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Ons kenmerk: OPTA/EGM/2004/204140 
Zaaknummer: E04203053 
Datum:  4 november 2004 
 
Besluit van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op grond van 
de overgangsrechtelijke bepalingen uit artikel 19.5, eerste lid van de Telecommunicatiewet, 
juncto artikel 35 van het Besluit ONP huurlijnen en telefonie, inhoudende de goedkeuring van de 
verhuistarieven voor de dienst “Voice over DSL” van Koninklijke KPN N.V.. 
 

1 Samenvatting  
Koninklijke KPN N.V. (hierna: KPN) heeft het college van de Onafhankelijke Post en 
Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) gevraagd goedkeuring te verlenen aan 
verhuistarieven voor haar dienst “Voice over DSL” (hierna: VoDSL). Het betreft verhuistarieven voor 
de VoDSL-varianten: VoDSL4, VoDSL6, VoDSL8, VoDSL16, VoDSL18, VoDSL20, VoDSL22, VoDSL24 en 
VoDSL301 (hierna: VoDSL4 tot en met VoDSL30).   
 
Op 19 mei 2004 is de Wet implementatie Europees regelgevingskader voor de elektronische 
communicatiesector 2002 in werking getreden, hetgeen tot een gewijzigde Telecommunciatiewet 
(hierna: Tw) heeft geleid. De overgangsrechtelijke bepalingen uit artikel 19.5, eerste lid, van de Tw 
stellen het college in staat ook onder de Tw tarieven voor openbare telefoniediensten op grond van 
artikel 35 van het Besluit ONP huurlijnen en telefonie (hierna: het Boht) te beoordelen op 
kostenoriëntatie. In algemene zin houdt de toets op kostenoriëntatie in dat getoetst wordt of de 
tarieven niet te laag en niet te hoog zijn.  
 
Conform zijn besluit van 1 juli 2004 waarin het college de eindgebruikerstarieven voor VoDSL4 tot en 
met VoDSL24 heeft goedgekeurd, heeft het college bij de onderhavige toets op kostenoriëntatie de 
verhuistarieven alleen getoetst op de ondergrens. Hierbij heeft het college met name onderzocht of 
de verhuistarieven minimaal gelijk zijn aan de kostprijs en dat KPN geen negatieve marge behaalt 
op deze dienstverlening. KPN dient aan te tonen dat zij alle relevante kosten heeft verdisconteerd 
in de eindgebruikerstarieven en dat de voorgelegde verhuistarieven deze kosten volledig dekken. Uit 
de door KPN aangeleverde onderbouwing van het tariefvoorstel blijkt dat zij alle relevante kosten 
heeft verdisconteerd in de eindgebruikerstarieven en blijkt verder dat KPN een positieve marge 
behaalt op de verhuizingen van VoDSL-aansluitingen. Het college is van oordeel dat KPN op grond 
van deze onderbouwing aannemelijk heeft gemaakt dat de voorgelegde verhuistarieven voldoen aan 
de eis van kostenoriëntatie. Het college verleent derhalve zijn goedkeuring aan de voorgelegde 
verhuistarieven voor VoDSL 4 tot en met VoDSL30.  
 
                                                 
1 VoDSL4 tot en met VoDSL24 zijn door het college goedgekeurd bij besluit van 1 juli 2004 met kenmerk  
  OPTA/EGM/2004/200939. Voor VoDSL30 heeft KPN een apart tariefvoorstel voor ingediend, dit voorstel is bij besluit van 4  
  november 2004, met kenmerk OPTA/EGM/2004/203615, door het college goedgekeurd.  
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2 Verloop van de procedure 
Op 30 juli 2004 heeft het college van KPN het tariefvoorstel, met kenmerk 2004-U-00230-RvB, 
ontvangen. Het tariefvoorstel betreft de verhuistarieven voor KPN’s dienst VoDSL4 tot en met 
VoDSL30.  
 
Het college heeft op 19 augustus 2004 per brief, met kenmerk OPTA/EGM/2004/202924, over het 
tariefvoorstel vragen aan KPN gesteld. Op deze datum heeft het college ook per brief, met kenmerk 
OPTA/EGM/2004/202928, de beoordelingstermijn van het tariefvoorstel verlengd met drie weken. 
KPN heeft de vragen van het college op 13 oktober 2004 per brief, met kenmerk 04/057 pricing, 
beantwoord.   
 

3 Tariefvoorstel KPN 
Het tariefvoorstel betreft de introductie van verhuistarieven voor de VoDSL-varianten: VoDSL4, 
VoDSL6, VoDSL8, VoDSL16, VoDSL18, VoDSL20, VoDSL22, VoDSL24 en VoDSL301. De verhuistarieven 
dienen ter dekking van de kosten die KPN maakt voor het verhuizen van een bestaande VoDSL-
aansluiting naar een nieuwe locatie. Het college heeft de eenmalige, de periodieke en de 
gesprekstarieven van de spraaktelefoniedienst VoDSL4 tot en met VoDSL24 op 1 juli 2004 
goedgekeurd. De eenmalige en periodieke tarieven voor VoDSL30 zijn op 4 november 2004 door het 
college goedgekeurd. Voor VoDSL30 gelden de gesprekstarieven zoals deze door het college op 1 juli 
2004 zijn goedgekeurd. De verhuistarieven waren geen onderdeel van de tariefvoorstellen die door 
het college op 1 juli 2004 en 4 november 2004 zijn goedgekeurd. KPN is voornemens de volgende 
verhuistarieven voor VoDSL4 tot en met VoDSL30 te hanteren: 
 

VoDSL variant Verhuistarief (exclusief BTW) Verhuistarief (inclusief BTW) 
VoDSL4 € 49,- € 58,31 
VoDSL6 € 69,- € 82,11 
VoDSL8 € 89,- € 105,91 

VoDSL16 € 750,- € 892,50 
VoDSL18 € 875,- € 1.041,25 
VoDSL20 € 1.000,- € 1.190,- 
VoDSL22 € 1.100,- € 1.309,- 
VoDSL24 € 1.175,- € 1.398,25 
VoDSL30 € 1.250,- € 1.487,50 

Tabel 1: Verhuistarieven VoDSL. 
 
KPN geeft aan na goedkeuring zo snel mogelijk deze verhuistarieven in te willen voeren. KPN geeft 
aan van deze nieuwe tarieven melding te maken in Nederlandse Staatscourant.  
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4 Juridisch kader 
Op 19 mei 2004 is de Wet implementatie Europees regelgevingskader voor de elektronische 
communicatiesector 2002 in werking getreden, hetgeen tot een gewijzigde Tw heeft geleid. De 
bevoegdheid van het college om de door KPN voorgestelde tarieven te beoordelen berust 
op de overgangsrechtelijke bepalingen in hoofdstuk 19 van de Tw.  
 
Uit artikel 19.5, eerste lid, van de Tw volgt dat aanbieders van vaste openbare telefoondiensten die 
op het tijdstip van inwerkingtreding van de Tw door het college aangewezen zijn op grond van 
artikel 6.4, eerste lid, zoals deze luidden voor de inwerkingtreding van de wet, de daaraan 
verbonden verplichtingen behouden tot de inwerkingtreding van de besluiten, bedoeld in artikel 
19.4, eerste lid, Tw. Hiermee worden de besluiten bedoeld waarin, op basis van de uitkomsten van 
de marktevaluatie, zal worden besloten tot handhaving, wijziging of intrekking van de bestaande 
aanmerkelijke marktmacht (hierna: AMM) verplichtingen.  
 
Als “aan de aanwijzing verbonden verplichtingen” als bedoeld in artikel 19.5, eerste lid, Tw gelden 
onder meer de in artikel  7.1 juncto 7.4, lid 2 en onder a, Tw (oud) genoemde regels met betrekking 
tot de tarieven van vaste openbare telefoondienst. Deze regels zijn uitgewerkt in artikel 35 en 36 
van het Boht. Alhoewel het Boht per 19 mei 2004 is ingetrokken bij het Besluit universele 
dienstverlening en eindgebruikersbelangen2, blijkt uit het achtste lid van artikel 19.5 Tw dat het 
college 24 maanden na de inwerkingtreding van de Tw, de taken en bevoegdheden behoudt, zoals 
deze voor de inwerkingtreding van die wet in verband met de verplichtingen, bedoeld in het eerste 
tot en met het vierde lid van artikel 19.5 aan het college bij of krachtens de hoofdstukken 6 en 7 Tw 
(oud) aan hem zijn opgedragen.  
 
Het college blijft derhalve gedurende het overgangsregime van de Tw bevoegd om tariefvoorstellen 
van KPN te beoordelen. Artikel 35, eerste lid, van het Boht bepaalt dat een aanbieder van een vaste 
openbare telefoondienst, die krachtens artikel 6.4, eerste lid, van de wet door het college is 
aangewezen, kostengeoriënteerde tarieven vaststelt voor het gebruik van het vaste openbare 
telefoonnetwerk en de vaste openbare telefoondienst. Een aanbieder voert voorgenomen 
tariefwijzigingen niet in dan nadat het college deze heeft goedgekeurd. Dit laatste blijkt uit artikel 
36, tweede lid, van het Boht.     
 

5 Overwegingen 
Hieronder zijn opgenomen de overwegingen van het college ten aanzien van zijn wettelijke 
bevoegdheid en de beoordeling op kostenoriëntatie van de voorgenomen eindgebruikerstarieven.  

                                                 
2 Besluit van 7 mei 2004, houdende regels met betrekking tot universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen, stb. 2004,  
  203.  



 
 
Besluit  
Openbaar bedrijfsvertrouwelijke passages zijn aangemerkt als [bedrijfsvertrouwelijk] 

 4

5.1 Overwegingen ten aanzien van de wettelijke bevoegdheid 
De eindgebruikerstarieven van een aanbieder die door het college is aangewezen als aanbieder met 
AMM op de markt voor vaste telefonie dienen kostengeoriënteerd te zijn. De tarieven van een 
dergelijke aanbieder dienen vooraf door het college goedgekeurd te worden. KPN is door het college 
aangewezen als partij met AMM op de markt voor vaste telefonie3. In zijn besluit van 1 juli 2004 
heeft het college geconcludeerd dat een VoDSL-dienst een vaste openbare telefoondienst is. Het 
college is derhalve bevoegd de verhuistarieven voor de dienst VoDSL, conform artikel 35, eerste lid, 
van het Boht, te beoordelen op kostenoriëntatie. 

5.2 Overwegingen ten aanzien van kostenoriëntatie  
De beoordeling op kostenoriëntatie van de voorgelegde verhuistarieven voor VoDSL heeft op 
identieke wijze plaatsgevonden als de eerder genoemde beoordeling van de eindgebruikerstarieven 
voor de dienst VoDSL op 1 juli 2004. In zijn besluit van 1 juli 2004 geeft het college aan dat hij 
alleen zal toetsen of de eindgebruikerstarieven voor VoDSL niet te laag zijn (ondergrenstoetsing). 
De reden hiervan is dat het college constateert dat KPN met haar VoDSL-dienst moet concurreren 
met VoDSL-aanbiedingen van andere aanbieders. Naar het oordeel van het college heeft KPN dan 
ook geen belang bij een te hoge prijsstelling en is toetsing van de ondergrens voldoende. Deze 
wijze van beoordelen past in de huidige beleidskaders ten aanzien van tariefregulering waarin op de 
bovengrens minder streng wordt getoetst4. Bij de beoordeling op kostenoriëntatie wordt beoordeeld 
of KPN alle relevante kosten in het tarief heeft verdisconteerd. Daarnaast wordt onderzocht of KPN 
op deze dienst een positief rendement behaalt.  

5.2.1 Kosten verdisconteerd in de verhuistarieven voor VoDSL 

KPN heeft aangegeven voor een verhuizing van een bestaande VoDSL-aansluiting dezelfde 
handelingen te moeten verrichten als voor de aanleg van een initiële VoDSL-aansluiting. Met dat 
verschil dat KPN bij een verhuizing extra kosten heeft voor het afsluiten van de initiële VoDSL-
aansluiting. Daarentegen heeft KPN bij een verhuizing geen verkoopkosten die zij wel heeft bij de 
verkoop van de initiële de VoDSL-aansluiting. De kostenposten die in het verhuistarief 
verdisconteerd dienen te worden, zijn: 
- De kosten voor de initiële aanleg van de VoDSL-aansluiting; 
- Plus (+) de kosten voor disconnectie; 
- Minus (-) de kosten voor verkoop.  
 
De eenmalige vergoeding voor VoDSL 
De eenmalige vergoeding voor VoDSL dient ter dekking van de kosten voor de initiële aanleg van de 
VoDSL-aansluiting. De kosten voor de aanleg en de levering van de VoDSL-aansluiting zijn in dit 

                                                 
3 Besluit van 16 december 2002 met kenmerk OPTA/EGM/2002/203803.  
4 In het beleidskader “De beoordeling van de bovengrens op kostenoriëntatie van eindgebruikerstarieven van de vaste  
  telefoondienst van KPN voor de periode van 1 juli 2002 tot 1 juli 2006” van 27 juni 2002, met kenmerk  
  OPTA/EGM/2002/201218, geeft het college onder andere aan dat in gevallen waarbij sprake is van voldoende concurrentiedruk,  
  toetsing van de bovengrens achterwege kan blijven.  
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tarief verdisconteerd. De eenmalige vergoeding is beoordeeld op kostenoriëntatie en is door het 
college op 1 juli 2004 goedgekeurd. Voor een verhuizing van een VoDSL-aansluiting dient KPN 
dezelfde handelingen te verrichten als bij de initiële aanleg. KPN heeft dan ook de kosten voor de 
initiële aanleg van de VoDSL-aansluiting verdisconteerd in de verhuistarieven voor VoDSL.  
 
Het disconnectie tarief 
De dienst VoDSL wordt aangeboden door KPN Business Unit Vaste Telefonie (hierna: KPN BU VT). 
Voor de dienst VoDSL koopt KPN BU VT bij KPN Carrier Services (hierna: KPN CS) de wholesale 
breedbanddienst BitStreamAccess (hierna: BSA) in. Indien een BSA-verbinding wordt opgezegd, 
hanteert KPN CS een disconnectie tarief van €10,-. Dit tarief wordt door KPN CS bij KPN BU VT in 
rekening gebracht op het moment dat deze, in opdracht van haar eindgebruiker, een VoDSL-
aansluiting verhuist. Deze kosten heeft KPN BU VT voor de verhuistarieven toegevoegd aan de 
kosten voor de initiële aanleg van een VoDSL-aansluiting.  
 
De verkoopvergoeding 
In de eenmalige vergoeding voor VoDSL heeft KPN de kosten voor de verkoop van de initiële VoDSL-
aansluiting (hierna: de verkoopvergoeding) verdisconteerd. Deze verkoopvergoeding bedraagt 
gemiddeld [bedrijfsvertrouwelijk] per verkochte VoDSL-aansluiting5. Bij een verhuizing van een 
bestaande VoDSL-aansluiting verricht KPN geen verkoopinspanningen en wordt KPN dus ook niet 
geconfronteerd met deze verkoopvergoeding. Deze kosten heeft KPN voor de verhuizing dan ook in 
mindering gebracht op de kosten voor een initiële aanleg van een VoDSL-aansluiting.  
 
Het college concludeert aan de hand van het voorgaande dat KPN alle relevante kosten voor een 
verhuizing van een VoDSL-aansluiting in de verhuistarieven voor VoDSL4 tot en met VoDSL30 heeft 
verdisconteerd. 

5.2.2 Rendement op de dienst verhuizingen VoDSL 

Zoals al eerder aangegeven beoordeeld het college niet de bovengrens van de voorgelegde 
verhuistarieven, maar alleen de ondergrens. KPN dient dus aan te tonen dat zij geen negatieve 
marge behaald op de door haar aangeboden dienstverlening. Ten behoeve hiervan heeft KPN een 
overzicht aangeleverd van het totaal aantal VoDSL-verhuizingen dat zij verwacht uit te voeren tot 
en met 2007. Aan de hand van het verwachte aantal verhuizingen heeft KPN een overzicht per jaar 
gegeven van de totale kosten en opbrengsten verbonden aan deze verhuizingen. Het college 
concludeert aan de hand van dit overzicht dat de omzet die KPN realiseert over de dienst 
verhuizingen VoDSL4 tot en met VoDSL30 volledig de kosten voor de verhuizingen dekt en dat KPN 
een positieve rendement behaalt op deze dienst. 

                                                 
5 De gemiddelde verkoopvergoeding van [bedrijfsvertrouwelijk] is afgeleid van de verkoopvergoeding die KPN hanteert per  
  spraakkanaal dat door de eindgebruiker wordt afgenomen.  
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5.2.3 Conclusie ten aanzien van kostenoriëntatie  

Het college oordeelt op grond van hetgeen is geconcludeerd in paragraaf 5.2.1 en paragraaf 5.2.2 
van dit besluit, dat KPN aannemelijk heeft gemaakt dat de voorgelegde verhuistarieven voldoen aan 
het vereiste van kostenoriëntatie. Het college verleent derhalve zijn goedkeuring aan de 
verhuistarieven voor VoDSL zoals deze zijn opgenomen in tabel 1 van dit besluit. 
 
Ingevolge het bepaalde in artikel 35, tweede lid, van het Boht, dient KPN, vanaf de introductie van 
de dienst “Verhuizingen VoDSL4 tot en met VoDSL30”, in de financiële rapportage jaarlijks aan het 
college te rapporteren over deze dienst. 
 

6 Dictum 
Het college besluit goedkeuring te verlenen aan de verhuistarieven voor VoDSL.  
 
 
 
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
hoofd van de afdeling Eindgebruikersmarkt (plv.) 
 
 
 
 
 
mr. F.J.G. van der Plas 
 
 

Bezwaar 
Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is 

bekendgemaakt bezwaar maken bij het College van de OPTA.             

Het postadres is: College van de OPTA, t.a.v. afdeling Juridische Zaken, Postbus 90420, 2509 LK Den Haag. 

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een 

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht bevatten. Voorts moet het bezwaarschrift de gronden van het bezwaar 

bevatten. 

 

Het college wijst u op de mogelijkheid die de Algemene wet bestuursrecht de indiener van een bezwaarschrift biedt, om in dat geschrift 

het college te verzoeken de bezwaarschriftenfase over te slaan.  Indien het college uw verzoek inwilligt, zal uw bezwaarschrift worden 

doorgezonden naar de rechtbank en daar als beroepschrift worden behandeld.  De procedure kan daardoor worden verkort.  Indien het 

college uw verzoek niet inwilligt, staat tegen deze beslissing geen beroep open en zal uw bezwaarschrift door het college worden 

behandeld.  
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