit van KPN’s dienstverlening. Indien deze activiteiten worden overgeheveld, 
wijzigt de MDF dienst uiteraard wel degelijk.  
 
Veel belangrijker in deze is echter dat er bij de calculatie van KPN’s besparing uit wordt 
gegaan van besparingen in het wholesale domein, waar er uit zou moeten worden gegaan 
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van een besparing in KPN’s verticaal geïntegreerde organisatie. De denkfout die hier wordt 
gemaakt, is dat de besparing zou zitten in het niet meer aanrijden van de monteur tussen 
klantlocatie en KVD/HVD. In een breakdown van de kostenvergoeding per HIO verzoek 
welke ons is toegezonden door KPN (zie ook bijlage), gaat men uit van een normtijd van 10 
minuten (6,17 EU).  
 

 
 
Maar dit is de besparing die KPN realiseert NA implementatie van DHZ!!! Het gaat immers 
uit van een situatie van een monteur die al op klantlocatie is en alleen nog even naar de 
straatkast en/of wijkcentrale in de directe nabijheid hoeft te rijden. Deze kosten zijn 
inderdaad laag (meer dan KPN doet geloven, maar relatief beperkt). 
 
In de situatie VOOR implementatie van DHZ lagen de kosten van KPN totaal anders. Toen 
kon de retailmonteur op de klantlocatie niet even naar de HVD/KVD rijden omdat de 
activiteiten van Wholesale en retail terecht van elkaar gescheiden waren. In die situatie 
moest er een Wholesale monteur komen, met nieuwe voorrijkosten. 
 
Uit het kostenoverzicht DHZ varianten wordt duidelijk dat de voorrij kosten van een 
wholesale monteur (inclusief backoffice) op ongeveer 51 Euro liggen. Als we deze 51 EU 
vervolgens invoeren in bovenstaande break down (ipv de reiskosten HVD/KVD) komt het 
bedrag op 66.51 EURO. Indien we de 51 EU invoeren in de, voor ons onbekende, 
breakdown van kosten welke bij ACM bekend is, komt het bedrag waarschijnlijk nog een 
euro op 15 hoger uit. Daarmee wordt de besparing van KPN opeens vergelijkbaar met de 
additionele kosten waarmee wij ons geconfronteerd zien indien we gebruik van DHZ zouden 
gaan maken. En dat is ook logisch. Onze kosten zitten in het aansturen van een monteur op 
afstand (niet een monteur die vlakbij op klantlocatie zit) en KPN’s besparing zit ‘m eveneens 
in het NIET meer hoeven aan te sturen van een Wholesale monteur op afstand. 
 
Kostenoverzicht DHZ varianten 
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KOSTEN DHZ KRUISDRADEN 
 
De activiteit waarvoor wordt betaald, is met name voorrijkosten trekken van kruisdraden een 
wat backoffice kosten omdat dit soort installatiewerkzaamheden moeten worden gepland. 
Deze werkzaamheden worden bij DHZ overgeheveld naar de MDF afnemer. Wat overblijft, 
is de koperlijn administratie en de uitwisseling van gegevens met die administratie. Toch 
blijkt dit stukje van de dienstverlening bijna 40% van de kosten van NLS1 ZTL te beslaan! 
Onmogelijk, het gaat hier om een volledig geautomatiseerd proces en om communicatie met 
een database. Kosten komen neer op centen, niet Euro’s.  
 
ACM zegt daarover in het ontwerptariefbesluit: 
 

 
 
Dat lijkt ons een gemiste kans. Dit soort trajecten bieden weer een nieuw perspectief op 
KPN’s kostprijzen. Er komen verassende zaken uit voort. Zoals bijvoorbeeld dat koperlijn 
administratie en de uitwisseling van gegevens met die administratie bijna 40% van de kosten 
van NLS1 ZTL blijken te beslaan! Dergelijke bizarre uitkomsten zouden voor een 
toezichthouder toch aanleiding moeten zijn om nog een dieper in de materie te duiken. 
 

Conclusie 
Voornaamste commentaar is dat introductie van DHZ in beginsel een goed idee is. Het is 
een concept wat resulteert in snellere oplostijden voor eindgebruikers en lagere kosten voor 
levering en service & nazorg voor koperlijnen. Echter momenteel komen deze lagere kosten 
uitsluitend ten goede van KPN. Sterker nog, externe afnemers van DHZ worden 
geconfronteerd met hogere kosten. Om deze reden maakt KPN op grote schaal gebruik van 
DHZ, waar Tele2 dit nog steeds niet doet (terwijl wij al twee jaar geleden om deze dienst 
hebben gevraagd!). DHZ is gewoon te duur, we zijn daarom nog steeds aangewezen op de 
standaard dienst van KPN.  
 
Voor introductie van DHZ waren wholesale en retail monteursactiviteiten strikt gescheiden. 
ACM heeft hier een uitzondering op de regel inzake Chinese walls toegestaan. Op zich is 
Tele2 daar niet op tegen. Dienstverlening kan immers sneller en goedkoper met DHZ. 
Echter nu de kostenbesparing uitsluitend ten bate komt van KPN en wij met hogere kosten 
worden geconfronteerd, ontstaat een situatie waarin de concurrentie op achterstand is 
gekomen. Het kan toch niet zo zijn dat met het, door ACM geaccordeerde, wegvallen van de 
Chinese Walls, het level playing field zwaar wordt verstoord.    
 
 


