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Reactie KPN op ontwerp tariefbesluit WBA DHZ en MDF project 1  6 september 2016
  

 

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

fonds voor de diensten WBA Doe-Het-Zelf monteursproces (hierna: WBA DHZ), en MDF en 

SDF Doe-Het-Zelf Project en Bulkmigraties (hierna: MDF DHZ Project en Bulkmigraties) dat de 

Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) op 14 juli 2016 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, middels o.a. 

antwoorden op vragenbrieven, vanaf het indienen van haar EDC-kostenrapportage op 21 juli 

2015 van WBA DHZ en op 26 oktober 2015 van MDF DHZ Project en Bulkmigraties, al voor 

een belangrijk deel kenbaar gemaakt. Verder heeft KPN tijdens het voorbereidingstraject 

uitvoering gegeven aan enkele herberekeningsverzoeken van ACM, wat tot aanpassingen in 

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

stukken van KPN dienen hier als herhaald en ingelast te worden beschouwd. In de onderha-

vige reactie volstaat KPN met twee korte opmerkingen naar aanleiding van de inbreng die 

Tele2 blijkens het ontwerpbesluit tijdens het voorbereidingstraject kennelijk heeft gegeven. 

Deze zienswijze bevat geen bedrijfsvertrouwelijke gegevens.  

 
 

2 BEOORDELING KOSTPRIJSONDERBOUWING  
 
2.1 Tariefbeoordeling VULA DHZ 

Uit rnr. 26 van het ontwerpbesluit is op te maken dat Tele2 een zienswijze per email heeft 

ingediend en in een telefonisch gesprek deze zienswijze aan ACM heeft toegelicht. KPN 

heeft geen inzage gehad in deze zienswijze, maar begrijpt uit rnr. 41 dat Tele2 ervan uitgaat 

dat met deze kostenbeoordeling tevens het VULA DHZ tarief wordt beoordeeld. 

Met dit uitgangspunt gaat Tele2 er aan voorbij dat KPN niet om een afzonderlijke beoorde-

ling van het VULA DHZ tarief heeft verzocht. VULA kent geen afzonderlijk tarief voor DHZ, 

maar verwijst daarvoor naar de reguliere tarieflijsten voor WBA. Deze tarieven zijn zodoen-

de in het kader van VULA tussen partijen overeengekomen. KPN kan zich dan ook vinden in 

rnr. 42 van het ontwerpbesluit waarin ACM overweegt dat het niet opportuun is om een 

tarief voor de aanvullende VULA DHZ dienst vast te stellen.  

 

2.2 Reiskosten KVD/HVD 

Tele2 stelt blijkens rnr. 44 van het ontwerpbesluit dat de hoogte van de vergoeding voor de 

dienst DHZ Nazorg & Service ontoereikend is vanwege ‘te lage’ reiskosten. 

De kostenonderbouwing voor de diverse DHZ dienstvarianten is bepaald door de werk-

zaamheden, die niet meer door KPN worden uitgevoerd wanneer de afnemer gebruik maakt 

van het DHZ monteursproces, uit de kostenonderbouwing te halen.  

Het gaat bij de beoordeling 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 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 reeds zijn 

vastgesteld en beoordeeld door ACM (zoals ACM zelf ook al heeft aangegeven in rnr. 46). 

Deze componenten vallen onder de safety cap. De hoogte ervan is onherroepelijk gewor-

den. 


