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Tele2 Nederland B.V (“Tele2”) reageert hiermee op Tele2 Nederland B.V (“Tele2”) reageert 
hiermee op het ontwerptariefbesluit WBA Doe-Het-Zelf monteursproces en MDF en SDF 
Doe-Het-Zelf Project en Bulkmigraties van ACM van 28 januari 2015. 
 

1. Kostprijsonderbouwing Project en Bulkmigraties MDF/SDF  

 

Geen opmerkingen 

 

2. Kostprijsonderbouwing WBA DHZ 

 

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 
WBA-toegang worden overgeheveld.  
Tele2 gaat ervan uit dat met deze kostenbeoordeling tevens het VULA DHZ tarief 
wordt beoordeeld omdat KPN WBA en VULA in hetzelfde referentie aanbod heeft 
opgenomen  

 

3. Achtergrond bezwaren Tele2 

3.1 Helaas moet Tele2 vaststellen dat ACM ons commentaar terzijde heeft geschoven bij 
de beoordeling van KPN’s kostenrapportage (en uiteindelijke vaststelling van 
tarieven) inzake DHZ bij MDF-access diensten. Omdat KPN’s kostenstructuur voor 
DHZ bij MDF-access nagenoeg gelijk is aan de kostenstructuur bij WBA heeft Tele2 
haar eerdere commentaar herhaald in deze zienswijze. 

3.2 Tele2 kan zich in het bijzonder niet verenigen met de kostprijsbepaling, en op grond 
daarvan de door KPN aan WBA-afnemers te betalen vergoeding, voor de nieuwe 
dienst DHZ N&S. De bezwaren van Tele2 moeten tegen de volgende achtergrond 
worden beschouwd. 

3.3 De dienst DHZ N&S stelt WBA afnemers kort gezegd in staat om zelf storingen op te 
lossen en onderhoud te plegen in het deel van de koperen aansluitlijn van SIP tot 
aan het netwerkaansluitpunt op de eindgebruikerslocatie (het IS/RA-punt) voor wat 
betreft het infrastructuur-deel (het IS-deel). In de praktijk betekent DHZ N&S dat er 
nog slechts één monteursgang nodig is om storingen op te lossen.  

Figuur 1:  Elementen monteurswerkzaamheden wholesale en 
retaildomein (bron: KPN) 
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3.4 De introductie van DHZ N&S is daarmee een belangrijke vernieuwing van de WBA 
dienstverlening, voor zowel WBA afnemers als KPN.  

3.5 Vóór introductie van de dienst DHZ N&S was KPN, als WBA aanbieder, namelijk 
exclusief verantwoordelijk voor alle werkzaamheden in het wholesaledomein. WBA 
afnemers, zoals Tele2, mochten in dit domein geen werkzaamheden (nazorg- en 
service-activiteiten) verrichten. WBA afnemers mochten alleen werkzaamheden 
verrichten in het retaildomein, waarbij zij verantwoordelijk waren voor de 
randapparatuur op de eindgebruikerslocatie (het RA-deel, ofwel randapparatuur-
deel).  

3.6 Deze strikte scheiding betekent in de praktijk dat WBA afnemers bij een opgekomen 
storing altijd eerst de oorzaak van die storing moesten achterhalen. Dat gebeurde en 
gebeurt op afstand (telefonisch) en/of met checks, via een webinterface, op de 
DSLAM van KPN. Als hieruit blijkt dat de storing in het retaildomein ligt, kan deze in 
verreweg de meeste gevallen ook door een klantbezoek in het retaildomein worden 
opgelost.  

3.7 Indien de storing evenwel niet in het retaildomein bleek te liggen, maar bijvoorbeeld 
in de koperlijn zelf (het wholesaledomein), dan moest voor de introductie van DHZ 
N&S altijd KPN (de wholesale aanbieder) worden ingeschakeld om de storing te 
verhelpen. Praktisch betekende dat dus dat nadat Tele2 op afstand had vastgesteld 
dat het gaat om een storing in het wholesaledomein, een KPN monteur naar de 
KVD/HVD moest rijden om op locatie de storing in de KPN-infrastructuur op te 
lossen, veelal zonder dat KPN reeds op locatie (of in de buurt op de klantlocatie) 
aanwezig was.  

3.8 WBA afnemers betaalden en betalen KPN voor deze dienstverlening een 
servicevergoeding als onderdeel van het reguliere WBA -tarief.  

3.9 Tele2 merkt op dat KPN in het verleden steeds strikt vasthield aan deze scheiding 
tussen de werkzaamheden in het wholesaledomein en het retaildomein, zowel ten 
behoeve van haar eigen storingsoplossingen, die in het wholesaledomein door KPN-
wholesale werden uitgevoerd en in het retaildomein door KPN-retail, als ten aanzien 
van de storingsoplossingen die KPN als WBA aanbieder voor de WBA-afnemer in 
het wholesaledomein oploste en de WBA-afnemer in het retaildomein.  
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3.10 Deze strikte scheiding had en heeft voor WBA afnemers allerlei nadelen, van 
operationele, financiële en praktische aard. Een van die nadelen is bijvoorbeeld dat 
Tele2 dure premium SLA's moet inkopen bij KPN om high end klanten dezelfde 
service en oplostijden te kunnen bieden als KPN die voor high end koperlijnen ook 
gebruik kan maken van de lever- en storingsafhandelingen van Vaste Verbindingen 
en daarmee standaard voor deze lijnen een betere dienstverlening kan aanbieden 
dan WBA afnemers op basis van de reguliere WBA lever- en 
storingsafhandelingsprocessen.  

3.11 DHZ N&S stelt WBA afnemers als gezegd in staat om de werkzaamheden in het 
wholesaledomein in eigen beheer uit te voeren. Hierdoor zijn zij op operationeel 
niveau niet langer afhankelijk van KPN en kunnen de doorlooptijden van nazorg en 
service aanzienlijk worden bekort, en uiteindelijk de kosten naar beneden worden 
bijgesteld. Dat is vooral een voordeel op het zakelijke segment omdat WBA afnemers 
hierdoor de aanbiedingen van KPN makkelijker kunnen repliceren waardoor een 
gelijk speelveld wordt bevorderd. 

3.12 Het verwondert dan ook niet dat afnemers KPN herhaaldelijk hebben verzocht om de 
strikte scheiding tussen het wholesale domein en retaildomein los te laten en het 
mogelijk te maken dat WBA afnemers zelf werkzaamheden in het wholesaledomein 
kunnen verrichten.  

3.13 KPN heeft dit lange tijd afgehouden, maar er uiteindelijk toch voor gekozen om de 
DHZ N&S dienst in de markt te zetten (eerst bij MDF-access, nu bij WBA/VULA), 
voor zowel het consumentensegment als het zakelijke segment van de markt. Het 
grote voordeel hiervan is voor KPN dat zij de processen van KPN als WBA-
aanbieder (KPN-wholesale) en de processen van KPN als WBA-afnemer (KPN-retail) 
vergaand kon integreren. Over de gehele linie kan KPN nu volstaan met het sturen 
van één monteur bij het afhandelen van storingen in het wholesale- en retaildomein. 
Dat betekent in de praktijk voor KPN een zeer aanzienlijke kostenbesparing. De 
kosten in het domein van KPN als interne WBA afnemer nemen weliswaar toe, maar 
dat wordt meer dan gecompenseerd omdat de kosten voor storingsafhandeling bij 
KPN, als WBA aanbieder, nagenoeg wegvallen. 

3.14 Tegen deze achtergrond is het onaanvaardbaar dat vooralsnog alleen KPN die 
inmiddels op grote schaal gebruik maakt van DHZ N&S, profiteert van de voordelen 
van deze dienst en WBA afnemers niet. WBA afnemers maken momenteel geen 
gebruik van deze dienst, omdat zij financieel niet uitkomen. De vergoeding die zij 
ontvangen voor het zelf verrichten van nazorg en service is volstrekt ontoereikend 
om hun extra kosten te dekken. 

3.15 Bovenstaande betekent feitelijk dat de wijze waarop de kostprijzen en tariefplafonds 
in het Tariefbesluit voor DHZ bij MDF-access zijn vastgesteld, in ieder geval voor 
zover het betreft de dienst DHZ N&S, leidt tot ineffectieve toegang en een ongelijk 
speelveld, hetgeen volstrekt in tegenstelling is met wat door de (tarief)regulering 
wordt beoogd. Hopelijk wordt bij de uiteindelijke beoordeling van de kosten van KPN 
bij DHZ voor WBA/VULA, deze schade enigszins hersteld.  
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4. Bezwaren Tele2 DHZ Nazorg en Service  

Voor zover de kostprijsbepaling voor de dienst DHZ Nazorg en Service, op 
grond waarvan KPN WBA-afnemers een eenmalige vergoeding verstrekt, wel 
kan worden gerechtvaardigd, moet worden vastgesteld dat de hoogte van de 
vergoeding voor 'Nazorg en Service' ontoereikend is.  

4.1 Tele2 heeft reeds in de consultatiefase bij het bepalen van het DHZ tarief bij MDF-
access, aangegeven dat het overhevelen van de kosten van 'nazorg en service' naar 
de MDF-afnemer zou moeten leiden tot ofwel een lager tarief voor de MDF Access 
diensten of een hogere vergoeding voor de componenten nazorg en service ten 
behoeve van de nazorg- en service- activiteiten.1 Tele2 licht dat toe.  

4.2 In de onderstaande tekst wordt informatie gehanteerd welke tot ons is gekomen in 
het kader van de beoordeling van de DHZ tarieven bij MDF-access. Omdat de DHZ 
tarieven bij MDF-access de belangrijkste bouwsteen vormen voor het WBA DHZ 
tarief, is deze informatie opgenomen in de reactie van Tele2.  

4.3 Tele2 wijst erop dat de kosten voor de activiteit 'reiskosten KVD/HVD', die een 
belangrijk onderdeel uitmaken van de kostprijs voor DHZ N&S, op een onjuist niveau 
zijn vastgesteld.  

4.4 Hoewel de kostprijsberekening van KPN voor de MDF dienstinnovaties geen inzicht 
biedt in de gehanteerde kosten per levering voor de door KPN onderscheiden 
activiteiten,2 heeft Tele2 wél zicht op de door KPN gehanteerde kosten 
(tijdseenheden) voor de activiteit 'reiskosten KVD/HVD' in het kader van de HIO-
dienst: de voorloper van de dienst DHZ N&S. 

4.5 De door KPN onderscheiden activiteiten van de dienst DHZ N&S komen ook overeen 
met de activiteiten van de HIO-dienst. Tele2 verwijst naar onderstaande vergelijking: 

 

                                                
1   Zie zienswijze Tele2 d.d. 1 oktober 2014, p. 6 (Bijlage 3) en zienswijze Tele2 d.d. 18 februari 

2015, p. 4 (Bijlage 5). 
2  Zie Kostprijsonderbouwing MDF innovaties KPN d.d. 3 april 2014, p. 11. 
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Tabel 'Opbouw vergoeding DHZ Nazorg en Service': Zie 
Kostprijsonderbouwing MDF innovaties KPN d.d. 3 april 2014, p. 11. 

Tabel 'Kostenvergoeding per HIO verzoek': Zie Zienswijze Tele2 d.d. 18 
februari 2015, p. 5 (Bijlage 4). 

4.6 Ervan uitgaande dat KPN voor de kostprijsonderbouwing voor de dienst DHZ N&S is 
uitgegaan van de normuren (tijdseenheden) die zij ook hanteerde bij de HIO-dienst 
(de dienst is immers qua werkzaamheden niet wezenlijk veranderd), moet worden 
vastgesteld dat KPN voor de activiteit 'Reiskosten KVD/HVD' uitgaat van reiskosten 
die niet overeenkomen met de daadwerkelijke reiskosten van KPN. 

4.7 De reiskosten, op grond van het aantal minuten reistijd, die als uitgangspunt worden 
gehanteerd, zijn gebaseerd – of lijken in ieder geval te zijn gebaseerd – op de 
situatie waarin een monteur reeds aanwezig is op de klantlocatie en vanuit die positie 
wordt verzocht om een storing in het wholesaledomein op te lossen.  

Zie verwijzing van KPN naar 10 minuten reistijd. 

4.8 Zoals hiervoor echter is toegelicht (supra, rn. 3.6), wordt in het gros van de gevallen 
vastgesteld of de storingen zijn gelegen in het wholesaledomein, waarna een 
monteur naar de KVD/HVD moet rijden om op locatie de storing in de KPN-
infrastructuur op te lossen, veelal zonder dat de monteur reeds op locatie (of in de 
buurt op de klantlocatie) aanwezig is. Dat betekent dat de reiskosten – ook van KPN 
– veel hoger zullen liggen, dan de reiskosten zoals die in het kader van de HIO-
dienst – gebaseerd op 10 minuten reistijd – zijn vastgesteld.  

4.9 Tele2 gaat er vanuit dat de reiskosten die KPN moet maken ongeveer EUR 51 
bedragen. Tele2 baseert dit bedrag op de volgende berekening: 

Het tarief voor de dienst NLS1 & TL (KPN trekt kruisdraden en neemt 'testen en labellen' 
voor haar rekening) bedraagt: EUR 69,60.3 

Het tarief voor de dienst DHZ T&L (KPN trekt kruisdraden; het 'testen en labellen' komt 
voor rekening van de MDF-afnemer) bedraagt: EUR 18,48.4 

                                                
3  MDF Access Tariff Schedule (geldig van af 1 augustus 2015), p. 4 (tarief 2014). Zie 

https://www.kpn-
wholesale.com/media/608360/20150515_mdf_access_tariff_schedule_v7.pdf.  

4  Zie Tariefbesluit, Annex A, Tabel 4 (tarief 2014). 

https://www.kpn-wholesale.com/media/608360/20150515_mdf_access_tariff_schedule_v7.pdf
https://www.kpn-wholesale.com/media/608360/20150515_mdf_access_tariff_schedule_v7.pdf
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Het tarief voor de dienst DHZ kruisdraden & TL (MDF-afnemer trekt kruisdraden en 
verzorgt het 'testen en labellen') bedraagt: EUR 6,97.5 

EUR 69,60 – EUR 18,48 = kosten bezoek klantlocatie (en backoffice): EUR 51,1 

EUR 18,48 – EUR 6,97 = kosten kruisdraden (en backoffice): EUR 11,50 

4.10 Reeds op grond van voorgaande analyse moet worden vastgesteld dat de kostprijs, 
zoals KPN deze presenteert, niet correct kan zijn. Nog los van de vraag of de overige 
componenten van nazorg en service op juiste wijze (en hoogte) zijn vastgesteld, kan 
in ieder geval worden vastgesteld dat de kostprijs van het component 'Reiskosten 
KVD/HVD' op een ander niveau vastgesteld had moeten worden.  

4.11 Bij de kosten van het onderdeel 'Reiskosten KVD/HVD', moeten dan nog de kosten 
voor de onderdelen 'aanmelden HIO-verzoek' en 'Werkzaamheden Infra' worden 
opgeteld. Dat brengt de totale kostprijs voor nazorg en service – uitgaande van de 
door KPN weergegeven kosten in het kader van de HIO-dienst – op een bedrag van 
EUR 66,52.6 

4.12 Kortom, de totale vergoeding van EUR 39,167 die KPN (uitgaande van de door haar 
te maken kosten) aan de MDF-afnemer betaalt bij afname van de dienst DHZ N&S, 
is onjuist en op een veel te laag niveau vastgesteld. Daarmee is de WBA/VULA 
vergoeding van EUR 39,55 eveneens veel te laag. 

 

Reactie KPN op positie Tele2 (in het kader van MDF dienstinnovaties) 

4.13 Zie uit de reactie van KPN op het ontwerptariefbesluit MDF dienstinnovaties:  

De kostenonderbouwing voor de diverse Doe-het-zelf (DHZ) dienstvarianten is 
bepaald door de werkzaamheden, die nu niet meer door KPN worden uitgevoerd, uit 
de kostenonderbouwing te halen. In randnummer 604 van het marktanalysebesluit 
ULL staat expliciet voor nieuwe diensten aangegeven: ‘Vanuit het oogpunt van 
consistentie is het voor de hand liggend 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’. 
 
Alle DHZ varianten bestaan alleen uit reeds bestaande bouwstenen van MDF die 
met de safety cap al zijn gereguleerd. Het enige wat ten behoeve van de kostprijzen 
van de DHZ varianten is gedaan, is het betreffende bouwblok (Testen en Labellen, 
kruisdraden of beiden) van de reeds bestaande dienst ‘New Lines Service’ afhalen. 
 
Het gaat bij de beoordeling, zoals ACM ook al heeft aangegeven in randnummer 64, 
niet om het feit of Tele2 de genoemde activiteiten al dan niet voor dezelfde kosten 
kan uitvoeren als KPN. Bij de beoordeling van de plafonds gaat het om de kosten 

                                                
5  Zie Tariefbesluit, Annex A, Tabel 6 (tarief 2014). 
6  EUR 51,1 + EUR 6,17 + EUR 9,25 = EUR 66,52. 
7  Zie Tariefbesluit, Annex A, Tabel 7. Uit het MDF Access Tariff Schedule (geldig van af 1 

augustus 2015) kan worden opgemaakt dat de vergoeding voor Nazorg en Service voor 2015 
is vastgesteld op EUR 39,55. Zie https://www.kpn-
wholesale.com/media/608360/20150515_mdf_access_tariff_schedule_v7.pdf.  

https://www.kpn-wholesale.com/media/608360/20150515_mdf_access_tariff_schedule_v7.pdf
https://www.kpn-wholesale.com/media/608360/20150515_mdf_access_tariff_schedule_v7.pdf
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van KPN en om de bepaling welke kosten wel en niet meegenomen dienen te 
worden in de kostprijs voor een bepaalde dienst. Ook kan er geen sprake meer zijn 
van een herbeoordeling van kostencomponenten (omdat Tele2 ze te hoog zou 
vinden) die in de voorgaande reguleringsperiode reeds zijn vastgesteld en 
beoordeeld door ACM. Deze componenten vallen onder de safety cap. De 
hoogte ervan is onherroepelijk geworden. 
 
Wat betreft het voorstel van Tele2 dat een vergoeding voor DHZ Nazorg en Service 
zou moeten leiden tot lagere tarieven, sluit KPN zich aan bij de beoordeling van ACM 
in randnummer 66. Een vergoeding moet ten goede van de dienstafnemer komen die 
zelf de verstoring herstelt en dat per keer dat deze activiteit wordt verricht. En 
verlaging van tarieven (waarbij niet duidelijk is welke tarieven Tele2 dan verlaagd zou 
willen zien) zou betekenen dat ook dienstafnemers die zelf geen verstoringen 
herstellen ten onrechte zouden profiteren van die inspanning. 

 
 Oplossing 
4.14 Vooropgesteld; het gaat in dit ontwerpbesluit uiteraard om het vaststellen van WBA 

tarieven, en niet om MDF tarieven. Echter de, door ons voorgestelde 
oplossingsrichting, zou in deze vergelijkbaar zijn. Tele2 zou als volgt willen tegemoet 
komen aan de bezwaren van KPN. Ten eerste wordt uitgegaan van het (reeds 
vastgestelde) maandtarief. Vervolgens wordt daar de vergoeding voor service & 
nazorg uit verwijderd (dit resulteert dus in een WBA dienst zonder service & nazorg). 
In het geval er service & nazorg noodzakelijk is op een verbinding, zal Tele2 dit aan 
KPN vergoeden tegen exact hetzelfde bedrag als nu is vastgesteld als vergoeding 
voor externe afnemers voor nazorg en service.   

 

5. Kosten NLS1 DHZ kruisdraden 

5.1 Ten eerste een beschouwing inzake de NLS1 kosten voor DHZ kruisdraden op MDF-
access niveau. 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.  

5.2 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 (7.04 
EU momenteel).  

5.3 Dan wat betreft de kosten voor NLS1 DHZ kruisdraden voor WBA/VULA. Omdat er al 
voorbekabeld is tussen SIP kast en DSLAM (en omdat deze kosten in het lijntarief 
zitten en niet in de eenmalige activatie kosten), zijn de activiteiten exact gelijk als bij 
MDF-access. De delta tussen de MDF-access kosten en de WBA/VULA kosten is in 
deze volstrekt onverklaarbaar.  
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6. Kosten WSO-WSO DHZ migratie  

 
6.1 Indien deze kosten correct zouden zijn, zou MDF-access tarief + de (softwarematige) 

beschakeling van de DSLAM poorten op 16,46 EU uitkomen. Hoogte is 
onverklaarbaar. 


