
Besluit  
Bedrijfsvertrouwelijke passages zijn aangemerkt als: [vertrouwelijk] 

Ons kenmerk: OPTA/EGM/2003/204331 
Zaaknummer: E03209092 
 
 

Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie 
Autoriteit op grond van artikel 36 van het Besluit ONP huurlijnen en telefonie 
inhoudende de afkeuring van het tariefvoorstel van Koninklijke KPN N.V. voor 
een nieuw tariefpakket genaamd [vertrouwelijk]. 
 

 
1 Samenvatting 
 
Koninklijke KPN N.V. (hierna: KPN) heeft een tariefvoorstel ingediend bij het college van de 
Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) voor de introductie van een 
nieuw tariefpakket genaamd [vertrouwelijk]. [vertrouwelijk].  
 
Het college heeft het tariefvoorstel, op grond van artikel 36 van het Besluit ONP huurlijnen en telefonie 
(hierna: Boht), op kostenoriëntatie beoordeeld, zoals neergelegd in artikel 35, eerste lid van het Boht. 
Het college is van oordeel dat het tariefvoorstel niet in overeenstemming is met artikel 35, eerste lid van 
het Boht en keurt het tariefvoorstel derhalve af.   
 
2 Verloop van de procedure 
 
Op 13 oktober 2003 heeft het college het tariefvoorstel (kenmerk 2003-U-00365-RvB) van KPN 
ontvangen. Bij brief van 31 oktober 2003 (kenmerk OPTA/EGM/2003/204140) heeft het college, op grond 
van artikel 36, vierde lid van het Boht, de behandeltermijn met drie weken verlengd. Bij brief van 13 
november 2003 (kenmerk OPTA/EGM/2003/204240) heeft het college op grond van artikel 36, zesde lid 
van het Boht aan KPN medegedeeld dat hij van oordeel is dat het betreffende tariefvoorstel niet in 
overeenstemming is met artikel 35, eerste lid van het Boht. 
 
3 Feiten 
 
Het tariefpakket [vertrouwelijk] is bedoeld voor PSTN- en ISDN2-klanten met een BelBasis-abonnement. 
Tegen betaling van € [vertrouwelijk] kan de afnemer van dit tariefpakket [vertrouwelijk].  
 
Het tariefpakket [vertrouwelijk] is te combineren met VoordeelNummers Nederland en VoordeelNummers 
Buitenland. [vertrouwelijk]. Verder is het tariefpakket niet te combineren met BelPlus, BelPlus 200, 
BelPlus 300, BelZakelijk, Flexibel en WorldLine. 
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4 Juridisch kader 
 
De beoordeling van generieke tarieven is gebaseerd op de artikelen 34, 35 en 36 van het Boht 
respectievelijk artikel 24 van de Mw. Voor een uitgebreide behandeling van deze wettelijke kaders en van 
het beoordelingskader voor generieke tarieven wordt hier verwezen naar de Richtsnoeren Prijssqueeze1. 
Naast dit wettelijke kader voor de beoordeling van generieke tarieven is voor het beoordelen van 
kortingen en pakketten van vaste telefonie tevens artikel 38 van het Boht van belang. 
 
Op grond van artikel 38 van het Boht is KPN als aanbieder met aanmerkelijke marktmacht gerechtigd 
kortingsregelingen toe te passen, voor zover die transparant en niet-discriminerend zijn. Artikel 38 van 
het Boht bepaalt verder dat dergelijke kortingsregelingen de voorafgaande toestemming van het college 
behoeven. 
 
Op 2 september 1998 heeft het college inzake de beoordeling van de kostenoriëntatie van de 
telefoontarieven van KPN een beoordelingskader voor kortingen vastgesteld voor de periode 1998-20022. 
Onderdeel van dit beoordelingskader is dat per deelmarkt wordt aangegeven in welke mate KPN korting 
mag geven, afhankelijk van de feitelijke concurrentie op de betreffende deelmarkt. Op grond van het 
huidige kortingenkader mag KPN de volgende maximale kortingspercentages hanteren3: lokaal verkeer 
(biba) 4,4%, nationaal verkeer (buba) 22,7%, vast-mobiel verkeer 4% en internationaal verkeer 32,1%. 
 
In de onlangs op 6 augustus 2003 gepresenteerde “Nota van bevindingen ten aanzien van 
ondergrensregulering van de tarieven van de eindgebruikersdiensten van KPN, oftewel prijssqueeze, 
kortingen en pakketten4” (hierna: Nota van bevindingen), is aangegeven dat de huidige Richtsnoeren 
Prijssqueeze en het huidige kortingenkader voorlopig onverkort van kracht blijven.  
 
5 Overwegingen 
 
Bevoegdheid 
Op grond van artikel 36 van het Boht voert KPN een voorgenomen wijziging van haar 
eindgebruikerstarieven niet eerder in dan nadat het college de voorgenomen tariefwijziging heeft 
goedgekeurd. Dit artikel verleent het college de bevoegdheid om het onderhavige tariefvoorstel op het 
vereiste van kostenoriëntatie te beoordelen, zoals neergelegd in artikel 35 van het Boht. Aangezien het 
onderhavige voorstel een kortingsregeling betreft, is het college op grond artikel 38 van het Boht 
eveneens bevoegd om het tariefvoorstel te beoordelen op transparantie en non-discriminatie en dient 
KPN, voorafgaand aan de introductie van de kortingsregeling, toestemming van het college te verkrijgen. 
Hieraan kunnen voorschriften en/of beperkingen worden verbonden.  
 
                                                      
1 Richtsnoeren Prijssqueeze (kenmerk OPTA/EGM/2000/200494, NMa/2201/12). De bijlagen Richtsnoeren 

Prijssqueeze zijn op 1 augustus 2002 aangepast (kenmerk OPTA/EGM/2002/201877). 
2 Kenmerk OPTA/E/98/2190. 
3 Oordeel van het college op 20 december 2002 (kenmerk OPTA/EGM/2002/204475). 
4 Kenmerk OPTA/EGM/2003/202390. 
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Beoordeling 
Het college beoordeelt het door KPN voorgestelde tariefpakket [vertrouwelijk] op grond van artikel 35, 36 
en 38 van het Boht alsmede het huidige beoordelingskader voor kortingen. Het college toetst het 
voorgestelde tarief allereerst op het vereiste van kostenoriëntatie, zoals neergelegd in artikel 35, juncto 
artikel 36 van het Boht. De wijze waarop het college deze toetsing uitvoert, is beschreven in de Nota van 
bevindingen. Hierin wordt gesteld dat bij de beoordeling van een voorgesteld tarief voor een pakket de 
kosten van het duurste inkoopelement leidend zijn, of dat er een wholesale-equivalent van het 
aangeboden pakket moet bestaan. Indien blijkt dat het voorgestelde tarief hieraan voldoet, toetst het 
college eveneens of de geboden korting op biba- en bubaverkeer voldoet aan de maximaal door het 
college vastgestelde kortingspercentages. Tenslotte dient het college op grond van artikel 38 van het 
Boht en het huidige beoordelingskader voor kortingen te beoordelen of het tariefpakket [vertrouwelijk] 
non-discriminatoir en transparant wordt aangeboden én of het tariefpakket er niet toe leidt dat de 
mededinging wordt beperkt.  
 
Het college heeft het voorstel als volgt op kostenoriëntatie getoetst. Aangezien er geen wholesale-
equivalent bestaat voor het eindgebruikerspakket [vertrouwelijk], beoordeelt het college het voorgestelde 
tarief op de ondergrens door het duurste inkoopelement uit het voorgestelde pakket als uitgangspunt te 
hanteren. Alleen op deze wijze is gegarandeerd dat geen prijssqueeze voorkomt.   
 
In het onderhavige tariefvoorstel is de [vertrouwelijk]starttik het duurste inkoopelement. Een afnemer 
van het tariefpakket [vertrouwelijk], de meeste [vertrouwelijk]starttikken weet te genereren, is in het 
onderhavige voorstel de benchmark. Het college constateert dat ook bij minder vergaande situaties reeds 
sprake is van prijssqueeze. Het volgende voorbeeld toont dit aan. 
 
Voor een afnemer van het tariefpakket, die [vertrouwelijk], blijkt het voorgestelde tarief onder het niveau 
van de prijssqueezetoets te liggen5. De squeeze-ondergrens is conform de methode in de 
prijssqueezetoets als volgt berekend: [vertrouwelijk]. Aangezien KPN een tarief van € [vertrouwelijk] 
(inclusief BTW) voorstelt, concludeert het college dat het voorgestelde tarief niet aan de wettelijke eis 
van kostenoriëntatie voldoet. Het behoeft geen nadere toelichting dat er vele andere belpatronen zijn die 
op basis van de hierboven beschreven systematiek eveneens prijssqueeze opleveren6. 
 
Aan een beoordeling of de geboden korting op [vertrouwelijk] voldoet aan de maximaal door het college 
vastgestelde kortingspercentages komt het college derhalve niet toe. Tevens is het college niet 
toegekomen aan de beoordeling of, op grond van artikel 38 van het Boht en het huidige 
beoordelingskader voor kortingen, het tariefpakket [vertrouwelijk] non-discriminatoir en transparant 
wordt aangeboden én of het tariefpakket er niet toe leidt dat de mededinging wordt beperkt. 
 

                                                      
5 Uitgaande van de vanaf 1 september 2003 geldende groothandels- en eindgebruikerstarieven. 
6 [vertrouwelijk]. 
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6 Dictum 
 

Op grond van artikel 36 van het Boht is het college van oordeel dat het tariefvoorstel niet in 
overeenstemming is met artikel 35, eerste lid van het Boht. Het college keurt het tariefvoorstel 
[vertrouwelijk] dan ook af.  
 
 
Aldus besloten te Den Haag op 5 december 2003 
 
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
namens het college, 
hoofd van de afdeling Eindgebruikersmarkt (plv.) 
 
 
 
mr. F.J.G. van der Plas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen 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 
Stafafdeling Juridische Zaken 
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 bezwaar te bevatten.
Zo mogelijk dienen een afschrift van het besluit en de overige op het bezwaar betrekking hebbende stukken te worden meegezonden. 
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