
 

 
 

OPTA/IBT/2003/203020 
11 september 2003 
 
Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en 
Telecommunicatie Autoriteit 
 
houdende de goedkeuring van het 
kostentoerekeningssysteem ter bepaling van de door 
KPN Telecom B.V. voor de door haar aangeboden 
dienstverlening met betrekking tot interconnecterende 
huurlijnen te hanteren kostengeoriënteerde tarieven voor de periode 
1 juli 2003 tot 1 juli 2004 
 
op grond van artikel 6.6 van de Telecommunicatiewet  
 
 

 
 
 
1. Krachtens artikel 6.6, eerste lid, van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw) dient KPN Telecom B.V. 

(hierna: KPN) er voor zorg te dragen dat haar tarieven voor interconnectie op transparante wijze 
worden bepaald en op kosten zijn georiënteerd. Artikel 6.6, derde lid, Tw bepaalt dat ter uitvoering 
van het eerste lid KPN voor de toerekening van de kosten van interconnectie en bijzondere toegang 
een systeem dient op te stellen dat de goedkeuring van het college behoeft. Krachtens het vierde lid 
van artikel 6.6 van de Tw onderzoekt het college jaarlijks of er in overeenstemming met vorenbedoeld 
systeem is gehandeld. 
 

2. In zijn richtsnoeren tariefregulering interconnectie- en bijzondere toegangsdiensten1 (hierna: de 
richtsnoeren) van 13 april 2001 heeft het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie 
Autoriteit (hierna: het college) het door hem voorgenomen beleid geformuleerd op basis waarvan het 
college invulling zal geven aan de hem toekomende bevoegdheden ten aanzien van de verplichting 
tot kostenoriëntatie, die voor KPN op basis van artikel 6.6 van de Tw geldt. 
 

 
A. Beleidsmatige context 
 
3. De richtsnoeren bepalen dat ten aanzien van de door KPN aangeboden dienstverlening ter zake van 

interconnecterende huurlijnen (hierna: ILL) de EDC systematiek2 van toepassing is. Dit betekent dat 

                                                           
1 OPTA/IBT/2001/200850 
2 ‘EDC’ staat voor Embedded Direct Costs 
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de tarieven voor deze dienstverlening gebaseerd worden op het jaarlijks door KPN opgestelde EDC-ILL 
systeem, en op de jaarlijkse beoordeling door het college van dat systeem en de toepassing daarvan. 

 
4. De EDC systematiek heeft als ‘top down’ benadering de werkelijke kosten van de gereguleerde partij 

als uitgangspunt.  
 
5. Naar het oordeel van het college doet de keuze voor de EDC systematiek recht aan de karakteristieken 

van ILL. Ten aanzien van ILL kan immers worden gesproken van een ‘make-or-buy’ beslissing: een 
concurrent van KPN heeft de keuze om zijn dienstverlening aan te bieden door middel van 
gebruikmaking van KPN’s netwerk, door middel van een ander netwerk, óf door middel van een 
investering in een eigen netwerk. Door het bestaan van deze keuze wordt KPN naar het oordeel van 
het college voldoende in haar kosten en daarmee in haar tariefstelling voor ILL gedisciplineerd. Dit 
rechtvaardigt dat in de tariefregulering bij de werkelijke kosten van KPN kan worden aangesloten. 

 
6. Opgemerkt wordt dat het bovenbeschreven in de richtsnoeren geformuleerde beleid door KPN is 

onderschreven. In dit verband wordt gewezen op de schriftelijke instemming die KPN in 2000 aan het 
reguleringsconcept inzake de tarifering van de door KPN te leveren interconnectie- en bijzondere 
toegangsdiensten heeft gegeven3, alsmede op het feit dat KPN in 2002 in het kader van het dossier 
‘Integraal Tarieftoezicht’ haar commitment aan zowel het reguleringsconcept als de richtsnoeren 
opnieuw heeft bevestigd. 
 

7. Het voorgaande betekent dat het college bij de onderhavige beoordeling opnieuw gekozen heeft voor 
de in de richtsnoeren verwoorde toepassing van de EDC systematiek. In zijn oordeel 
Interconnecterende Huurlijnen4 van 20 december 2002 heeft het college aangegeven dat de in de 
richtsnoeren verwoorde toepassing van de EDC systematiek voor ILL dient te worden heroverwogen en 
dat een nieuwe systematiek dient te worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Het college had de 
ontwikkeling en implementatie van een nieuwe systematiek voor ILL toentertijd voorzien als 
onderdeel van het meerjarig wholesale tariefsysteem. 

 
8. In april 2003 heeft het college echter besloten tot uitstel van de introductie van een meerjarig 

wholesale tariefsysteem5. Op dat moment stond het college ten aanzien van ILL voor de keuze om 
alsnog te starten met het ontwikkelen van een nieuwe systematiek dan wel om nogmaals te kiezen 
voor de in de richtsnoeren verwoorde toepassing van de EDC systematiek. Aangezien de eerste keuze 
zou leiden tot mogelijke vertragingen in de beoordeling van de ILL tarieven, wat voor KPN en andere 
marktpartijen onzekerheid en onduidelijkheid over de te hanteren tarieven zou opleveren, heeft het 
college ervoor gekozen om de beoordeling van de ILL tarieven nogmaals op basis van de in de 
richtsnoeren verwoorde toepassing van de EDC systematiek uit te voeren. 

 

                                                           
3 Bedoeld reguleringsconcept is verwoord in de brief van het college aan KPN van 17 augustus 2000 
(OPTA/IBT/2000/202316 van 17 augustus 2000). KPN heeft bij brief van 18 augustus 2000 (2000-U-00746-RvB) 
met bedoeld reguleringsconcept ingestemd. 
4 OPTA/IBT/2002/204306, 20 december 2002 
5 Het college heeft dit aan de markt bekend gemaakt middels zijn Mededeling inzake wholesale tariefregulering, 
OPTA/IBT/2003/201590, 24 april 2003.  
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9. Hiermee doet het college geen afstand van zijn eerdere voornemen om de in de richtsnoeren 
verwoorde toepassing van de EDC systematiek ten aanzien van de beoordeling van de ILL tarieven te 
heroverwegen. Het onderzoek naar de opzet en uitwerking van de voor ILL te hanteren systematiek 
zal ter hand worden genomen in het kader van het voor de volgende reguleringsperiode uit te voeren 
onderzoek naar de invulling van wholesale tariefregulering onder het nieuwe ONP kader. 

 
 

B. Het gevolgde proces 
 
10. Op 1 mei 2003 heeft KPN het college bij brief gedateerd 29 april 2003 haar EDC-ILL systeem voor de 

periode 1 juli 2002 – 1 juli 2003, voor zover het de ILL kostprijzen over die periode betreft, en de 
periode 1 juli 2003 – 1 juli 2004, voor zover het de ILL tariefvoorstellen voor die periode betreft 
(hierna: het EDC-ILL systeem), ter goedkeuring voorgelegd6. 
 

11. Het dit jaar met medewerking van KPN en andere marktpartijen uitgevoerde EDC-ILL 
beoordelingsproces heeft geleid tot een aantal door het college aan KPN voorgestelde aanpassingen. 
Deze hebben hun beslag gekregen in een tweetal brieven7 van het college waarin de voorgestelde 
aanpassingen waren opgenomen vergezeld van een uitgebreide motivering bij iedere aanpassing. 
Deze aanpassingen zijn door KPN in haar EDC-ILL systeem doorgevoerd, waarop de hieruit 
resulterende tarieven door KPN aan het college zijn gepresenteerd. 
 

12. Ten aanzien van het gedurende de maanden mei, juni en juli beoordeelde EDC-ILL systeem heeft het 
college op 23 juli 2003 zijn oordeel gevormd met betrekking tot de aanpassingen die naar zijn 
oordeel noodzakelijkerwijs in het voorgestelde EDC-ILL systeem moesten worden doorgevoerd, opdat 
het systeem voor de door KPN aangeboden ILL dienstverlening in de periode 1 juli 2003 tot 1 juli 
2004 tot kostengeoriënteerde tarieven zou leiden. 

 
13. Vervolgens heeft het college KPN bij brief8 van 25 juli 2003 verzocht om het college te voorzien van 

de brief waarin door KPN het EDC-ILL systeem met de door het college noodzakelijk geachte 
aanpassingen ter goedkeuring werd voorgesteld. Op vrijdag 30 juli 2003 heeft KPN middels een 
drietal brieven een reactie gegeven op het verzoek van het college. 

 
14. In de eerste brief9 van 30 juli 2003 stelde KPN een vernieuwde herbalanceringsmethode voor. Deze 

vernieuwde methode sloot in de ogen van KPN beter aan bij de grondslagen van het EDC-ILL systeem, 
waarbij de voordelen van de oorspronkelijke herbalancering, namelijk consistentie in het 
tariefbouwwerk, nog steeds zouden blijven gelden. 

 
15. In haar tweede brief10 maakte KPN haar bezwaren tegen de door het college noodzakelijk geachte 

aanpassingen aan het EDC-ILL systeem kenbaar. Tevens gaf KPN te kennen, gezien de bezwaren, geen 
                                                           
6 03-011-PC/CS, 29 april 2003 
7 OPTA/IBT/2003/202562, 11 juli 2003 en OPTA/IBT/2003/202652, 16 juli 2003 
8 OPTA/IBT/2003/202723, 25 juli 2003 
9 TS/MK/2003/18, 30 juli 2003 
10 TS/MK/2003/19, 30 juli 2003 
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tariefvoorstel te zullen doen dat zou aansluiten bij de uitkomsten van de door het college 
noodzakelijk geachte aanpassingen aan het EDC-ILL systeem. 

 
16. Middels de derde brief11 van 30 juli 2003 deed KPN een voorstel voor de tarieven van ILL voor de 

periode 1 augustus 2003 tot 1 juli 2004. In dit tariefvoorstel had KPN de vernieuwde 
herbalanceringsmethode, zoals beschreven in de eerste brief van 30 juli, gehanteerd. Daarnaast had 
KPN een aantal aanpassingen aan het oorspronkelijke EDC-ILL systeem uitgevoerd, welke evenwel niet 
volledig overeenkwamen met de door het college noodzakelijk geachte aanpassingen. 

 
17. Ter beoordeling van de door KPN voorgestelde vernieuwde herbalanceringsmethode heeft het college 

via e-mail navraag bij enkele marktpartijen gedaan ten aanzien van de afname van ILL producten. 
KPN is in een brief12 van 7 augustus 2003 gevraagd een overzicht te verstrekken van de totale afzet 
van alle ILL producten. 

 
18. In de brief van 7 augustus heeft het college tevens een aantal aanvullende vragen gesteld ten 

aanzien van de door het college noodzakelijk geachte aanpassing van het tariefvoorstel voor de VVE 
mutatiediensten. De reactie van KPN ten aanzien van dit punt in de tweede brief van 30 juli heeft het 
college tot deze stap doen bewegen. 

 
19. KPN heeft in haar reactie13 op de brief van 7 augustus een overzicht gegeven van de totale ILL 

aantallen per product. Tevens gaf KPN een uitgebreide onderbouwing van de gedurende de komende 
periode volgens KPN te gelden tarieven voor de VVE mutatiediensten. 

 
20. Mede op basis van de uiteindelijk in het proces door KPN en andere marktpartijen opgeleverde 

informatie ten aanzien van de afzet van de verschillende ILL producten, heeft het college de door KPN 
voorgestelde herbalanceringsmethode als redelijk beoordeeld. Ditzelfde was het geval voor het 
tariefvoorstel voor de VVE mutatiediensten, waarvoor KPN een onderbouwing heeft gegeven die 
eerder nog niet aan het college was overgelegd. 

 
21. Bovenstaande heeft ertoe geleid dat het college op 20 augustus 2003 de ten aanzien van de 

herbalanceringsmethode en de VVE mutatiediensten eerder als noodzakelijk geachte aanpassingen 
aan het EDC-ILL systeem heeft heroverwogen. Ten aanzien van de herbalanceringsmethode gold dat 
KPN de vernieuwde methode diende te hanteren. Ten aanzien van de VVE mutatietarieven gold dat 
KPN de verlaging van de uurtarieven niet hoefde toe te passen. 

 
22. De overige door het college op 23 juli 2003 als noodzakelijk aangemerkte aanpassingen aan het EDC-

ILL systeem bleven onverkort van toepassing. 
 
23. Bij brief14 van 21 augustus 2003 heeft het college KPN opnieuw verzocht hem te voorzien van de brief 

waarin door KPN het EDC-ILL systeem met de door het college, na de beschreven heroverweging, 
                                                           
11 TS/MK/2003/20, 30 juli 2003 
12 OPTA/IBT/2003/202892, 7 augustus 2003 
13 TS/MK/2003/21, 11 augustus 2003 
14 OPTA/IBT/2003/203065, 21 augustus 2003 
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noodzakelijk geachte aanpassingen ter goedkeuring werd voorgesteld. 
 
24. Op 27 augustus 2003 heeft KPN op het verzoek van het college gereageerd15 door aan te geven dat 

zij, ondanks haar bezwaren, bereid is over te gaan tot indiening van het EDC-ILL systeem met de door 
het college noodzakelijk geachte aanpassingen. KPN wenste dit systeem evenwel voor te leggen voor 
de periode 1 september 2003 tot 1 juli 2004. 

 
25. In zijn brief16 van 2 september 2003 heeft het college toegelicht waarom het college vasthield aan de 

periode van 1 juli 2003 tot 1 juli 2004, en werd het verzoek zoals gedaan in de brief van 21 augustus 
herhaald. 

 
26. Bij brief17 van 4 september 2003 heeft KPN, ondanks haar bezwaren, het EDC-ILL systeem met de door 

het college noodzakelijk geachte aanpassingen voor de periode 1 juli 2003 tot 1 juli 2004 voorgelegd. 
 
27. Nu KPN de door het college noodzakelijk geachte aanpassingen volledig heeft doorgevoerd, 

constateert het college dat het op 1 mei 2003 ter goedkeuring voorgelegde systeem, zoals later 
aangevuld, leidt tot kostengeoriënteerde tarieven. Derhalve verleent het college zijn goedkeuring aan 
het door KPN voorgelegde EDC-ILL systeem. 

 
28. De bedoelde kostengeoriënteerde tarieven zijn vermeld in bijlage 1. 
 
29. Bijlage 2 bij dit besluit bevat de motivering bij de goedkeuring van het EDC-ILL 

kostentoerekeningssysteem ter bepaling van de door KPN voor de periode 1 juli 2003 tot 1 juli 2004 
voor haar ILL dienstverlening te hanteren kostengeoriënteerde tarieven. 
 

 
C. Dictum 
 
30. Gelet op al het in onderdeel B van onderhavig besluit gestelde, besluit het college om het op 1 mei 

2003 door KPN aan hem ter goedkeuring voorgelegde EDC-ILL systeem, zoals later aangevuld, goed te 
keuren.  

 
 

                                                           
15 TS/MK/2003/24, 27 augustus 2003 
16 OPTA/IBT/2003/203201, 2 september 2003 
17 03-036-PC/CS, 4 september 2003 
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HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
overeenkomstig een door het college genomen besluit, 
 
 
 
dr. J. Huigen, secretaris plv. 

 
 
 
 

Rechtsmiddel 
Indien belanghebbenden zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen zij binnen zes weken, aanvangende 

met ingang van de dag na die waarop dit besluit is bekendgemaakt, daartegen een bezwaarschrift indienen bij de 

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: 

 

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit 

Postbus 90420 

2509 LK Den Haag 

 

onder vermelding van ‘Bezwaarschrift’. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en dient in ieder geval de naam 

en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, 

alsmede de gronden van het bezwaar te bevatten. Zo mogelijk dient een afschrift van het besluit en de overige op 

het bezwaar betrekking hebbende stukken te worden meegezonden.
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Overzicht bijlagen bij OPTA/IBT/2003/203020 
 
 

 
 
Bijlage 1: De kostengeoriënteerde tarieven voor de KPN ILL dienstverlening voor de periode 1 juli 2003 

tot 1 juli 2004 
Bijlage 2: Motivering bij de goedkeuring van het EDC-ILL kostentoerekeningssysteem ter bepaling van 

de door KPN Telecom B.V. voor de periode 1 juli 2003 tot 1 juli 2004 voor de door haar 
aangeboden dienstverlening met betrekking tot interconnecterende huurlijnen te hanteren 
kostengeoriënteerde tarieven 
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Bijlage 1 bij OPTA/IBT/2003/203020 
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Bijlage 2 bij OPTA/IBT/2003/203020 
 
 
 
Motivering bij de goedkeuring van het EDC-ILL kostentoerekeningssysteem ter 
bepaling van de door KPN Telecom B.V. voor de periode 1 juli 2003 tot 1 juli 2004 
voor de door haar aangeboden dienstverlening met betrekking tot 
interconnecterende huurlijnen te hanteren kostengeoriënteerde tarieven 
 
 
 
 
1.1 Inleiding  
 
In deze bijlage wordt ingegaan op de bevindingen en standpunten van het college naar aanleiding van de 
EDC beoordeling voor zover deze betreft de kostentoerekeningssystematiek die ten grondslag ligt aan de 
tariefbepaling van de door KPN aangeboden dienstverlening met betrekking tot interconnecterende 
huurlijnen (hierna: ILL). 
 
 
1.2 Het beoordelingsproces 
 
De beoordeling van het EDC-ILL systeem heeft plaatsgevonden in de periode van 1 mei 2003 tot en met 
20 augustus 2003. 
 
In het kader van het EDC beoordelingsproces, waarin tevens KPN’s originating en MDF dienstverlening ter 
hand zijn genomen, is een klankbordgroep bestaande uit marktpartijen geformeerd. Tijdens een tweetal 
sessies op 23 mei en 12 juni is de klankbordgroep geïnformeerd over de door KPN berekende kostprijzen 
in de op 1 mei 2003 opgeleverde EDC-ILL rapportage18 gedateerd 29 april 2003 (hierna: EDC-ILL 
rapportage) en over het ILL tariefvoorstel van KPN. Tevens is de klankbordgroep op de hoogte gesteld van 
de wijze waarop het college de beoordeling zou gaan uitvoeren. 
 
Zoals aan de klankbordgroep gepresenteerd, bestond de beoordeling door het college uit de volgende 
onderdelen: 
 

a. Analyse van de EDC-ILL rapportage: 
• De binnen OPTA aanwezige expertise is ingezet voor de analyse en beoordeling van de 

door KPN opgeleverde EDC-ILL rapportage, alsmede van het gedurende het 
beoordelingsproces door KPN opgeleverde aanvullende materiaal. In dit kader is er 
sprake geweest van een uitgebreide reeks aan vraag- en antwoordbrieven; 

• Tevens is er een dieptesessie gehouden met KPN op 6 juni 2003, waarin dieper is 
ingegaan op enkele (bedrijfsvertrouwelijke) onderdelen van de EDC-ILL rapportage; 

                                                           
18 03-011-PC/CS, 29 april 2003 
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• Het adviesbureau N/E/R/A is ingezet ter toetsing van het systeem ter bepaling van de 
hoogte van het redelijke rendement (de WACC); 

b. Een vergelijking met het geldende ILL tariefaanbod, teneinde consistentie in de 
tariefontwikkelingen te waarborgen. In dit kader is door KPN een zogenaamde 
herbalanceringsmethode gehanteerd; 

c. Ontwikkeling van een squeezetoets met het retail huurlijnenaanbod; 
d. Waarborgen dat zou worden voldaan aan de benchmark van de Europese Commissie. 

 
 
1.3 Inhoud van dit document 
 
In hoofdstuk 2 zal nader worden ingegaan op de analyse van de EDC-ILL rapportage. Daarbij zullen de 
belangrijkste beoordelingspunten en de standpunten van KPN en het college worden toegelicht. 
Hoofdstuk 3 geeft een nadere toelichting bij de gehanteerde herbalanceringsmethode en welke invloed 
deze heeft gehad bij de bepaling van de uiteindelijke tarieven.  
 
De ontwikkeling van een squeezetoets met het retail huurlijnenaanbod is het onderwerp van hoofdstuk 4. 
In hoofdstuk 5 zal tenslotte worden aangetoond dat de resulterende ILL tarieven voldoen aan de Europese 
benchmark. Hiermee wordt tevens de redelijkheid van de tarieven aannemelijk gemaakt. 
 
 

2. Analyse EDC-ILL rapportage 
 
2.1 Beschrijving proces 
 
Het EDC-ILL kostentoerekeningssysteem vormt het uitgangspunt voor de beoordeling van de door KPN 
voorgestelde kostprijzen en tarieven. Hoewel voor sommige ILL-producten19 geldt dat de uiteindelijk 
resulterende tarieven in belangrijke mate worden bepaald door de gehanteerde herbalanceringsmethode, 
vormt het onderliggende EDC-ILL systeem hiervoor nog steeds een zeer belangrijke inputparameter. 
 
Het proces ter beoordeling van de EDC-ILL rapportage is gestart op 1 mei 2003. Naar aanleiding van 
diepgaande analyses van de EDC-ILL rapportage is via brieven en een dieptesessie een groot aantal vragen 
aan KPN gesteld. Naar aanleiding van de antwoorden en toelichtingen van KPN heeft het college 
uiteindelijk op 23 juli 2003 zijn oordeel gevormd met betrekking tot de aanpassingen die naar zijn 
oordeel noodzakelijkerwijs in het voorgestelde EDC-ILL systeem moesten worden doorgevoerd, opdat het 
systeem voor de door KPN aangeboden ILL dienstverlening in de periode 1 juli 2003 tot 1 juli 2004 tot 
kostengeoriënteerde tarieven zou leiden. 
 
KPN heeft echter niet voldaan aan het verzoek van het college om het systeem inclusief de noodzakelijk 
geachte aanpassingen voor te leggen. In de plaats daarvan heeft KPN op 30 juli 2003 een aangepast 
voorstel voor de ILL tarieven gedurende de periode 1 augustus 2003 tot 1 juli 2004 gedaan, alsmede haar 
bezwaren ten aanzien van de door het college als noodzakelijke geachte aanpassingen kenbaar gemaakt20. 
                                                           
19 Het gaat hierbij om de premium a end-to-end verbindingen. 
20 TS/MK/2003/20 respectievelijk TS/MK/2003/19, beide 30 juli 2003 
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Hierop heeft het college een aantal aanvullende vragen gesteld ten aanzien van de door het college 
noodzakelijk geachte aanpassing van de vergoeding voor eens (hierna: VVE) tarieven van de 
mutatiediensten21. Tevens is extra informatie ingewonnen ten behoeve van de door KPN voorgestelde 
vernieuwde herbalanceringsmethode. 
 
In haar reactie van 11 augustus22 heeft KPN het college van de gewenste informatie voorzien. Deze 
toelichting bevatte informatie die het college bij het vormen van zijn initiële oordeel over de noodzakelijk 
geachte aanpassingen nog niet ter beschikking had. Op basis van de door KPN verstrekte nieuwe 
informatie heeft het college zijn eerdere oordeel op 20 augustus 2003 heroverwogen. 
 
Op 21 augustus 2003 heeft het college aan KPN nogmaals het verzoek gedaan om het om het EDC-ILL 
systeem inclusief de noodzakelijk geachte aanpassingen voor te leggen.  
 
Op 27 augustus 2003 heeft KPN op het verzoek van het college gereageerd23 door aan te geven dat zij, 
ondanks haar bezwaren, bereid was over te gaan tot indiening van het EDC-ILL systeem met de door het 
college noodzakelijk geachte aanpassingen. KPN wenste dit systeem evenwel voor te leggen voor de 
periode 1 september 2003 tot 1 juli 2004. 
 
In een brief24 van 2 september 2003 heeft het college toegelicht waarom door het college werd 
vastgehouden aan de periode van 1 juli 2003 tot 1 juli 2004, en werd het verzoek zoals gedaan in de brief 
van 21 augustus herhaald. 
 
Bij brief25 van 4 september 2003 heeft KPN, ondanks haar bezwaren, het EDC-ILL systeem met de door het 
college noodzakelijk geachte aanpassingen voor de periode 1 juli 2003 tot 1 juli 2004 voorgelegd. 
 
Het feit dat KPN de door het college noodzakelijk geachte aanpassingen volledig heeft doorgevoerd, heeft 
het college doen constateren dat het op 1 mei 2003 ter goedkeuring voorgelegde systeem, zoals later 
aangevuld, leidt tot kostengeoriënteerde tarieven. Dit heeft het college ertoe doen besluiten om zijn 
goedkeuring aan het EDC-ILL systeem van KPN te verlenen. 
 
 
2.2 Beoordelingspunten 
 
De analyse van de EDC-ILL rapportage heeft geleid tot een aantal aanpassingsverzoeken van het college. 
Daarnaast heeft een aantal andere beoordelingspunten geleid tot vragen van het college maar niet tot 
een verzoek tot aanpassing. 
 
 
In onderstaande paragrafen zal ten aanzien van de aanpassingsverzoeken alsmede de overige 

                                                           
21 OPTA/IBT/2003/202892, 7 augustus 2003 
22 TS/MK/2003/21, 11 augustus 2003 
23 TS/MK/2003/24, 27 augustus 2003 
24 OPTA/IBT/2003/203201, 2 september 2003 
25 03-036-PC/CS, 4 september 2003 
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voornaamste beoordelingspunten worden beschreven op welke wijze het beoordelingsproces zijn beslag 
heeft gekregen. Daarbij zal in het bijzonder veel aandacht worden besteed aan de standpunten van KPN 
en het college en de overwegingen waarmee het college zijn uiteindelijke standpunt heeft bepaald. De 
onderwerpen zijn: 

1. Redelijk rendement 
2. Rendement op arbeidskosten 
3. Toerekening ILL projectkosten 
4. Uurtarieven mutatiediensten 
5. Herbalancering tarieven vergoeding voor abonnement  (hierna: VVA tarieven) 
6. Fracties en kostprijzen 
7. Gezamenlijke kosten 
8. Hoogte ILL projectkosten 

 
 
2.2.1 Redelijk rendement 
 
A.  Beoordelingspunt  
 
Het redelijk rendement wordt door het college bepaald middels de Return On Assets (ROA). De hoogte 
hiervan wordt bepaald door de vaststelling van de relevante “Weighted Average Cost of Capital”, kortweg 
de WACC. 
 
B.  Beoordeling door het college 
 
KPN heeft als onderdeel van de EDC-ILL rapportage van 1 mei 2003 aangegeven een gedifferentieerde 
WACC te hanteren vanwege onderling verschillende risicoprofielen van de verschillende soorten ILL 
verbindingen. Ter bepaling van de kostprijzen voor de periode 1 juli 2003 tot 1 juli 2004 voor de ILL 
verbindingen kleiner of gelijk aan 2 Mbit/s hanteerde KPN een WACC voor belasting van xxxx%. Ter 
bepaling van de tijdens dezelfde periode te gelden kostprijzen van ILL verbindingen groter dan 2 Mbit/s 
hanteerde KPN een WACC van xxxx%. Daarnaast hanteerde KPN een midpoint WACC van xxxx% voor de 
gezamenlijke kosten. 
 
In het ILL tariefvoorstel van 30 juli 2003 heeft KPN de WACC aangepast naar xxxx% en is van een 
gedifferentieerde WACC geen sprake. KPN heeft hierbij vermeld dat de aanpassing conform de 
uitgangspunten van de EDC Voice rapportage was die KPN op 15 juli 2003 aan OPTA had aangeboden. 
 
Zoals verwoord in de richtsnoeren tariefregulering interconnectie- en bijzondere toegangsdiensten26, zijn 
ten aanzien van de tarifering van ILL de EDC systematiek en de EDC principes van toepassing. In deze 
context geldt dat naar het oordeel van het college de voor de originating dienstverlening gehanteerde 
WACC tevens van toepassing is op de ILL dienstverlening. Het college beschouwt de ILL dienst dan ook als 
onderdeel van de originating dienstverlening waarop het door de consultant N/E/R/A uitgevoerde 
onderzoek van toepassing is.  
 

                                                           
26 OPTA/IBT/2001/200850, 13 april 2001 
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Voor het standpunt van het college inzake de WACC wordt verwezen naar bijlage 5 bij het niet-
goedkeuringsbesluit van 24 juli 200327. Daarin wordt een uitgebreide motivering gegeven voor het 
standpunt van het college.  
 
Het college heeft KPN verzocht het redelijk rendement aan te passen naar 11,6% voor belastingen. KPN 
heeft in haar finale tariefvoorstel van 4 september 2003, ondanks haar bezwaren, een WACC van 11,6% 
gehanteerd en daarmee gevolg gegeven aan het verzoek van het college. 
 
 
2.2.2 Rendement op arbeidskosten  
 
A.  Beoordelingspunt  
 
KPN hanteert bij een aantal ILL diensten een rendementsopslag op arbeidskosten.  
 
B.  Beoordeling door het college  
 
KPN heeft aangegeven een rendement op arbeidskosten redelijk te achten. Als voorbeeld noemde KPN dat 
er bij een volledige leaseconstructie, en dus bij afwezigheid van activa, ook nog steeds een redelijk 
rendement gemaakt moet worden om investeerders te trekken. Dit rechtvaardigde in de ogen van KPN dit 
toegepaste accounting principe. KPN heeft aangegeven dat de eerder gekozen term ROA (Return On 
Assets) misleidend werkt en dat feitelijk de term ROS (Return On Sales) van toepassing is. Het gangbare 
percentage dat voor ROS dient te worden gehanteerd is 8% en KPN heeft dit percentage in haar 
tariefvoorstel van 30 juli toegepast.  
 
Voor het standpunt van het college inzake rendement op arbeid wordt verwezen naar bijlage 5 bij het 
reeds aangehaalde besluit van 24 juli 2003. Daarin wordt een uitgebreide motivering gegeven voor het 
standpunt van het college.  
 
Het college heeft KPN verzocht geen rendement op arbeid toe te passen. KPN heeft in haar finale 
tariefvoorstel van 4 september 2003, ondanks haar bezwaren, geen rendement op arbeid toegepast en 
daarmee gevolg gegeven aan het verzoek van het college. 
 
 
2.2.3 Toerekening ILL projectkosten 
 
A.  Beoordelingspunt 
 
De ILL projectkosten worden door KPN alleen toegerekend aan de ILL verbindingen. 
 
 
 
B.  Boordeling door het college 
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In annex 9 van de EDC-ILL rapportage worden de direct toewijsbare kosten, ook wel traject-onafhankelijke 
kosten (hierna: ILL projectkosten) genoemd, behandeld. In de EDC-rapportage omschrijft KPN deze als 
kosten die voortkomen uit projecten om aanpassingen aan de processen en systemen van levering, service 
& instandhouding en facturering verbonden aan de implementatie van de ILL dienst en de 
accountantskosten. 
 
KPN berekent een opslag per verbinding per maand middels een vijfjarig cash flow venster. In dit venster 
worden de ILL projectkosten toegerekend aan de aantallen afgenomen ILL verbindingen gedurende de 
jaren 2001 t/m 2005. Voor de jaren 2003, 2004 en 2005 zijn de aantallen gebaseerd op prognoses van 
KPN. 
 
Het college is van oordeel dat in het cash flow venster waarin de ILL projectkosten worden toegerekend 
aan de relevante verbindingen ook de retailverbindingen van KPN moeten worden meegenomen. KPN 
maakt zelf immers ook gebruik van ILL bouwstenen en daarom is het redelijk dat projectkosten die ten 
behoeve van ILL zijn gemaakt ook aan KPN’s retailverbindingen worden toegerekend28. 
 
Volgens KPN betreffen de kosten in het cash flow venster alleen specifieke ILL kosten, die zonder het 
product ILL niet zouden zijn gemaakt. Deze kosten hebben daarom volgens KPN geen directe of indirecte 
relatie met retail29. 
 
KPN stelt verder dat analoge en digiline huurlijnen niet worden meegenomen in het aantal relevante 
verbindingen omdat deze geen ILL componenten bevatten en derhalve niet relevant zijn30. Ook stelt KPN 
dat het niet juist is om analoge en digiline verbindingen in het aantal relevante verbindingen mee te 
nemen omdat deze geen ILL-variant kennen31. 
 
Mede op basis van deze uitspraken van KPN heeft het college geconcludeerd dat de verbindingen die KPN 
wel als relevant beschouwt, zijnde alle retail en wholesale smalband en breedband verbindingen, wel ILL 
componenten bevatten en/of ILL varianten kennen. Dit betekent dat er een kostencausaal verband 
bestaat tussen de door KPN als relevant aangeduide verbindingen en de kosten met betrekking tot de ILL 
dienstverlening. 
 
Doordat KPN de ILL projectkosten alleen toerekent aan de ILL diensten ontstaat er daarnaast een 
kostenasymmetrie tussen enerzijds KPN’s retail huurlijnenbedrijf en anderzijds de ILL afnemers die voor 
hun huurlijnen dienstverlening afhankelijk zijn van het ILL aanbod van KPN. Omdat KPN niet zelf bijdraagt 
aan de ILL projectkosten geldt dat voor KPN een directe stimulans ontbreekt om deze kosten te 
minimaliseren. Daarbij verhoogt het toerekenen van de ILL projectkosten aan alleen de ILL verbindingen 
de ILL kostprijzen, zonder dat de kostenbasis voor KPN’s eigen retail huurlijnenaanbod in dezelfde mate 
verhoogd wordt. Daarmee geldt dat genoemde kostenasymmetrie een belangrijke veroorzaker van 
“prijssqueeze” is. Deze prijsklem heeft het college overigens reeds geconstateerd met betrekking tot de 
                                                           
28 Zie brief OPTA/IBT/2003/201990, 23 mei 2003 
29 Zie brief TS/PvdL2003/05, 2 juni 2003 
30 Zie brief TS/PvdL2003/05, 2 juni 2003 
31 Zie brief TS/MK2003/11, 2 juli 2003 
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diensten MCTN en ILL32. Om deze veroorzaker van de prijsklem weg te nemen, heeft het college KPN dan 
ook verzocht om de ILL projectkosten toe te rekenen aan alle relevante verbindingen. 
 
Naar de mening van KPN bestaat er geen enkel verband tussen de projectkosten en het retailportfolio. 
Verder vindt KPN dat de zienswijze van het college ten aanzien van het ontstaan van een prijssqueeze 
tussen wholesale en retail verbindingen niet past binnen de beoordelingskaders van kostenoriëntatie33.  
 
Niettemin heeft KPN zowel in haar tariefvoorstel van 30 juli als in haar finale tariefvoorstel van 4 
september 2003, ondanks haar bezwaren, de ILL projectkosten toegerekend aan alle relevante retail en 
wholesale smalband en breedband verbindingen. Hiermee heeft KPN aan het aanpassingsverzoek van het 
college voldaan. 
 
 
2.2.4 Uurtarieven mutatiediensten 
 
A.  Beoordelingspunt 
 
KPN hanteert bij het bepalen van de tarieven voor de mutatiediensten uurtarieven die hoger zijn dan de 
uurtarieven die voor andere diensten worden gebruikt. 
 
B.  Beoordeling door het college 
 
In annex 16 van de EDC-ILL rapportage geeft KPN de VVE kostprijzen 2003 voor de mutatiediensten 
aanleg, ophef, verhuizing, interne verplaatsing, upgrading en downgrading weer. Deze kostprijzen zijn 
niet voorzien van een onderbouwing. 
 
Vanwege het ontbreken van een onderbouwing heeft het college het verzoek aan KPN gedaan om alsnog 
een onderbouwing op te leveren34. Meer specifiek was het verzoek om de kostprijzen 2003 op dezelfde 
wijze te onderbouwen als de overige VVE diensten in annex 16. De onderbouwing van deze diensten 
bestaat eruit dat er eerst een overzicht wordt gegeven van de benodigde activiteiten per dienst. 
Vervolgens wordt per activiteit een inschatting gemaakt van de hiervoor benodigde tijd. Deze tijdsduur 
wordt daarna vermenigvuldigd met het reguliere uurtarief geldend voor de medewerker die de betreffende 
activiteit uitvoert. Optelling van de loonkosten per activiteit leidt uiteindelijk tot het VVE tarief voor de 
mutatiedienst. 
 
KPN heeft aanvankelijk afwijzend gereageerd op het verzoek om een onderbouwing35. Volgens KPN waren 
de mutatiediensten onderbouwd conform de EDC systematiek, dat wil zeggen dat de totale relevante 
kosten waren gedeeld door de relevante aantallen. In deze kosten waren ook de redelijkerwijs toe te 
wijzen management- en andere indirect toewijsbare kosten meegenomen. Volgens KPN week het college, 
door te stellen dat de kosten van de mutatiediensten op een componentsgewijze manier onderbouwd 

                                                           
32 Zie hiervoor de brief van het college van 11 juli 2003, OPTA/EGM/2003/202500. 
33 TS/MK/2003/14, 15 juli 2003 
34 OPTA/IBT/2003/202321, 25 juni 2003 
35 TS/MK2003/11, 2 juli 2003 
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moeten worden, af van de EDC systematiek. 
 
Gegeven de toenmalige weigering van KPN om het college van een onderbouwing te voorzien, kon het 
college de door KPN opgegeven VVE kostprijzen 2003 voor de mutatiediensten niet als redelijk 
beoordelen. Daarom heeft het college in het eerste herberekeningsverzoek KPN verzocht deze kostprijzen 
opnieuw te berekenen36. Hierbij achtte het college het redelijk wat betreft de loonkosten per uur de 
reguliere uurtarieven geldend voor de betrokken medewerkers te hanteren. De uurtarieven die KPN in 
annex 10B hanteerde ter bepaling van de kostprijzen over het afgelopen jaar waren naar het oordeel van 
het college niet redelijk. Deze waren namelijk aanzienlijk hoger dan de normaal geldende reguliere 
uurtarieven voor de betrokken medewerkers van KPN. Management- en andere overheadkosten werden 
naar de mening van het college reeds terugverdiend via de gezamenlijke en gemeenschappelijke 
kostencomponenten in de VVA tarieven. Een verhoging van de uurtarieven vanwege het opvoeren van 
deze kosten achtte het college daarom, vanwege de mogelijke dubbeltelling in de kosten die daarmee zou 
optreden, niet redelijk. 
 
KPN was niet bereid het EDC-ILL systeem met de door het college als noodzakelijk geachte aanpassingen 
ter goedkeuring aan het college voor te leggen. Volgens KPN was de stelling van het college dat 
management- en andere overheadkosten reeds worden terugverdiend via de gezamenlijke en 
gemeenschappelijke componenten in de VVA tarieven niet juist37. De betreffende kosten vallen volgens 
KPN namelijk niet in de categorie gezamenlijke of gemeenschappelijke kosten. Van een dubbeltelling was 
derhalve geen sprake. Deze motivering van KPN heeft het college ertoe bewogen additionele vragen ten 
aanzien van dit onderwerp te stellen38. Hierbij is KPN onder andere nogmaals verzocht om een 
onderbouwing van de kostprijzen 2003 voor de mutatiediensten, welke KPN tot dat moment nog niet 
opgeleverd had. 
 
Uit de antwoorden van KPN39 is gebleken dat de dubbeltelling die het college vermoedde, niet is 
opgetreden. Het college heeft daarom zijn oordeel ten aanzien van de VVE mutatiediensten 
heroverwogen, en besloten de aanpassing ten aanzien van de mutatiediensten niet langer als 
noodzakelijke aanpassing aan het EDC-ILL systeem te beschouwen. 
 
 
2.2.5 Herbalancering VVA tarieven  
 
A.  Beoordelingspunt 
 
KPN hanteert een herbalanceringsmethode ter bepaling van de voor het komende jaar te gelden tarieven. 
 
 
 
B.  Beoordeling door het college  
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37 TS/MK/2003/14, 15 juli 2003 
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Zie voor een nadere toelichting bij de gehanteerde herbalanceringsmethode hoofdstuk 3 van onderhavig 
document. 
 
Het college heeft KPN verzocht de herbalanceringsmethode zoals beschreven in de brief van KPN van 30 
juli 2003 toe te passen. In haar finale tariefvoorstel van 4 september 2003 heeft KPN de betreffende 
herbalanceringsmethode toegepast. Hiermee heeft KPN aan het aanpassingsverzoek van het college 
voldaan. 
 
 
2.2.6 Fracties en kostprijzen 
 
Onder de indirect toewijsbare kosten vallen de kosten van het gebruik van het netwerk van KPN ten 
behoeve van ILL. Dit gebruik is uitgedrukt in de bouwstenen waar een ILL product gebruik van maakt. Een 
fractie representeert de mate waarin een bepaald ILL product gebruik maakt van een bepaalde bouwsteen. 
De kostprijs geeft de kosten van de bouwsteen weer. Vermenigvuldiging van fracties met kostprijzen van 
de betrokken bouwstenen leidt uiteindelijk tot de indirecte kosten van een ILL product. 
 
Gezien het belang van de indirecte kosten voor de ILL kostprijzen, is het college zeer uitvoerig ingegaan 
op de fracties en kostprijzen van de belangrijkste bouwstenen40. KPN is voor een groot aantal ILL 
producten en bouwstenen verzocht te onderbouwen hoe de gehanteerde fracties zijn bepaald en waarom 
er wijzigingen ten opzichte van het voorgaande jaar zijn opgetreden. Vergelijkbare vragen zijn gesteld ten 
aanzien van de belangrijkste kostprijzen. 
 
Het college heeft de onderbouwing van de fracties en kostprijzen door KPN41 als redelijk beoordeeld. KPN 
is derhalve niet verzocht een aanpassing in de fracties en kostprijzen te doen. 
 
 
2.2.7 Gezamenlijke kosten 
 
Annex 11 van de EDC-ILL rapportage bevat de gezamenlijke kosten. Deze worden door gebruikmaking van 
bepaalde verdeel- of tijdsleutels gealloceerd naar de verschillende organisatie eenheden. In de EDC-ILL 
rapportage ontbrak echter een onderbouwing van de gehanteerde sleutels en de resulterende allocaties. 
 
Het college is in een groot aantal vragen zeer uitvoerig ingegaan op de gezamenlijke kosten42. Daarbij is 
verzocht onderbouwingen te overleggen voor de hoogte van de verschillende gezamenlijke kostenposten. 
Tevens diende KPN exact aan te geven op welke wijze de gehanteerde verdeelsleutels ter allocatie van de 
verschillende gezamenlijke kostenposten aan de organisatie eenheden heeft plaatsgevonden. Ook 
hiervoor diende KPN uitgebreide onderbouwingen over te leggen. 
 

                                                           
40 Zie bijvoorbeeld OPTA/IBT/2003/202245, 17 juni 2003 
41 TS/PvdL2003/09, 26 juni 2003 en TS/MK2003/10, 2 juli 2003 
42 OPTA/IBT/2003/202129, 11 juni 2003 
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Het college heeft de onderbouwing van de hoogte en allocatie van de gezamenlijke kosten door KPN43 als 
redelijk beoordeeld. KPN is derhalve niet verzocht een aanpassing in de gezamenlijke kosten aan te 
brengen. 
 
 
2.2.8 Hoogte ILL projectkosten 
 
In annex 9 van de EDC-ILL rapportage voert KPN ILL projectkosten op. In de EDC-rapportage omschrijft 
KPN deze als kosten die voortkomen uit projecten om aanpassingen aan de processen en systemen van 
levering, service & instandhouding en facturering verbonden aan de implementatie van de ILL dienst en 
de accountantskosten44. 
 
In een aantal brieven van het college is ingegaan op de hoogte van de door KPN opgevoerde 
projectkosten. Dit heeft geleid tot een onderbouwing door KPN in haar brief van 2 juli 200345. Hierin heeft 
KPN voor de in de projectkosten opgenomen projecten de verrichte (en nog te verrichten) werkzaamheden 
weergegeven. Ook het doel van en de achtergronden bij de verschillende projecten zijn door KPN 
toegelicht. Tevens heeft KPN een door haar accountant gecontroleerd overzicht van de uren en kosten per 
project overgelegd46. 
 
Vanwege de uitleg van KPN over de doelstellingen van de betrokken projecten alsmede de overlegde 
informatie inzake gemaakte uren en kosten, heeft het college de onderbouwing van de ILL projectkosten 
door KPN als redelijk beoordeeld. KPN is derhalve niet verzocht een aanpassing in de hoogte van de 
opgevoerde projectkosten aan te brengen. 
 
 

3. Herbalancering 
 
In de begeleidende brief bij de EDC-ILL rapportage47 merkte KPN op dat de rapportage de kostprijzen van 
de ILL dienstverlening bevatte. Een tariefvoorstel ten aanzien van ILL voor de periode 1 juli 2003 tot 1 
juli 2004 zou later volgen. Dit tariefvoorstel heeft KPN op 9 mei 2003 aan het college overgelegd48. 
 
Bij het tot stand komen van het tariefvoorstel had KPN zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het 
vigerende ILL tarievenbouwwerk. Om een zekere mate van consistentie in de tariefontwikkelingen ILL te 
bewerkstelligen, had KPN een herbalancering uitgevoerd waardoor de verhoogde kosten ten aanzien van 
ILL, welke volgde uit de EDC-ILL rapportage, gelijkmatig over de tarieven werden verdeeld49. Dit gold 

                                                           
43 TS/PvdL2003/08, 20 juni 2003 
44 Deze kosten zijn reeds in paragraaf 2.2.3 ter sprake geweest. Waar het in die paragraaf echter ging om de 
toerekening van de kosten aan de relevante verbindingen, gaat het hier specifiek om de hoogte van de door KPN 
opgevoerde kosten. 
45 TS/MK2003, 2 juli 2003 
46 TS/MK/2003/16, 21 juli 2003 
47 03-011-PC/CS, 29 april 2003 
48 03-013-PC/CS, 9 mei 2003 
49 De methode bestond eruit dat het verschil in omzet op basis van de kostprijzen 2003 en de omzet op basis van de 
huidige tarieven, pro rato over de huidige tarieven van de diensten was verdeeld. 
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overigens alleen voor de maandelijkse VVA tarieven. Ten aanzien van de eenmalige VVE tarieven was het 
tariefvoorstel gelijk aan de kostprijs in de EDC-ILL rapportage. 
 
Beoordeling door het college  
 
De door KPN gehanteerde herbalanceringsmethode werd door het college als redelijk beschouwd. Vooral 
de hiermee bewerkstelligde tariefconsistentie vond het college van groot belang. Grote verschuivingen in 
het ILL tarievenbouwwerk moeten naar het oordeel van het college als ongewenst beschouwd worden, 
aangezien daarmee onzekerheid en onvoorspelbaarheid van tarieven in de markt kunnen worden 
veroorzaakt. 
 
Het college heeft KPN dan ook verzocht om, als onderdeel van haar voorstel tot goedkeuring aan het 
college, de herbalanceringsmethode toe te passen op de kostprijzen die resulteerden uit de 
aanpassingsverzoeken50. Het product ‘KPN ILL tie cable 4xSTM1 access service’ diende niet te worden 
meegenomen in de vernieuwde toepassing van de herbalanceringsmethode. Dit, omdat het college de 
beoordeling van de kostprijs van dit product onderdeel heeft laten zijn van de beoordeling van de 
collocatietarieven51. De reden hiervoor is dat het college van mening is dat er een mogelijk verband 
bestaat tussen de tarieven voor tie cables en voor collocatie en het college was voornemens dit verband 
nader te onderzoeken. 
 
KPN heeft aangegeven het niet eens met het verwijderen van de tie cable dienst uit de ILL tarievenlijst. 
Deze dienst is volgens KPN een integraal onderdeel van het ILL dienstenbouwwerk en het achterwege 
laten van deze dienst in de tarievenlijst is daarom volgens KPN principieel onjuist. 
 
Naar aanleiding van het verzoek van het college aan KPN om het EDC-ILL systeem inclusief de 
noodzakelijk geachte aanpassingen aan het college ter goedkeuring voor te leggen, kwam KPN op 30 juli 
met een voorstel voor een vernieuwde herbalanceringsmethode52. 
 
Volgens KPN sloot de vernieuwde methode beter aan bij de grondslagen van EDC-ILL. De voordelen van de 
oorspronkelijke herbalancering bleven nog steeds gelden (consistentie in het tarievenbouwwerk), terwijl 
voor het overgrote deel de EDC kostprijzen gehanteerd werden. 
 
De nieuwe methodiek bestond er uit dat de tarieven van de “premium A end-to-end verbindingen” 
aangepast werden met een generiek percentage. De tarieven van de “ILL cityring en non-cityring access” 
diensten werden gelijk gesteld aan de tarieven van de gelijkwaardige retail dienst. De kostprijzen van de 
overige tariefelementen werden bepaald aan de hand van de uitkomsten van het aangepaste EDC-ILL 
systeem. 
 
Ter beoordeling van de vernieuwde methode heeft het college navraag gedaan bij KPN en marktpartijen 
welke aantallen ILL producten bij KPN worden afgenomen. Tevens heeft het college gevraagd naar de 
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51 OPTA/IBT/2003/203050, 5 september 2003 
52 TS/MK/2003/18, 30 juli 2003 
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verwachtingen ten aanzien van de afname in het komende jaar. Verschuivingen in afnames van de 
individuele producten binnen het ILL portfolio zouden er namelijk toe kunnen leiden dat de 
herbalancering op basis van de huidige afnamen niet langer geschikt is. Uit het onderzoek bij 
marktpartijen is van een dergelijke verschuiving echter niet gebleken. 
 
Het college heeft de vernieuwde herbalanceringsmethode als redelijk beoordeeld en prefereert deze 
boven de eerder gehanteerde methode. Wat betreft de tarieven voor de “cityring en non-cityring access” 
diensten is het college van mening dat tariefverschillen met de gelijkwaardige retail dienst ten aanzien 
van deze specifieke diensten niet gewenst zijn. Het moet voor een ILL afnemer immers niet 
aantrekkelijker zijn om deze dienst uit het retail portfolio af te nemen. 
 
Daarnaast vindt het college het wenselijk dat de tarieven van de individuele ILL producten zoveel mogelijk 
op hun kostprijs gebaseerd worden. Een herbalancering kan leiden tot forse afwijkingen tussen kosten en 
tarieven van de individuele ILL producten. De vernieuwde herbalanceringsmethode zorgt ervoor dat de 
tarieven van een groot aantal ILL producten weer volledig gerelateerd zijn aan de onderliggende kosten. 
Het herbalanceren van de “premium A end-to-end verbindingen” zorgt daarbij echter tevens voor de 
eveneens gewenste consistentie in het ILL tarievenbouwwerk. 
 
Het college heeft KPN verzocht de herbalanceringsmethode zoals beschreven in de brief van KPN van 30 
juli 2003 toe te passen alsmede het product ‘KPN ILL tie cable 4xSTM1 access service’ niet in de ILL 
tarieven op te nemen. In haar finale tariefvoorstel van 4 september 2003 heeft KPN de betreffende 
herbalanceringsmethode toegepast en is het tie cable product door KPN niet in de tarievenlijst 
opgenomen. Hiermee heeft KPN aan het aanpassingsverzoek van het college voldaan. 
 
 

4. Squeezetoets met retail aanbod  
 
Tijdens de klankbordsessies is aan marktpartijen gemeld dat er een squeezetoets ontwikkeld zou worden 
tussen enerzijds het retail huurlijnenaanbod (Digistream) en anderzijds het ILL aanbod van KPN. Tevens is 
melding gemaakt van de intentie om een aparte squeezetoets tussen MCTN53 en ILL te ontwikkelen. 
 
Squeezetoets Digistream – ILL 
 
Ten aanzien van de diensten Digistream, zijnde het retail huurlijnenaanbod van KPN voor zakelijke 
klanten, en ILL geldt dat hier reeds een squeezetoets voor ontwikkeld was. Deze is beschreven in het 
Oordeel interconnecterende huurlijnen van 26 april 200254. Er is derhalve geen sprake geweest van 
ontwikkeling van een nieuwe toets. Opgemerkt wordt hier nog dat de Digistream – ILL squeezetoets 
momenteel onderwerp is van een bezwaarprocedure. 
 
 

                                                           
53 MCTN staat voor Managed Customer Transmission Network en behelst het retail huurlijnenaanbod van KPN voor 
(groot)zakelijke klanten. 
54 OPTA/IBT/2002/200705, 26 april 2002 
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Squeezetoets MCTN – ILL 
 
In het kader van de ontwikkeling van de MCTN – ILL squeezetoets is op 26 juni 2003 een survey naar de 
klankbordgroepleden gestuurd met daarin een aantal vragen over de door het college voorgenomen 
invulling van de squeezetoets. Een aantal marktpartijen heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om te 
reageren op de survey. Het college heeft deze reacties betrokken bij de definitieve invulling van de 
squeezetoets. 
 
Op 16 juni 2003 heeft het college het tariefvoorstel MCTN van KPN afgewezen55. Op 11 juli 200356 heeft 
het college een aanwijzing betreffende dit tariefvoorstel aan KPN gegeven. Deze aanwijzing bestond 
onder andere uit een uitleg en het van toepassing verklaren van de door het college ontwikkelde 
squeezetoets MCTN – ILL. Voor de invulling van de squeezetoets wordt verwezen naar de brief van 11 juli 
2003. 
 
 

5. Europese benchmark 
 
In de richtsnoeren tariefregulering interconnectie- en bijzondere toegangsdiensten57 heeft het college 
aangegeven de door de Europese Commissie in haar aanbeveling58 voor interconnecterende huurlijnen 
geformuleerde tariefplafonds te zien als een belangrijk toetsingskader bij de beoordeling van ILL 
tarieven. Dit in de zin dat de voor de ILL dienstverlening te gelden tarieven de tariefplafonds niet mogen 
overschrijden. 
 
In het door het college opgestelde slotdocument ‘Integraal Tarieftoezicht’ van 8 mei 2002 werd 
aangegeven dat de ILL tarieven in ieder geval dienen te voldoen aan de aanbeveling van de Europese 
Commissie uit 1999 en de nadere uitwerking daarvan. Aangezien de tariefplafonds in de aanbeveling 
alleen zijn vastgesteld voor ILL’s op LAP-niveau, geldt voor ILL’s op RAP-niveau dat deze dienen te liggen 
onder het niveau van het tariefplafond +50%.59 
 
In onderstaande tabel staan de tariefplafonds voor 64 kbit/s en 2 Mbit/s verbindingen uit de aanbeveling 
en de uit de onderhavige beoordeling resulterende ILL tarieven aangegeven. Hieruit blijkt dat de tarieven 
onder de tariefplafonds liggen. 
 

 Tariefplafond ILL tarief 
64 kbit/s (regional) 120 111 
2 Mbit/s (local) 350 290 

                                                           
55 OPTA/EGM/2003/202229, 16 juni 2003 
56 OPTA/EGM/2003/202500, 11 juli 2003 
57 OPTA/IBT/2001/200850, 13 april 2001 
58 Aanbeveling van de Europese Commissie ‘on leased lines interconnection pricing in a liberalised 
telecommunications markets’, C(1999)3863. 
59 Zie ook Maatregelen op wholesale niveau, Stand van zaken, d.d. 27 juni 2002 (kenmerk: OPTA/EGM-
IBT/2002/201712), paragraaf 7.2.14; en  Oordeel Interconnecterende Huurlijnen, d.d. 20 december 2002 (kenmerk: 
OPTA/IBT/2002/204306), randnummer 9. 
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Momenteel is er een nieuwe aanbeveling van de Europese Commissie in ontwikkeling. Deze bevat enerzijds 
een actualisering van de ILL tarieven in de Europese landen. Anderzijds wordt in de nieuwe aanbeveling 
rekening gehouden met de eenmalige installatietarieven. Deze worden in het tariefplafond opgenomen 
door 1/24e deel van het installatietarief op te tellen bij het maandelijkse tarief. Zoals in onderstaande 
tabel staat weergegeven, liggen de uit de onderhavige beoordeling resulterende tarieven ook onder het 
niveau van de tariefplafonds in de meest recente conceptversie van de nieuwe aanbeveling. 
 

 Tariefplafond ILL tarief 
64 kbit/s (regional) 130,50 125,42 
2 Mbit/s (local) 316 309,50 

 


	B.Het gevolgde proces
	Rechtsmiddel
	1.1Inleiding
	1.2Het beoordelingsproces
	1.3Inhoud van dit document

	2.Analyse EDC-ILL rapportage
	2.1Beschrijving proces
	2.2Beoordelingspunten
	2.2.1Redelijk rendement
	Het redelijk rendement wordt door het college bep

	2.2.2Rendement op arbeidskosten
	2.2.3Toerekening ILL projectkosten
	2.2.4Uurtarieven mutatiediensten
	2.2.5Herbalancering VVA tarieven
	2.2.6Fracties en kostprijzen
	2.2.7Gezamenlijke kosten
	2.2.8Hoogte ILL projectkosten

	3.Herbalancering
	4.Squeezetoets met retail aanbod
	5.Europese benchmark

