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1. Inleiding 

 

1.1 Tarief Telco-Telco migratie 

 
1. Een ‘Telco-Telco migratie’ is erop gericht een eindgebruiker die al een DSL-verbinding afneemt van 

een DSL-aanbieder (hierna: latende DSL-aanbieder) op zijn verzoek te doen overstappen naar een 
andere DSL-aanbieder (hierna: ontvangende DSL-aanbieder). Voor de uitvoering hiervan zal de 
ontvangende DSL-aanbieder een zogenoemde ‘Telco-Telco migratie-order’ indienen bij KPN, gegeven 
het feit dat de eindgebruiker die wenst te migreren, zich bij deze partij als ´loket´ zal melden. 

 
2. Geruime tijd hebben KPN en DSL-aanbieders geen overeenstemming kunnen bereiken over de 

uitvoering van dergelijke orders. Dit heeft onder meer geresulteerd in een op 6 februari 2004 door 
Tiscali B.V. en BBned N.V. tegen KPN aangespannen geschilprocedure. In deze procedure heeft het 
college op 6 mei 2004 een besluit3 genomen (hierna: het geschilbesluit) dat KPN opdraagt binnen 
twee weken na dagtekening van dat besluit uitvoering te geven aan Telco-Telco migratie-orders van 
aanvragers. 

 
3. In het geschilbesluit is tevens (onder het dictum, punt III, g) aangegeven dat KPN 

kostengeoriënteerde tarieven dient te hanteren voor het uitvoeren van dergelijke Telco-Telco 
migratie-orders. KPN diende in dat verband binnen 6 weken na dagtekening van het geschilbesluit 
een tariefvoorstel, inclusief een EDC-rapportage ter zake, te doen toekomen aan het college. Tot het 
moment dat deze zijn beoordeeld en goedgekeurd door het college, dient KPN een voorlopig tarief 
van 36,51 Euro voor een XTL Telco-Telco migratie en 43,16 Euro voor een ASL Telco-Telco migratie te 
hanteren. 

 
4. KPN heeft uitvoering gegeven aan dit dictumpunt door op 17 juni 2004 een tariefvoorstel en 

kostenonderbouwing ter beoordeling bij het college in te dienen. In de periode hierop volgend heeft 
een beoordeling van dit tariefvoorstel plaatsgevonden, waarbij door KPN op verzoek van het college 
aanvullende informatie is verstrekt, er een aantal gesprekken tussen KPN en OPTA heeft 
plaatsgevonden, herberekeningsverzoeken zijn gedaan en uiteindelijk een aangepast tariefvoorstel 
is ingediend. 

 

5. Onderhavig document geeft een beschrijving van het beoordelingsproces en bevat het besluit van 
het college met betrekking tot de kostentoerekeningssystematiek en een beoordeling van het 
daaruit voortvloeiende tariefvoorstel. 

 
 

1.2 Opbouw van het besluit 

 
6. De opbouw van dit “Goedkeuringsbesluit kostentoerekeningssystematiek Telco-Telco migratie 

periode 2004/2005” is als volgt: 
 

                                                      
3 (besluit kenmerk OPTA/IBT/2004/200995, dd. 6 mei 2004). 
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7. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het juridisch kader van dit tariefbesluit, waarbij wordt ingegaan 
op het onderliggende geschilbesluit, het geldende overgangsrecht, de daaruit ten aanzien van de 
wholesale tariefregulering volgende overgangsperiode en het door het college ingestelde 
overgangsregime. 

 
8. Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van de uiteindelijke kostentoerekeningssystematiek en het 

tariefvoorstel dat KPN voor de dienst Telco-Telco migratie aan het college heeft voorgelegd. 
 

9. Hoofdstuk 4 geeft het oordeel van het college over de door KPN op basis van het uiteindelijk ter 
goedkeuring voorgelegde systeem voor de periode 2004-2005 voorgestelde tarieven. 

 
10. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op een aantal overwegingen van het college. 
 

11. Hoofdstuk 6 bevat het dictum van dit besluit. 
 

12. Bijlage a. bevat de tarieven op basis van de goedgekeurde kostentoerekeningssystematiek. 
 

13. Bijlage b. beschrijft het procesverloop in de vorm van de aan de beoordeling ten grondslag liggende 
documenten en de gevoerde besprekingen tussen KPN en OPTA. 
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2. Juridisch kader 
 
 

2.1 Het geschilbesluit 
 
14. Op 6 februari 2004 hebben Tiscali B.V. en BBned N.V. tegen KPN een geschilprocedure  

aangespannen. Hierin is het college onder meer gevraagd te bepalen dat KPN de dienst ‘Telco-Telco 
migratie‘ dient uit te voeren en dat KPN deze dienst dient uit te voeren tegen kostengeoriënteerde 
tarieven. In deze procedure heeft het college op 6 mei 2004 een besluit  genomen. 

 

15. In het geschilbesluit heeft het college (onder randnummer 86) geoordeeld dat het verzoek tot 
migreren van de ontbundelde aansluitlijn een verzoek tot ontbundelde (bijzondere) toegang van de 
aansluitlijn betreft, zoals bedoeld in artikel 6.9, Tw (oud) en de verordening (EG) nr. 2887/2000 van 
het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 18 december 2000 inzake ontbundelde 
toegang tot het aansluitnetwerk (PbEG L 336 (hierna: de Verordening). Hieruit volgt op basis van de 
Verordening en artikel 6.6 Tw (oud) dat KPN kostengeoriënteerde tarieven dient te hanteren voor 
het migreren van ontbundelde aansluitlijnen. 

 
16. In het geschil hebben aanvragers het college verzocht om voorlopige tarieven vast te stellen, gezien 

het feit de opzet van een kostentoerekeningssysteem door KPN en een hierop volgende beoordeling 
door het college de nodige tijd zullen vergen. Onder randnummer 88 van het geschilbesluit heeft het 
college overwogen dat het verzoek van aanvragers aan het college om duidelijkheid te verkrijgen en 
regels te stellen ten aanzien van voorlopig te gelden tarieven niet onredelijk is. Het college stelt, op 
basis van zijn bevoegdheid in dit geschil hiertoe, een voorlopig tarief vast dat KPN in rekening dient 
te brengen voor het uitvoeren van Telco-Telco migratie-orders.  

 
17. In het dictum van het besluit (onder punt III, g) stelt het college de volgende regel: KPN dient 

kostengeoriënteerde tarieven te hanteren voor het uitvoeren van de Telco-Telco migraties. KPN dient 
binnen zes weken na dagtekening van dit besluit een tariefvoorstel, inclusief een EDC-rapportage ter 
zake, te doen toekomen aan het college. Tot het moment dat deze zijn beoordeeld en goedgekeurd 
door het college dient KPN een voorlopig tarief van 36,51 Euro (excl. BTW) voor een XTL Telco-Telco 
mgiratie en 43,16 Euro (exc. BTW) voor een ASL Telco-Telco migratie te hanteren. Nadat het 
tariefvoorstel van KPN is beoordeeld door het college en de definitieve tarieven voor het uitvoeren 
van Telco-Telco migraties zijn vastgesteld, dienen KPN en aanvragers het verschil tussen de 
voorlopige tarieven en de definitieve tarieven voor eerder conform dit besluit uitgevoerde Telco-
Telco migratie-orders met elkaar te verrekenen. 

 
 

2.2 Het overgangsrecht 

 
18. Op 19 mei 2004 is de Wet implementatie Europees regelgevingskader voor de elektronische 

communicatiesector 20024 in werking getreden. Met deze wet is de Telecommunicatiewet (Tw) 

                                                      
4 Met deze wet is de tot dat moment geldende Telecommunicatiewet in lijn gebracht met het nieuwe in Europees 
verband geharmoniseerde regelgevende kader voor elektronische communicatiewerken en –diensten en de nieuwe 
dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen.  
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ingrijpend gewijzigd. Voorheen vloeiden de verplichtingen voor een partij met aanmerkelijke 
marktmacht (AMM) op de in artikel 6.4, eerste lid, Tw (oud) genoemde markten rechtstreeks voort 
uit de wet. Onder het nieuwe regime dient het college op grond van de bepalingen van hoofdstuk 6a 
Tw de markten af te bakenen die de Europese Commissie heeft gedefinieerd in de Aanbeveling van de 
Europese Commissie van 11 februari 2003 betreffende relevante producten- en dienstenmarkten in 
de elektronische communicatiesector5. Vervolgens dient het college de afgebakende markten te 
analyseren, waarna eventueel verplichtingen worden opgelegd aan een dominante partij.  

 
19. De (Europese) wetgever heeft voorzien in overgangsrecht ter zake. Krachtens artikel 19.5, eerste lid 

Tw behoudt KPN gedurende de periode van het in hoofdstuk 19 van die wet geregelde 
overgangsrecht de aan de aanwijzing ex artikel 6.4, eerste lid Tw (oud) verbonden verplichtingen. 
Voorts blijft KPN krachtens artikel 19.5, zesde lid Tw tot maximaal vierentwintig maanden na 
inwerkingtreding van de Tw een aangemeld exploitant als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de 
Verordening. 

 
20. Deze bepalingen van het overgangsrecht betekenen onder andere dat KPN gehouden is om krachtens 

artikel 6.6 en artikel 3 van de Verordening dienstverlening ter zake van interconnectie en bijzondere 
toegang respectievelijk ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk tegen kostengeoriënteerde 
tarieven aan te bieden. 

 

21. Verder is in artikel 19.5, achtste lid, Tw verzekerd dat het college, in verband met de verplichtingen 
zoals in de vorige alinea’s omschreven, de taken en bevoegdheden behoudt zoals deze aan hem bij 
of krachtens de hoofdstukken 6 en 7 Tw (oud) zijn opgedragen. 

 

22. Artikel 6.6, eerste lid Tw (oud) bepaalt dat KPN er zorg voor dient te dragen dat haar tarieven voor 
interconnectie op transparante wijze worden bepaald en op kosten zijn georiënteerd. Artikel 6.9, 
derde lid Tw (oud) verklaart voor KPN ten aanzien van de door haar aan te bieden bijzondere 
toegangsdiensten artikel 6.6 Tw (oud) van overeenkomstige toepassing. Artikel 6.6, derde lid Tw 
(oud) 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, het vierde lid dat het college jaarlijks onderzoekt of er in overeenstemming met 
vorenbedoeld systeem is gehandeld. Krachtens artikel 6.10 Tw (oud) gelden gelijke bepalingen ten 
aanzien van de door KPN aangeboden dienstverlening ter zake van de ontbundelde toegang tot het 
aansluitnetwerk en bijbehorende faciliteiten. 

 
23. In zijn richtsnoeren tariefregulering interconnectie en bijzondere toegangsdiensten van 13 april 

2001 (hierna: de richtsnoeren)6 heeft het college het door hem voorgenomen beleid geformuleerd 
op basis waarvan het college invulling geeft aan de hem toekomende bevoegdheden ten aanzien van 
de verplichting tot kostenoriëntatie, die voor KPN op basis van artikel 6.6 Tw (oud) geldt.  

 

                                                      
5 Aanbeveling van de Commissie van 11 februari 2003 betreffende relevante producten- en dienstenmarkten in de 
elektronische communicatiesector die overeenkomstig Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad 
inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten aan 
regelgeving ex ante kunnen worden onderworpen (2003/311/EG). 
6 OPTA/IBT/2001/200850 
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2.3 De overgangsperiode 

 

24. Het college voert op dit moment de in de Tw aan hem opgedragen marktanalyses uit, die uiteindelijk 
resulteren in besluiten waarin het college vaststelt of een relevante markt al dan niet daadwerkelijk 
concurrerend is en welke onderneming ter zake beschikt over AMM, alsmede aan welke passende en 
gerechtvaardigde verplichtingen die onderneming zou moeten worden onderworpen gegeven de 
concurrentiële omstandigheden op die markt. Het in artikel 19.5 Tw bepaalde overgangsrecht geldt 
tot het moment waarop die besluiten, met daarin opgenomen eventuele verplichtingen ter zake van 
prijsbeheersing of kostentoerekening, in werking treden7. 

 
25. Op dit moment voorziet het college de bedoelde inwerkingtreding op zijn vroegst in het derde 

kwartaal van 2005. Het college gaat er derhalve vooralsnog vanuit dat de periode waarvoor het 
wettelijke overgangsrecht van toepassing is uiterlijk eind 2005 eindigt.  

 
26. In de richtsnoeren is de reguleringsperiode door het college vastgesteld op één jaar, wat wil zeggen 

dat de door KPN te hanteren kostengeoriënteerde wholesale tarieven op basis van de geldende 
kostentoerekeningssystematieken jaarlijks op 1 juli opnieuw worden bepaald.  

 
27. Het voorgaande betekent dat de periode waarover de door KPN ingediende 

kostentoerekeningssystematiek voor Telco-Telco migratie strekt - vanaf 1 juli 2004 tot 1 juli 2005 -  
valt binnen de overgangsperiode waarin de gewzjigde Tw al wel in werking is maar waarin het 
overgangsrecht bepaalt dat de verplichtingen van de oude Tw vooralsnog van kracht zijn. Gelet op 
het in artikel 19.5 Tw bepaalde overgangsrecht, is het college bevoegd artikel 6.6 Tw (oud), alsmede 
de richtsnoeren gedurende de overgangsperiode (dat wil zeggen de periode vanaf inwerkingtreding 
van de gewijzigde Tw tot het moment waarop het besluit bedoeld in artikel 19.4 eerste lid, Tw in 
werking treedt) onverkort toe te passen. Derhalve zal gedurende deze periode nog uitvoering 
gegeven dienen te worden aan de bestaande tariefregulering. 

                                                      
7 Het vijfde lid van artikel 19.5 Tw bepaalt dat de aan de aanwijzing ex artikel 6.4, eerste lid, Tw oud verbonden 
verplichtingen in ieder geval vierentwintig maanden na de inwerkingtreding van de Tw van rechtswege vervallen. Dit 
geldt op grond van artikel 19.5, zesde lid Tw ook voor de verplichtingen van de Verordening. 
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3. De voorstellen van KPN 
 

28. In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van de kostentoerekeningssystematiek en de 
tariefvoorstellen die KPN voor de dienst Telco-Telco migratie aan het college heeft voorgelegd. 

 

3.1 Het tariefvoorstel van 17 juni 2004 
 

29.  
Item  ASL xTL 
    
Tarief OPTA aanleg/ophef volgens 
overgangsregime 

 […] 
 

[…] 

Kosten één kruisdraad  […] 
 

[…] 
 

Extra eigen personeel (e.p.)- en projectkosten 
specifiek migratie 

 […] 
 

[…] 
 

Interest on receivables (IOR) extra kosten […] […] 
 

[…] 
 

    
Tarief Telco-Telco migratie 2004/2005  […] […] 

 
KPN geeft hierbij de volgende onderbouwing: 
 
Tarieven aanleg/ophef als uitgangspunt 
 
30. Bij het vaststellen van de kostentoerekeningssystematiek voor deze dienst heeft KPN, evenals het 

college bij de vaststelling van de voorlopige tarieven, als uitgangspunt de tarieven voor levering en 
opheffing van de ASL respectievelijk xTL dienst genomen, zoals deze waren vastgesteld in het  
besluit dat is genomen in het kader van het overgangsregime8. 

 
Kosten één extra kruisdraad 
 
Bij de uitvoering van de order worden volgens KPN naast de aanlegactiviteiten van de ASL respectievelijk 
xTL door de monteur nog extra activiteiten verricht ten aanzien van het trekken of verwijderen van één 
kruisdraad. Gebaseerd op een normtijd van […] minuten (minus efficiency korting van […] %) 
vermenigvuldigd met een uurloon van […] (plus een loonstijging van […] %) levert dit een 
kostencomponent van […] Euro. 
 
Kosten extra e.p.- en projectkosten specifiek migratie 
 
31. Voor de periode van augustus 2004 tot aan februari 2005 geeft KPN aan extra kosten voor 

handmatige orderverwerking te maken. Deze bedragen gemiddeld […] minuut extra per order. 
Daarnaast is er volgens KPN sprake van extra projectkosten […]  Euro eenmalig) voor automatisering 
van de orderverwerking voor de periode na 1 februari 2005. 

                                                      
8 Kenmerk OPTA/IBT/2004/202290 van 30 juni 2004. 
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32. Beide bovengenoemde kosten zijn geplaatst in een cash flow venster met een looptijd van 2004 tot 
en met 2006, gebaseerd op een interne prognose van KPN voor het aantal te verwachten Telco-Telco 
migraties (in 2004: […], in 2005: […]  en in 2006: […] stuks). 

 

3.2 De analyse door het college 

 
33. Op basis van zijn eerste analyse van het tariefvoorstel van KPN heeft het college een aantal punten 

opgemerkt waarover met KPN schriftelijk en mondeling overleg is gevoerd. Onderstaand volgt een 
korte uiteenzetting9: 

 
Tarieven aanleg/ophef als uitgangspunt 
 
34. In zijn brief van 9 juli 2004 heeft het college aangegeven dat KPN, door de tarieven voor levering en 

opheffing van de ASL respectievelijk xTL dienst als uitgangspunt te nemen, teveel projectkosten zal 
terugverdienen. Immers, alle projectkosten worden reeds door KPN terugverdiend door de leveringen 
van xTL en ASL, omdat in de prognoses is uitgegaan van het aantal DSL lijnen in Nederland tot en 
met 2005. Dit aantal blijft ongewijzigd door migraties. Daarom dient van het leveringstarief uit het 
overgangsregime de component voor deze projectkosten afgetrokken te worden. 

 
35. Bij emailbrief van 21 juli 2004 heeft KPN aangegeven dit met OPTA eens te zijn, zij het dat zij door 

het effect van het kostentarget ([…] %) tot een iets andere aftrek komt. Het college heeft 
aangegeven dit punt in een door KPN aangepast tariefvoorstel te zullen beoordelen. 

 
Kosten extra kruisdraden 
 
36. Wat betreft de extra activiteiten die de monteur verricht ten aanzien van het trekken of verwijderen 

van één kruisdraad geeft KPN in haar emailbrief van 18 november 2004 aan dat bij nadere 
bestudering van het bouwwerk voor eenmalige tarieven men tot de conclusie is gekomen dat er één 
kruisdraad te weinig in het ASL migratie tariefvoorstel is opgenomen. Uit de opstelling blijkt dat er 
bij een ASL Telco-Telco migratie twee kruisdraden worden opgeheven en twee kruisdraden 
aangelegd. In totaal dus vier kruisdraden. In het leveringstarief voor ASL worden er twee 
kruisdraden bij de MDF dienstverlener in rekening gebracht zodat er nog twee kruisdraden in het 
migratietarief dienen te worden opgenomen (in plaats van één zoals in het oorspronkelijke 
voorstel). Het college heeft vervolgens aangegeven dat hij deze uiteenzetting aannemelijk acht en 
dit punt in een door KPN aangepast tariefvoorstel zal beoordelen. 

 
37. In zijn brief van 8 februari 2005 heeft het college aangegeven dat KPN de kosten voor één extra 

kruisdraad (in geval van xTL) en twee extra kruisdraden (in geval van ASL) in de tarieven kan 
opnemen. Hierbij is het college echter van oordeel dat de tijdsbesteding voor de extra kruisdraad 
activiteiten relatief beperkt zal zijn doordat er in de totale combinatie van werkzaamheden een 
zekere efficiencywinst zal optreden. KPN is dan ook verzocht om dit specifieke element nader toe te 
lichten (aantal minuten voor elke kruisdraad alsmede de op basis van uurtarief hieraan toe te 
rekenen loonkosten) en in een aangepast tariefvoorstel te verwerken. 

 

                                                      
9 In bijlage 2 is een complete en chronologische opsomming van het procesverloop opgenomen. 
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Extra projectkosten specifiek voor migratie 
 
38. In zijn brief aan KPN van 9 juli 2004, in het kader van de EDC-VI beoordeling, heeft het college 

opgemerkt dat KPN binnen de  EDC-VI kostentoerekeningssystematiek de toekomstige projectkosten 
voor de MDF dienstverlening op […]  Euro per jaar had ingeschat. In de onderbouwing hiervan is 
toentertijd aangegeven dat een gedeelte van deze kosten gebruikt zou worden voor het verder 
automatiseren van het leveringsproces. Hierop is het college akkoord gegaan met deze kosten. Het 
college concludeert dat KPN niet nog een extra bedrag van […] Euro voor extra projectkosten in 
rekening kan brengen. 

 
39. In haar emailbrief van 21 juli geeft KPN echter aan dat er in het onderbouwingsdocument voor de 

eenmalige MDF tarieven uitdrukkelijk een voorbehoud is gemaakt voor nieuwe kosten ten behoeve 
van Telco-Telco migratie. KPN heeft dit kostenelement op dat moment dan ook gehandhaafd, en zelfs 
licht verhoogd naar de meest recente jaarverwachting ([…]  Euro). 

 
40. In zijn brief van 19 januari heeft het college nadere onderbouwing van de berekening van deze 

projectkosten aan KPN gevraagd. KPN heeft deze in haar brief van 21 januari gegeven, in de vorm 
van een meerjarenvenster met kosten en aantallen, waaruit de berekening van de kostencomponent 
te herleiden is. KPN geeft hierbij aan dat de extra projectkosten, als gevolg van de lagere 
geprognosticeerde aantallen migraties nu […] Euro zullen bedragen, in plaats van de in het 
oorspronkelijke tariefvoorstel berekende […] cent. 

 
41. Het college heeft in zijn brief van 8 februari 2005 aan KPN aangegeven van oordeel te zijn dat het 

niet redelijk is om in dit tarief specifieke extra projectkosten voor Telco-Telco migratie op te nemen. 
Immers, gezien de reeds lang bestaande wens en vele verzoeken (reeds vanaf begin 2003) van 
marktpartijen om deze faciliteit ook in de leveringsprocessen en –systemen op te nemen, had dit 
onderdeel kunnen vormen van de ingrijpende vernieuwingsprojecten die KPN de afgelopen jaren op 
dit gebied heeft uitgevoerd. KPN is dan ook verzocht dit kostenelement uit de 
kostentoerekeningssystematiek te verwijderen. 

 
Extra eigen personeel kosten specifiek voor migratie 
 
42. Ten aanzien van de extra kosten voor handmatige orderverwerking van de migraties heeft het college 

in zijn brief van 9 juli 2004 aangegeven dat er geen reden is om ten gevolge hiervan de kosten voor 
de inzet van e.p. bij de afdeling Operator Toegang te verhogen. In de beoordeling van EDC-VI is 
immers al uitgegaan van een handmatige verwerking van een percentage van […] % van de 
leveringsorders. Doordat dit percentage, naar zeggen van KPN, inmiddels is teruggelopen naar […] 
%, kunnen eventuele extra kosten van de handmatige verwerking ruimschoots worden terugverdiend 
door de levering van xTL en ASL. 

 
43. KPN heeft in haar emailbrief van 21 juli 2004 aangegeven dat hier wellicht sprake is van een 

misverstand op dit punt, en dat er meer sprake is van een streefpercentage voor automatische 
verwerking, dat reeds is opgenomen in de leveringstarieven voor ASL en xTL uit het 
overgangsregime. 
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44. In de emailbrief van KPN van 18 november 2004 heeft KPN aangegeven dat het aantal handmatig 
verwerkte migraties tot dat moment ongeveer […] bedraagt. In de brief van 21 januari 2005 wordt 
duidelijk dat reeds vanaf 15 november 2004 sprake is van een geautomatiseerde verwerking van 
Telco-Telco migratie-orders en dat het totaal aantal handmatig uitgevoerde migraties […] stuks 
bedraagt 

 
45. In zijn brief van 8 februari 2005 heeft het college aan KPN aangegeven van oordeel te zijn dat het 

niet redelijk is om in dit tarief specifieke extra kosten voor de tijdelijke handmatige verwerking van 
migratie orders op te nemen. Ook hier geldt dat, gezien de reeds lang bestaande wens en vele 
verzoeken (reeds vanaf begin 2003) van marktpartijen om deze faciliteit ook in de 
leveringsprocessen en –systemen op te nemen, dit reeds direct meegenomen had kunnen worden in 
de ingrijpende vernieuwingsprojecten die KPN de afgelopen jaren op dit gebied heeft uitgevoerd. 
KPN is dan ook verzocht dit kostenelement uit de kostentoerekeningssystematiek te verwijderen. 

 

3.3 Het tariefvoorstel van 14 en 28 februari 2005 

 
46. Naar aanleiding van bovenstaande analyse door het college en de met KPN gevoerde correspondentie 

en gesprekken over de kostentoerekeningssystematiek en de tariefvoorstellen heeft het college op 8 
februari 2005 KPN per brief verzocht op de aangegeven punten de kostentoerekeningssystematiek 
aan te passen en een herberekening van het tarief Telco-Telco migratie uit te voeren. 

 
47. Dit heeft geleid tot een gewijzigd tariefvoorstel dat KPN op 14 februari heeft ingediend. Op 28 

januari is hier nog een laatste aanpassing op verricht. Dit leidt tot onderstaand definitief 
tariefvoorstel: 

 
Item  ASL xTL 
    
Tarief OPTA aanleg/ophef volgens 
overgangsregime 

 […] […] 

Minus: projectkosten in tarief levering  […] […] 
Kosten extra kruisdraad/kruisdraden  […] […] 
Extra e.p.- en projectkosten specifiek migratie    
Interest on receivables […] […] […] 
    
Tarief Telco-Telco migratie 2004/2005  39,87 Euro 29,37 Euro 
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4. Oordeel van het college 
 
48. Onderstaand volgt het oordeel van het college over de op 14 en 28 februari 2005 door KPN aan het 

college ter goedkeuring voorgelegde kostentoerekeningssystematiek voor Telco-Telco migratie en de 
hieruit resulterende tarieven voor de xTL- en ASL migratie dienst. 

 
Tarieven aanleg/ophef als uitgangspunt 
 
49. Het college is van oordeel dat KPN de correctie voor de projectkosten juist heeft toegepast en met de 

aldus aangepaste tarieven uit het overgangsregime voor levering en opheffing van de ASL 
respectievelijk xTL dienst, de juiste uitgangspunten heeft genomen voor de migratie tarieven van 
beide diensten. 

 

50. KPN heeft in dit laatste tariefvoorstel tevens een correctie uitgevoerd voor de Interest On 
Receivables ([…] %). Deze is op het leveringstarief in mindering gebracht, gegeven het feit dat deze 
over het uiteindelijke subtotaal van het migratietarief weer opnieuw berekend wordt. Op deze wijze 
wordt een dubbeltelling ten aanzien van dit element voorkomen. 

 
Kosten extra kruisdraden 
 
51. In het uiteindelijke tariefvoorstel voor xTL migratie worden door KPN de kosten voor één extra 

kruisdraad (in geval van xTL) en twee extra kruisdraden (in geval van ASL) opgenomen. Hierbij is 
KPN uitgegaan van een efficiency effect van […] minuten per extra kruisdraad. KPN hanteert voor 
deze kruisdraden dan ook een aangepaste normtijd van […] minuten per extra kruisdraad, hetgeen 
bij een uurtarief van […] leidt tot een kostenelement van […] Euro voor xTL en […] Euro voor ASL. 

 
52. Het college is van oordeel dat met de aangepaste normtijden recht wordt gedaan aan de door hem 

ingeschatte efficiencywinst die door de combinatie van werkzaamheden in de praktijk zal optreden. 
 
Extra projectkosten specifiek voor migratie 
 
53. KPN heeft in haar brief van 14 februari 2005 aangegeven dat deze extra projectkosten geacht worden 

onderdeel te zijn van de kosten voor het totale MDF project en dit kostenelement uit de systematiek 
verwijderd. Het college is van oordeel dat deze aanpassing correct is. 

 
Extra e.p. kosten specifiek voor migratie 
 
54. KPN heeft in zijn brief van 14 februari 2005 aangegeven dit kostenelement uit de systematiek te 

verwijderen. Het college is van oordeel dat deze aanpassing correct is. 
 
Interest On Receivables (IOR) 
 
55. Over het volledige subtotaal van het migratietarief rekent KPN een opslag voor IOR van […] %. Deze 

is gebaseerd op een WACC percentage van […] %. Gegeven het feit dat KPN bij het nemen van het 
leveringstarief als uitgangspunt, de hierin opgenomen opslag voor IOR in mindering heeft gebracht, 
is een dubbeltelling voorkomen. Het door KPN toegepaste percentage is conform de in het 
overgangsregime toegepaste waarden van de WACC en IOR. 
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5. Overwegingen van het college 
 
De tarieven in het licht van het geschilbesluit 
 
56. Het college is van oordeel dat de door KPN op 28 februari 2005 voorgestelde tarieven (te weten 

29,37 Euro voor xTL Telco-Telco migratie en 39,87 Euro voor ASL Telco-Telco migratie) 
kostengeoriënteerd zijn. Deze tarieven kunnen dus in het kader van het geschilbesluit (dictumpunt 
III g) als de definitieve tarieven beschouwd worden, op basis waarvan KPN en aanvragers het verschil 
tussen de voorlopige tarieven en de definitieve tarieven voor de eerder Telco-Telco migratie-orders 
met elkaar kunnen verrekenen. 

 

57. Wellicht ten overvloede wijst het college hier op het beginsel van non-discriminatie op grond 
waarvan KPN andere afnemers van deze dienst op soortgelijke wijze dient te behandelen als de 
aanvragers in het geschilbesluit. 

 

 
De tarieven in het licht van de reguleringsperiode 
 
58. De beoordeling en goedkeuring van het college heeft betrekking op het kostentoerekeningssysteem 

van KPN voor Telco-Telco migratie diensten voor de periode 1 juli 2004 – 1 juli 2005. In het 
geschilbesluit heeft het college (onder randnummer 86) geoordeeld dat het verzoek tot migreren 
van de ontbundelde aansluitlijn een verzoek tot ontbundelde (bijzondere) toegang van de 
aansluitlijn betreft, zoals bedoeld in de Verordening en artikel 6.9, Tw (oud). Hieruit volgt op basis 
van artikel 6.6 Tw (oud) dat KPN kostengeoriënteerde tarieven dient te hanteren voor het migreren 
van ontbundelde aansluitlijnen. 

 

59. Op basis van bovenstaande is het college dan ook van oordeel dat het goedgekeurde 
kostentoerekeningssysteem voor Telco-Telco migratie tevens beschouwd dient te worden als het 
systeem dat KPN in het kader van haar verplichtingen voor de reguliere tariefreguleringsperiode (1 
juli 2004 – 1  juli 2005) hanteert. Dientengevolge zullen de hieruit voortvloeiende 
kostengeoriënteerde tarieven voor Telco-Telco migratie dus ook beschouwd dienen te worden als de 
tarieven die KPN voor alle afnemers van deze dienst in de voornoemde reguleringsperiode in 
rekening dient te brengen. 
 
 

De tarieven in het licht van het overgangsregime 
 
60. In het besluit ten aanzien van het overgangsregime heeft het college aangegeven dat de periode tot 

uiterlijk eind 2005 geldt als een overgangsperiode waarin de nieuwe Tw al wel in werking is maar 
waarin het overgangsrecht bepaalt dat de verplichtingen van de oude Tw vooralsnog van kracht zijn. 
Gedurende deze periode zal derhalve nog uitvoering gegeven dienen te worden aan de bestaande 
tariefregulering, zoals verwoord in de richtsnoeren. Deze overgangsperiode tot eind 2005 is ook van 
toepassing voor de kostentoerekeningssystematiek en de tarieven voor de levering van ontbundelde 
aansluitlijnen.  
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61. Gegeven het feit dat de tarieven en kostentoerekeningssystematiek voor Telco-Telco migratie direct 
gekoppeld zijn aan de tarieven en kostentoerekeningssystematiek voor de levering van ontbundelde 
aansluitlijnen is het college van oordeel dat ook voor de eerstgenoemde dienstverlening de 
overgangsperiode tot eind 2005 dient te gelden en er dus per 1 juli 2005 geen nieuw tariefvoorstel 
door KPN ingediend behoeft te worden, maar de vastgestelde tarieven zullen gelden tot aan de 
inwerkingtreding van het nieuwe reguleringskader. Dit betekent dus dat de vastgestelde 
kostengeoriënteerde tarieven voor Telco-Telco migratie uiteindelijk betrekking hebben op de periode 
van 1 juli 2004 tot uiterlijk 31 december 2005. 
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6 Dictum 
 
 
62. Het college verleent goedkeuring aan de door KPN voorgestelde kostentoerekeningssystematiek voor 

Telco-Telco migratie. 
 
63. Het college is van oordeel dat de hieruit resulterende tarieven (te weten 29,37 Euro voor xTL Telco-

Telco migratie en 39,87 Euro voor ASL Telco-Telco migratie) die KPN voorstelt kostengeoriënteerd 
zijn. Deze tarieven gelden voor de periode 1 juli 2004 tot uiterlijk 31 december 2005. 

 
 
 
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
namens het college, 
hoofd van de afdeling Interconnectie en Bijzondere Toegang 
 
 
 
 
dr J. Huigen 
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Bijlage 1: Tarieven 
 

 
 
Dienst Tarief periode 1 juli 2004 tm. 31 december 2005 
  
Telco-Telco migratie van een volledig ontbundelde 
aansluitlijn (xTL): 

29,37 Euro 
 

Telco-Telco migratie van een gedeeltelijk 
ontbundelde aansluitlijn (ASL) 
 

39,87 Euro 
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Bijlage 2: Procesverloop 
 
Onderstaand volgt een opsomming van de aan de beoordeling ten grondslag liggende relevante 
documenten en de in dit kader gevoerde besprekingen: 
 
Besluit van het college inzake het geschil Telco-Telco migratie Tiscali B.V. en BBned N.V. tegen KPN 
(kenmerk OPTA/IBT/2004/200995, van 6 mei 2004) 
 
Brief KPN aan OPTA van 17 juni 2004 (kenmerk CS/JF/2004/029). Bevat het voorstel van KPN voor 
definitieve tarieven voor Telco-Telco migratie met de tariefonderbouwing zoals voorgeschreven in 
bovengenoemd geschilbesluit. 
 
Brief OPTA aan KPN van 9 juli 2004 (kenmerk OPTA/IBT/2004/202373). Bevat eerste analyse van het 
college met betrekking tot het tariefvoorstel van KPN van 21 juni 2004. 
 
Emailbrief van KPN aan OPTA van 21 juli 2004. Bevat reactie op brief van OPTA van 9 juli 2004 en enige 
aanpassingen op het eerdere tariefvoorstel. 
 
Gesprek OPTA-KPN op 22 september 2004. Bespreking van het oorspronkelijke tariefvoorstel en de 
aanpassingen hiervan op basis van KPN’s emailbrief van 21 juli 2004. 
 
Emailbrief van KPN aan OPTA van 18 november 2004. Bevat resultaat van onderzoek naar de aantallen te 
verwachten Telco-Telco migraties, op grond van forecasts van marktpartijen. 
 
Brief OPTA aan KPN van 11 januari 2005 (kenmerk OPTA/IBT/2005/200135). Verzoek aan KPN voor 
aanvullende informatie met betrekking tot Telco-Telco migraties. 
 
Brief KPN aan OPTA van 21 januari 2005 (kenmerk 05-001-PC/CS). Antwoorden van KPN op de nadere 
vragen gesteld in OPTA’s brief van 11 januari 2005. 
 
Brief OPTA aan KPN van 8 februari 2005 (kenmerk OPTA/IBT/2005/200363). Verzoek aan KPN tot 
aanpassing van de kostentoerekeningssystematiek en herberekening van het tarief voor Telco-Telco 
migraties. 
 
Brief KPN aan OPTA van 14 februari 2005 (kenmerk CSJF/2005/005) met nieuw tariefvoorstel voor Telco-
Telco migraties als reactie op het herberekeningsverzoek van 8 februari. 
 
Brief van KPN aan OPTA van 28 februari 2005 (kenmerk CSJF/2005/011) met een aanpassing van het 
tariefvoorstel van 14 februari. Deze brief bevat het uiteindelijke tariefvoorstel dat KPN indient. 


