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rapportage ONP Spraak 2001

Geachte heer Scheepbouwer,

Bij brief van 2 mei 2002, kenmerk 2002u00342rvb, is gevoegd de rapportage van kosten en
opbrengsten over het boekjaar 2001 voor ONP-spraakdiensten (hierna: de rapportage). Het college
dient, conform artikel 35, lid 7 van het Besluit ONP huurlijnen en telefonie (hierna: Boht), te
beoordelen of de eindgebruikerstarieven van KPN over het boekjaar 2001 voldoende kostengeoriënteerd
waren.

De rapportage was aanleiding voor het college om bij brief van 27 mei 2002 (kenmerk:
OPTA/EGM/2002/201222) een aantal nadere vragen te stellen. In een gesprek d.d. 11 juni 2002 zijn de
vragen mondeling toegelicht waarna KPN per brief met kenmerk 02/014 pricing, door het college
ontvangen 18 juni 2002, deze vragen heeft beantwoord.

Om de mate van kostenoriëntatie van de eindgebruikerstarieven van de vaste telefoondienst van KPN te
toetsen, beoordeelt het college de boven- en ondergrens van deze tarieven. Het door het college
vastgestelde beleidskader voor de beoordeling van de bovengrens van 27 juni 2002, kenmerk
OPTA/EGM/2002/201218, reguleert de bovengrens van een aantal diensten van KPN voor de periode van
1 juli 2002 tot 1 juli 2006. Daarnaast geldt voor een aantal andere diensten thans de aanname dat
concurrentie zorgt voor voldoende prijsdruk waardoor bovengrensregulering niet meer noodzakelijk is.

De beoordeling van de ondergrens van de tarieven vindt plaats door een toets op de integrale kostprijs.
De prijssqueezetoets, die gezamenlijk door OPTA en de Nederlandse Mededingingsautoriteit op 28
februari 2001 is gepubliceerd, kenmerk OPTA/EGM/2000/200494, geeft weer of sprake is van te lage
tarieven. Deze toets wordt vanaf 28 februari 2001 gehanteerd bij de toetsing van tarieven van een
aantal eindgebruikersdiensten.
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Algemeen
Uit de ONP-rapportage blijkt dat er voor de diensten gidsvermelding, verkeer 900/8008 en kerktelefonie
sprake is van een aanbod onder de integrale kostprijs. Het college is van oordeel dat, gezien de van
toepassing zijnde wet- en regelgeving, het KPN in principe niet is toegestaan om voor individuele
diensten tarieven aan te bieden die niet kostengeoriënteerd zijn. Afgezien van de dienst BelBudget-
abonnement is binnen de universele dienstverlening geen sprake van diensten waarvoor bij ministeriële
regeling een maximumtarief is vastgesteld.

Gidsen
Per brief met kenmerk OPTA/EGM/2002/201826, d.d. 26 juli 2002 heeft het college geoordeeld dat de
dienst telefoongids niet meer in de ONP rapportage dient te worden opgenomen. Voor een nadere
onderbouwing hiervan verwijst het college naar zijn brief van 26 juli 2002.

Verkeer 900/8008
Het college heeft KPN, middels brief d.d. 6 februari 2002 (kenmerk: OPTA/EGM/2001/202190), verzocht
vanaf de rapportage van 2001 de dienst ‘Verkeer 900/8008’ geen onderdeel meer te laten uit maken van
het cluster ‘verkeersdiensten’, maar als aparte dienst in de rapportage op te nemen. Daarbij dient
onderscheid te worden gemaakt in de diensten met een universeel karakter en de overige 900/8008
diensten zonder dit karakter (zoals de dienst 0900-8008).

Met betrekking tot de dienst 0900-8008 is het college van mening dat hij geen bevoegdheid heeft om
over de mate van kostenoriëntatie van de dienst te oordelen. Het college oordeelt derhalve dat de
dienst 0900-8008 geen onderdeel meer dient uit te maken van de ONP-rapportage 2002 en eventuele
latere rapportages.

118
Met betrekking tot de dienst 118 constateert het college een negatief rendement. Dit negatieve
rendement zal moeten worden omgebogen in een positief rendement, aangezien het college signalen
ontvangt dat potentiële aanbieders van inlichtingendiensten hinder ondervinden van de (lage)
tariefstelling van de 118 dienst. Ook voor potentiële concurrenten die gebruik willen maken van de
ophanden zijnde nummerplanwijziging, zijnde de invoering van 18xy, om een met 118 concurrerende
dienst aan te kunnen bieden, lijkt het waarschijnlijk dat het lage 118 tarief een belemmering vormt.

Het college is van oordeel dat KPN uiterlijk per 1 juli 2003 het 118 eindgebruikerstarief in lijn dient te
brengen met het kostenniveau. Gelet op de cijfers uit de ONP-rapportage verwacht het college dat
hiervoor een aanzienlijke tariefsverhoging nodig is, die wellicht nog getemperd kan worden door te
realiseren efficiencyverbeteringen in de dienstverlening van KPN. Indien KPN niet binnen de door het
college gestelde termijn het onderhavige oordeel naleeft, zal het college ter handhaving van zijn
oordeel maatregelen nemen.

Indien een mogelijke tariefsverhoging aanleiding geeft voor het ministerie van Economische Zaken om
alsnog over te gaan tot het stellen van een maximumtarief voor de 118 inlichtingendienst, dan geldt



dat indien het maximumtarief onder het niveau van kostenoriëntatie ligt, KPN het tarief dient te
verhogen tot het niveau van het maximumtarief. Een afschrift van dit oordeel zal aan het ministerie
worden verzonden.

Kerktelefonie
Het college heeft KPN in 1999 verplicht om haar tarieven voor kerktelefonie naar een
kostengeoriënteerd niveau te brengen. In 2000 heeft KPN tariefwijzigingen doorgevoerd, en in 2001
heeft KPN kostenreducties gerealiseerd die hebben geleid tot tarieven die een kostengeoriënteerd
niveau benaderen. Derhalve ziet het college geen noodzaak KPN tot hogere tarieven te verplichten.

In gevolge artikel 37 van het Boht zal het college deze brief publiceren op de website van OPTA
(http://www.opta.nl) en daarvan middels een publicatie in de Staatscourant mededeling doen.

Hoogachtend,

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT,
namens het college,

prof.dr. J.C. Arnbak, voorzitter


