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1. Inleiding 
 
1. Op 1 juli 2005 heeft OPTA (voor)ontwerp besluiten naar aanleiding van de analyses betreffende 

de vaste telefoniemarkten gepubliceerd. Het gaat daarbij om de volgende markten: 
 

• De wholesalemarkt voor gespreksopbouw; 
• De wholesalemarkten voor gespreksdoorgifte, bestaande uit de markt voor lokale 

gespreksdoorgifte, interregionale- en  transitgespreksdoorgifte; 
• De wholesalemarkt voor gespreksafgifte; 
• De wholesalemarkten voor wholesale-telefonieaansluitingen; 
• De retailmarkt(en) voor aansluitingen; 
• De retailmarkt(en) voor verkeer. 

 
2. Deze management samenvatting beoogt op hoofdlijnen de inhoud van de besluiten weer te 

geven. OPTA hanteert de volgende stappen bij de marktanalyse: 
 

• Bepaling relevante markt op basis van een analyse van vraagsubstitutie en aanbodsubstitutie: 
welke producten concurreren met elkaar? 

• Bepaling van partijen met aanmerkelijke marktmacht: welke partijen zijn dominant op de 
relevante markt? 

• Vaststellen van passende verplichtingen voor die partijen: welke verplichtingen zijn passend in 
het licht van de gesignaleerde mededingingsproblemen. 

 
3. Uitgangspunt in het reguleringskader is in hoeverre wholesalemaatregelen volstaan om effectieve 

concurrentie op retailmarkten te realiseren. Indien wholesale maatregelen niet afdoende zijn, 
kunnen ook reguleringsmaatregelen worden op gelegd op de retailmarkten.  

 
 
2. Beknopte weergave inhoud van de besluiten  
 
2.1 Analyse van de wholesalemarkt 
 
4. In het onderstaande wordt samengevat wat de uitkomst is van de analyse ten aanzien van 

dominantie en mededingingsproblemen op de wholesalemarkten. Achtereenvolgens komen hierbij 
aan de orde: gespreksopbouw, gespreksdoorgifte, gespreksafgifte en wholesale aansluitingen.  
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Figuur 1: schematische weergave van de wholesalemarkten 
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5. Hoe de wholesalemarkten onderling samenhangen, blijkt uit de onderstaande figuur. Daarin is 
meer gedetailleerd weergegeven welke netwerkonderdelen in welke wholesalemarkten gebruikt 
worden. 
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Figuur 2. Onderlinge samenhang wholesalediensten 

 
2.1.1 Gespreksopbouw  
 
6. Deze markt heeft betrekking op verkeer van de eindgebruiker naar de eerstvolgende lokale 

centrale. Voor de markt voor gespreksopbouw wordt vastgesteld dat KPN een aanmerkelijke 
marktmacht positie (hierna ook: AMM) heeft, en dat zich op deze markt zodanige 
mededingingsbeperkende gedragingen kunnen voordoen, dat verplichtingen nodig zijn. Op de 
markt voor gespreksopbouw geldt dat KPN als aanbieder met AMM beschikt over een moeilijk te 
repliceren aansluitnetwerk, waardoor andere aanbieders onvoldoende in staat zijn om op basis 
van eigen infrastructuur met KPN te concurreren op de retailverkeersmarkten.  

 
7. Op deze markten geldt van rechtswege een verplichting voor KPN om, op basis van C(P)S, 

toegang te verlenen. Omdat de C(P)S-verplichting van artikel 6a.17 al voorziet in toegang ten 
behoeve van C(P)S tegen kostengeoriënteerde tarieven, wordt ten behoeve van deze twee 
verplichtingen geen aanvullende AMM-verplichting opgelegd. Daarnaast wordt toegang ten 
behoeve van het afnemen van gespreksopbouw opgelegd, aangevuld door een verplichting tot 
transparantie in de vorm van een referentieaanbieding, non-discriminatie, gescheiden 
boekhouding en tariefregulering.Tariefregulering op deze markt voorkómt de mogelijkheid die KPN 
heeft om buitensporige hoge tarieven te vragen voor de toegangsdiensten of om marges van 
concurrerende aanbieders onder druk te zetten waardoor deze partijen uit de markt treden.  

 
8. De toegangsverplichting omvat – naast de CPS-verplichting – gespreksopbouw ten behoeve van 

achterliggende diensten, zoals internettoegang op basis van 06760 nummers of toegang ten 
behoeve van het bereiken van informatie- en amusementnummers (0800/090x). Voor deze 
diensten wordt een toegangsverplichting opgelegd, omdat KPN er bij deze diensten voor zou 
kunnen kiezen om uitsluitend haar eigen diensten bereikbaar te maken. In dat geval zouden 
internet service providers (ISP’s) en aanbieders van informatie- en amusementdiensten 
gedwongen zijn zich aan te sluiten op het netwerk van KPN indien zij gebeld willen kunnen 
worden door KPN-abonnees. Hiermee zou KPN concurrenten verhinderen om met haar te 
concurreren bij het aanbieden van vaste telefonie diensten naar dergelijke bestemmingen.   

 2



2.1.2 Gespreksdoorgifte 
 
9. Er worden drie markten voor gespreksdoorgifte onderscheiden, te weten lokale doorgifte (verkeer 

tussen lokale en regionale centrales), interregionale doorgifte (verkeer tussen regionale centrales 
onderling) en transit gespreksdoorgifte (transitverkeer van het ene netwerk naar het andere 
netwerk via het netwerk van een derde). De competitieve omstandigheden ten aanzien van deze 
markten verschillen onderling.  

 
Lokale gespreksdoorgifte 
10. Deze markt betreft verkeer tussen lokale en regionale centrales. Voor lokale doorgifte geldt dat 

KPN – als enige aanbieder met een marktaandeel van honderd procent – een AMM positie heeft, 
en dat zich mededingingsproblemen voordoen bij afwezigheid van regulering. Voor lokale 
gespreksdoorgifte geldt dat aanbieders hun netwerk moeten uitrollen naar lokale centrales om niet 
langer afhankelijk te zijn van KPN. Dit brengt aanzienlijke kosten met zich mee. Geen enkele 
aanbieder is vooralsnog op het niveau van lokale centrales geïnterconnecteerd. Omdat KPN aldus 
over moeilijk te repliceren infrastructuur beschikt – en alternatieve infrastructuur niet wordt ingezet 
ten behoeve van lokale doorgifte – en het voor andere aanbieders noodzakelijk is om toegang te 
hebben tot deze infrastructuur om te kunnen concurreren op de retailverkeersmarkten, wordt op 
deze markt toegang opgelegd, aangevuld door een verplichting tot transparantie in de vorm van 
een referentieaanbieding, non-discriminatie, gescheiden boekhouding en tariefregulering. 

 
Interregionale gespreksdoorgifte 
11. De relevante markt heeft betrekking op verkeer tussen regionale centrales onderling. Voor 

interregionale doorgifte geldt dat KPN een hoog marktaandeel heeft, tussen de 50 procent en 60 
procent. Dit duidt erop dat KPN AMM heeft op de markt voor interregionale gespreksdoorgifte. 
Wel geldt hier de omstandigheid dat de infrastructuur die benodigd is om de dienst te leveren (er 
dient te zijn uitgerold naar de regionale centrales van KPN) door tenminste 5 grotere aanbieders is 
gerepliceerd. Deze markt wijkt wat betreft de concurrentiële situatie dan ook af van de overige 
wholesale markten voor vaste telefonie. Een en ander betekent dat andere aanbieders niet langer 
afhankelijk zijn van KPN voor interregionale doorgifte. In principe zou er ook zonder regulering 
sprake zijn van effectieve concurrentie, met uitzondering van het risico op roofprijzen.  

 
12. De achtergrond hiervan is dat alternatieve aanbieders de afgelopen jaren gedwongen zijn om ten 

behoeve van het kunnen aanbieden van interregionale gespreksafgifte (aan zichzelf en aan 
derden) de regionale netwerkstructuur van KPN te kopiëren, terwijl dit niet aansloot bij hun eigen, 
in beginsel efficiënt gekozen, infrastructuur. Hierdoor zijn partijen met substantiële kosten 
geconfronteerd die KPN niet heeft. Deze asymmetrie maakt aanbieders kwetsbaar voor marge-
uitholling door KPN, hetgeen op de middellange termijn kan leiden tot uittreding van deze 
aanbieders. Uit onderzoek van OPTA blijkt dat uittreding een reële mogelijkheid is, omdat partijen 
behalve met verzonken kosten (de netwerken zijn immers al aangelegd) ook geconfronteerd 
worden met terugkerende kosten. Bij te lage tarieven van KPN op deze markt kan het dus 
economisch zinvol zijn voor partijen om uit de markt te treden, om zo terugkerende kosten te 
voorkómen. Aldus kan de concurrentie op deze markt teniet worden gedaan. Een en ander leidt 
ertoe dat in deze markt voor KPN uitsluitend een ondergrens wordt opgelegd. Andere 
verplichtingen worden niet noodzakelijk geacht. 
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Transit gespreksdoorgifte 
13. De productmarkt betreft transitverkeer van het ene netwerk naar het andere netwerk via het 

netwerk van een ander, die de transitfunctionaliteit levert. Op de markt voor transitdoorgifte heeft 
KPN een AMM positie.  

 
14. Aanbieders zijn nog in hoge mate van KPN afhankelijk voor het uitwisselen van verkeer met 

andere aanbieders. Voor deze markt geldt dat er op de langere termijn wel mogelijkheden zijn tot 
concurrerende infrastructuren op de wholesalemarkten – er is dus sprake van een zekere 
repliceerbaarheid –door het aanleggen van directe koppelingen (directe interconnecties) tussen 
verschillende netwerken. Niettemin blijkt uit de feitelijke marktverhoudingen dat KPN nog 
verreweg de grootste partij is en er tot op heden nog slechts zeer beperkt concurrentie tot stand is 
gekomen. 

 
15. KPN beschikt op deze markt over een marktaandeel tussen de 90 en 95%. Het marktaandeel is 

het afgelopen jaar wel enigszins gedaald als gevolg van het feit dat ook andere aanbieders op 
beperkte schaal transitdiensten zijn gaan aanbieden. Het is in dit spanningsveld – enerzijds 
beperkte mogelijkheden voor repliceerbaarheid, anderzijds nog slechts beperkte alternatieven 
voor de transitdienst – waarbinnen het college passende verplichtingen heeft vastgesteld. 

 
16. Met name sinds 2004 is er een ontwikkeling te signaleren van toenemende druk op KPN, 

afkomstig van alternatieve partijen die transitdiensten aanbieden. Deze ontwikkeling manifesteert 
zich in zowel de ontwikkeling van de marktaandelen (een vooralsnog beperkte daling) als in een 
aanzienlijke prijsverlaging van meer dan 20%. De prijsdruk die KPN ondervindt, duidt erop dat 
sprake is van de mogelijkheid tot replicatie. Deze replicatie gaat echter gepaard met investeringen 
en vergt tijd. Voor grotere aanbieders met een bepaalde kritische massa aan verkeersminuten is 
het aantrekkelijker om zulke investeringen te plegen dan voor kleine aanbieders. Aan de andere 
kant moet worden vastgesteld dat alternatieve aanbieders nog in hoge mate afhankelijk zijn van 
de infrastructuur van KPN, en dat KPN door selectieve toegangsweigering aanbieders toegang tot 
de retailverkeersmarkten kan ontzeggen. Deze twee constateringen impliceren dat toegang 
vooralsnog nodig blijft, terwijl tegelijkertijd de ontwikkeling van infrastructuurconcurrentie 
gestimuleerd zou moeten worden.  

 
17. Een belangrijke belemmering hiervoor wordt gevormd door de volumekortingen die KPN biedt aan 

haar afnemers; afnemers van grote transitvolumes betalen relatief weinig, afnemers van kleine 
volumes relatief veel. Dit heeft tot gevolg dat afnemers van grote volumes weinig prikkels hebben 
om te investeren in eigen infrastructuur – ze zouden dan in een onvoordeligere staffel kunnen 
terechtkomen, waardoor ze te weinig voordeel hebben bij een gedeeltelijke overstap – en kleinere 
aanbieders afhankelijk blijven van KPN omdat grotere aanbieders onvoldoende prikkels hebben 
om alternatieve infrastructuur op te zetten. Kleine aanbieders worden aldus geconfronteerd met 
relatief hoge tarieven zonder de mogelijkheid te hebben uit te wijken naar andere aanbieders. Dit 
heeft als effect dat deze aanbieders ten opzichte van de grote aanbieders in een achtergestelde 
positie verkeren, als gevolg waarvan zij minder goed in staat zijn om op de retailmarkten met KPN 
en andere partijen te concurreren. Met het oog op de ontwikkeling van de effectieve concurrentie 
is deze vorm van uitsluiting onwenselijk. 
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18. Om deze reden legt het college naast toegang, transparantie in de vorm van een 
referentieaanbieding en non-discriminatie tevens een verbod op tot het hanteren van 
volumekortingen.  

 
2.1.3 Gespreksafgifte 
 
19. OPTA bakent de volgende productmarkten af, waarbij geldt dat de respectieve markten geheel 

Nederland omvatten: 
 

 Gespreksafgifte op geografische nummers op een afzonderlijk vast netwerk;  
 Gespreksafgifte op 088-nummers op een afzonderlijk vast netwerk; 
 Gespreksafgifte op 084- en 087- nummers op een afzonderlijk vast netwerk; 
 Gespreksafgifte op het nummer 112 op een afzonderlijk vast netwerk.  

 
20. Ten aanzien van gespreksafgifte stelt OPTA vast dat iedere aanbieder AMM heeft ten aanzien 

van afgifte op zijn eigen netwerk. Ten aanzien van gespreksafgifte geldt dat repliceerbaarheid 
geen rol speelt of kan spelen. Immers, zelfs als sprake is van replicatie op grote schaal, blijven 
aanbieders afhankelijk van afgifte op netwerken van andere aanbieders. Het opleggen van 
toegang ligt derhalve voor de hand, ook om te waarborgen dat partijen die daarom verzoeken in 
beginsel direct kunnen interconnecteren. Zo wordt voorkomen dat deze partijen gedwongen 
worden (te) hoge kosten te maken als gevolg van indirecte interconnectie.  

 
21. Naast de toegangsverplichting wordt tevens een verplichting tot transparantie, non-discriminatie 

en tariefregulering opgelegd. Vastgesteld wordt dat de positie van KPN niet te vergelijken is met 
de positie van andere aanbieders, althans dat KPN gegeven haar sleutelpositie als enige in staat 
is partijen uit te sluiten op de retail verkeersmarkten door effectief interconnectie te weigeren. Dit 
betekent dat voor KPN zwaardere verplichtingen gelden om deze uitsluiting te voorkomen. Dit 
houdt met name in dat KPN verplicht wordt om een referentieaanbieding te publiceren en de 
tarieven dient te baseren op kostenoriëntatie op basis van een comparatieve efficiëntie analyse1.  

 
22. Daarnaast zal OPTA bij de verdere invulling van tariefregulering een differentiatie aanbrengen in 

de bovengrenzen tussen enerzijds KPN en de overige aanbieders anderzijds. Andere aanbieders 
dan KPN dienen hun tarief vertraagd reciproque vast te stellen ten opzichte van het via een 
wholesale price cap gereguleerde tarief van KPN. Dit geldt gegeven de asymmetrische positie 
waarin alternatieve aanbieders verkeren als gekeken wordt naar het afgifteverkeer in zijn geheel: 
verreweg het meeste verkeer termineert op het netwerk van KPN. Met de keuze voor deze 
regulering wordt het bestaande beleid van vertraagde reciprociteit voortgezet.  

 
23. Onderstaand overzicht geeft aan welke partijen op de respectieve afgiftemarkten worden 

aangewezen als partij met aanmerkelijke marktmacht: 
 
                                                      
1 Hierbij geldt dat de wholesale price cap ook wordt toegepast voor afgifte op netwerken die gebaseerd zijn op IP of breedband 
technologie, waarbij het uitgangspunt is dat KPN tarieven onder deze cap mag vaststellen om zo de mogelijkheid voor KPN te 
creëren op basis daarvan ook lagere retailtarieven te kunnen hanteren. Aldus wordt enerzijds het risico dat KPN te hoge 
tarieven voor afgifte op deze netwerken vraagt, ondervangen. Anderzijds wordt KPN de mogelijkheid geboden lagere 
afgiftetarieven te vragen, op basis waarvan ook lagere retailtarieven kunnen worden gehanteerd. Zo wordt de consument in 
staat gesteld te profiteren van goedkopere diensten zoals telefonie via internet.  
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 De relevante markten voor gespreksafgifte op: 

 
geografische 

nummers  
088-

nummers 
084/087-
nummers 

112 

Koninklijke KPN N.V. • • • • 
Overige vaste aanbieders     
BT Nederland N.V. • •     
Casema B.V. • •     
Colt Telecom B.V. • •     
Eager Telecom B.V. • •     
Edutel B.V • • •   
Enertel N.V • • •   
Essent Kabelcom B.V. • •     
Infonet Services Europe B.V.  • •     
MCI Nederland B.V. • • •   
Novaxess Telecom Carrier B.V. • •     
Plex Telecom B.V. • •     
Priority Telecom B.V. • • •   
Schiphol Telematics B.V. • •     
Tiscali B.V. • •     
UPC Nederland B.V. • •     
Ventelo Nederland B.V.  • •     
Versatel Nederland B.V. • •     
Via Net.Works Nederland B.V. • • •   
Vocalis Telecom Diensten B.V. • • •   
 

Figuur 3: overzicht partijen die als AMM worden aangewezen op de markten voor gespeksafgifte 
 
2.1.4 Wholesale-telefonieaansluitingen 
 
24. Ook ten aanzien van de markten voor wholesale-telefonieaansluitingen heeft een afbakening, een 

dominantie-analyse en een analyse van de mededingingsproblemen plaatsgevonden. Deze 
markten vormen een pendant van de retailmarkten voor telefonieaansluitingen, waarop in het 
navolgende wordt ingegaan. KPN beschikt op de respectieve markten over AMM: KPN beschikt 
over moeilijk te repliceren infrastructuur, met name het aansluitnetwerk, waardoor er onvoldoende 
mogelijkheden zijn voor concurrentie op de markten voor retailaansluitingen. 

 
25. Effectieve mededinging op de retailmarkten kan tot stand worden gebracht door KPN te 

verplichten toegang in de vorm van Wholesale Line Rental voor laagcapacitaire wholesale-
telefonieaansluitingen aan te bieden aan afnemers zonder of met een beperkt aansluitnetwerk. Dit 
zal naar verwachting met name voor C(P)S-aanbieders aantrekkelijk zijn. Hierdoor zullen zij in 
staat zijn om de eindgebruiker een gecombineerde dienst aan te bieden van zowel verkeer als de 
aansluiting. Dit zal ook hun positie op de verkeersmarkten ten goede komen, als gevolg waarvan 
zij beter in staat zijn te concurreren met KPN en mogelijk een stap te zetten naar 
infrastructuurconcurrentie.  
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26. In casu wordt expliciet een verband gelegd met de retail concurrentiesituatie: KPN ondervindt op 
de verkeersmarkten feitelijk vooral druk van C(P)S-aanbieders, zij het dat die druk nog steeds 
beperkt is: een van de oorzaken hiervan lijkt gelegen in het feit dat C(P)S-aanbieders alleen 
verkeer aan kunnen bieden en geen aansluitingen, hetgeen overstapdrempels voor consumenten 
kan opwerpen. In het ontwerpbesluit wordt voorts aangegeven hoe gekomen dient te worden tot 
een concreet WLR-aanbod, en welke uitgangspunten dienen te worden gehanteerd bij het invullen 
van de verplichting. Tevens wordt in het ontwerpbesluit ook ingegaan op het risico dat een te lage 
tariefstelling van WLR de infrastructuurconcurrentie kan ondermijnen. In de tariefstelling voor WLR 
wordt hiermee rekening gehouden. 

  
27. Op de markt voor hoogcapacitaire wholesale-telefonieaansluitingen wordt geen WLR opgelegd: 

de economische repliceerbaarheid van hoogcapacitaire aansluitingen is groter en er is relatief 
meer concurrentie op deze markt. Het verschil in repliceerbaarheid in combinatie met het feit dat 
C(P)S-verkeer slechts zeer beperkt via hoogcapacitaire aansluitingen loopt, leidt tot de conclusie 
dat er én geen serieus toegangsprobleem is én WLR geen passende verplichting is voor 
hoogcapacitaire aansluitingen. 

 
 
2.2 Analyse van de retailmarkt: afbakening en dominantie 
 
2.2.1 Aansluitingen 
 
28. Er worden twee relevante productmarkten voor aansluitingen onderscheiden: een markt voor 

laagcapacitaire aansluitingen (tot en met ISDN 2) en een markt voor hoogcapacitaire 
aansluitingen (groter dan ISDN 2). De markten hebben betrekking op geheel Nederland. Op deze 
markten beschikt KPN over respectievelijk de volgende marktaandelen: 

 
Relevante markt Huidig marktaandeel van KPN 

Laagcapacitaire aansluitingen [95-99%] 
Hoogcapacitaire aansluitingen [80-90%] 

 
29. Op beide markten heeft KPN een aanmerkelijke marktmacht (AMM), zij het dat voor 

hoogcapacitaire aansluitingen de infrastructuur, zoals gezegd, economisch meer repliceerbaar is 
dan voor laagcapacitaire aansluitingen. Dit komt onder andere tot uitdrukking in het feit dat er op 
de markt voor hoogcapacitaire aansluitingen meer aanbieders actief zijn en KPN over een lager 
marktaandeel beschikt dan op laagcapacitaire aansluitingen.  

 
30. Voor aansluitingen is geen aparte markt voor particuliere en zakelijke gebruikers afgebakend. Het 

grootste gedeelte van de zakelijke gebruikers heeft namelijk dezelfde behoefte als de particuliere 
gebruikers. Een hypothetische monopolist op de markt van zakelijke gebruikers zou niet 
winstgevend de tarieven kunnen verhogen omdat de zakelijke gebruikers massaal zouden 
overstappen naar de particuliere producten. Een afbakening op basis van productkenmerken ligt 
daarom meer voor de hand. Gebruikers die behoefte hebben aan grote telefoniecapaciteit zullen 
daarom ISDN-15 tot ISDN-30 afnemen terwijl de particuliere en kleinzakelijke gebruikers PSTN of 
ISDN2 zullen afnemen. Daarom is tot een marktafbakening gekomen die leidt tot aparte laag- en 
hoogcapacitaire markten.  
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 2.2.2 Verkeersmarkten 
 
31. Er worden op basis van een analyse van vraag- en aanbodsubstitutie de volgende 

verkeersmarkten onderscheiden:  
 

 Geografisch verkeer voor lokale en nationale bestemmingen, alsmede verkeer via 
bedrijfsnummers; 

 Geografisch verkeer naar internationale bestemmingen; 
 Geografisch verkeer naar mobiele bestemmingen; 
 06760 en 067 verkeer; 
 084/087 verkeer; 
 0800-090x verkeer.  

 
32. De marktaandelen van KPN op de verschillende markten zijn als volgt: 
  

Relevante markt 
Huidig marktaandeel van 

KPN 
Lokaal / nationaal verkeer [70-80%] 
Internationaal verkeer [30-40%]2 
Vast-mobiel verkeer [50-60%] 
Smalbandig dataverkeer [90-95%] 
Verkeer naar informatienummers [90-95%] 
Verkeer naar persoonlijke assistentiediensten [90-95%] 

 
33. Op de betreffende markten beschikt KPN over aanmerkelijke marktmacht, behalve op de markt 

voor internationaal verkeer. Op basis van door marktpartijen overgelegde gegevens is vast komen 
te staan dat KPN op de markt voor internationale telefonie op basis van afzet een marktaandeel 
van rond de 40% heeft. Dit gegeven, gecombineerd met het feit dat de marktstructuur op deze 
markt verschilt van die van andere markten – er zijn vele spelers actief op de markt en 
marktpartijen hebben aangegeven dat zij internationaal op veel verschillende manieren 
internationale gespreksafgifte kunnen inkopen – leidt tot de conclusie dat KPN geen aanmerkelijke 
marktmacht heeft voor zover het gaat om de markt voor internationaal verkeer. 

  
34. Voor verkeer is – net als bij aansluitingen – geen onderscheid naar particulier en zakelijk gemaakt. 

Ten eerste is verkeer een homogeen product. Ten tweede richten de meeste aanbieders zich op 
beide groepen klanten met identieke producten en tarieven. Een klein aantal van hen richt zich 
slechts alleen op particulier of zakelijk. Echter, deze laatste twee partijen kunnen niet winstgevend 
de tarieven verhogen aangezien de eindgebruikers dan overstappen naar de aanbieders die 
zowel particulier als zakelijk bedienen. Er is dus sprake van vraagsubstitutie. De Europese 
Commissie heeft in haar Richtsnoeren betreffende de afbakening van relevante markten in de 
communicatiesector een particuliere en een zakelijke markt voorgesteld omdat er geen 
aanbodsubstitutie zou bestaan tussen beide segmenten. Uit de analyse van OPTA blijkt ten eerste 
dat aanbodsubstitutie niet langer relevant is, omdat er al sprake is van vraagsubstitutie. Ten 
tweede wijst de analyse van de Nederlandse situatie uit dat rekening gehouden moet worden met 

                                                      
2 Marktaandeel is gebaseerd op hoeveelheid minuten. 
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C(P)S-aanbieders; deze richten zich zowel op zakelijke als particuliere gebruikers en zorgen 
daarmee voor aanbodsubstitutie.  

 
2.2.3    Mobiele versus vaste telefonie 
 
35. In het besluit wordt ook de vraag beantwoord in hoeverre mobiele telefonie en vaste telefonie 

substituten van elkaar zijn. Geconcludeerd wordt dat slechts een beperkte prijsdruk van mobiele 
telefonie uitgaat op vaste telefonie – de bestaande omvangrijke prijsverschillen onderstrepen dat – 
en dat mobiele telefonie tot een andere markt behoort dan vaste telefonie. 

 
2.2.4 Telefonie via internet (VoB) 
 
36. OPTA komt op basis van een analyse van vraagsubstitutie en aanbodsubstitutie tot de conclusie 

dat telefonie via internet onderdeel uitmaakt van de relevante markten voor vaste telefonie, zowel 
wat betreft aansluitingen als verkeer. Omdat KPN hier over AMM beschikt, en er ten aanzien van 
telefonie over een breedbandverbinding specifieke mededingingsproblemen spelen – met name 
het risico van marge-uitholling als gevolg van te lage prijsstelling van onnet-verkeer van KPN – 
worden ook voor telefonie via internet (=Voice over broadband, Vob) beperkt verplichtingen 
opgelegd. 

 
37. Op basis van een scenarioanalyse is tevens onderzocht in hoeverre het waarschijnlijk is dat KPN 

nog de komende reguleringsperiode zoveel marktaandeel verliest aan andere spelers (met name 
kabelaars) die VoB gaan introduceren, dat KPN niet meer dominant zou zijn.  

 
38. Conclusie van deze analyse is dat KPN ook in de meest gunstige scenario’s (zowel wat betreft de 

uitrol van VoB als de snelheid waarmee concurrenten deze dienst succesvol in de markt kunnen 
zetten) KPN nog steeds zeer aanzienlijke marktaandelen heeft van boven de 50%, behalve voor 
internationale telefonie.  

 
39. OPTA ziet zich terzake van telefonie over een breedbandverbinding voor een spanningsveld 

geplaatst. Enerzijds gaat het hier om nieuwe diensten, die in het algemeen efficiënter en 
goedkoper aangeboden kunnen worden. Anderzijds moeten concurrenten zoveel mogelijk tegen 
gelijke uitgangspunten als KPN deze diensten aan kunnen bieden.   

 
 
2.3   Verplichtingen retailmarkten op hoofdlijnen 
 
2.3.1 De relatie met wholesale verplichtingen 
 
40. De afgelopen jaren is de concurrentie op de retailmarkt beperkt op gang gekomen, waarbij C(P)S-

aanbieders op basis van dienstenconcurrentie een relatief bescheiden positie op de markt 
innemen. Daarnaast zijn enkele infrastructuuraanbieders zeer beperkt actief. Ook onder het 
nieuwe reguleringskader blijft de C(P)S verplichting in stand. Om de concurrentie verder van de 
grond te brengen is het van belang dat alternatieve aanbieders over het gehele spectrum diensten 
kunnen aanbieden; dat wil zeggen naast verkeer ook aansluitingen aan kunnen bieden. Op grond 
daarvan legt het college de wholesale verplichting op tot het leveren van aansluitlijnen ten 

 9



behoeve van wederverkoop (“wholesale line rental”). Daarnaast worden andere wholesale 
verplichtingen opgelegd: toegang voor de meeste markten, non-discriminatie, transparantie en 
vormen van tariefregulering.  

 
2.3.2 Retailregulering nodig na opleggen wholesale verplichtingen? 
 
41. De vraag is in hoeverre nog specifieke retailverplichtingen nodig zijn, nu een aantal 

wholesaleverplichtingen gelden. Immers, het uitgangspunt van het nieuwe reguleringskader is dat 
zoveel mogelijk volstaan wordt met wholesale verplichtingen. Pas als aannemelijk is dat die niet 
afdoende zijn, kan ook retail regulering opgelegd worden. 

  
42. In de markten voor vaste telefonie, waarin de concurrentie van de grond begint te komen, heeft 

KPN prikkels om zodanig lage tarieven vast te stellen dat hiermee concurrenten via marge-
uitholling de markt uit kunnen worden gedrukt. Als dat gebeurt, kan KPN nadien de tarieven weer 
verhogen. Daarbij is ook van belang dat KPN om historische redenen nog steeds over een grote 
groep prijsongevoelige eindgebruikers beschikt. Het kan voor KPN aantrekkelijk zijn om voor die 
groep de tarieven juist te verhogen en selectief kortingen en te lage prijzen te hanteren voor 
groepen eindgebruikers die wel prijsgevoelig zijn. KPN is in staat dit soort mechanismen toe te 
passen gegeven haar dominante positie op de retailmarkten in combinatie met de immateriële 
activa waarover zij beschikt (klantenbestand, naamsbekendheid, reputatie) en het feit dat KPN 
beschikt over prijsongevoelige eindgebruikers. In afwezigheid van de huidige retailregulering op 
de retailmarkt voor lokaal en nationaal geografisch verkeer is de verwachting dat KPN de hierdoor 
ontstane vrijheid gebruikt om haar positie op de retailmarkt te versterken. Hierbij zijn twee 
mechanismen van belang.  

 
43. Enerzijds kan KPN via het geven van (selectieve) kortingen in markten of marktsegmenten 

waarbinnen inmiddels enige concurrentie is ontstaan proberen marktaandeel terug te 
winnen. Anderzijds kan KPN prijsverhogingen toepassen. Dergelijke prijsverhogingen zijn voor 
KPN alleen economisch rationeel als deze niet leiden tot significant verlies van marktaandeel. 
Prijsverhogingen kunnen dan ook alleen doorgevoerd worden in markten of marktsegmenten waar 
nog geen of uiterst beperkt concurrentie aanwezig is. Ook zou KPN in markten of 
marktsegmenten waarin sprake is van relatief prijsongevoelige eindgebruikers kunnen proberen 
de prijzen te verhogen ten koste van eindgebruikers. De aanzienlijke en stijgende rendementen 
die KPN in (segmenten en onderdelen van) de retailmarkten realiseert, indiceren voorts een reëel 
risico van het stellen van te hoge retailprijzen. De mate waarin KPN erin slaagt om haar positie op 
grond van deze mechanismen te versterken, valt niet op voorhand aan te geven en hangt af van 
verschillende factoren: onder meer de uiteindelijke prijsgevoeligheid van eindgebruikers en de 
mate waarin KPN succesvol een strategie kan volgen van prijsverlagingen enerzijds en 
prijsverhogingen anderzijds, gecombineerd of volgtijdelijk.  

 
44. OPTA acht het in het licht van het voorgaande proportioneel dat ook op de retailmarkten 

prijsregulering als verplichting geldt voor KPN. Deze prijsregulering moet KPN wel zodanig veel 
vrijheid bieden dat zij zich binnen een bandbreedte van een ondergrens en een bovengrens moet 
kunnen bewegen, juist nu de verwachting gerechtvaardigd is dat KPN de komende 
reguleringsperiode met meer concurrentie geconfronteerd zal worden. 
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2.3.3 Telefonie via internet (VoB): terughoudend reguleren 
 
45. In het licht van het gesignaleerde spanningsveld tussen het realiseren van concurrentie en het 

doorgeven van voordelen aan consument betreffende telefonie over een breedbandverbinding 
(Vob), is het volgende van belang: in de eerste plaats is het in ieder geval nodig dat de wholesale 
bouwstenen van telefonie over een breedbandverbinding – voornamelijk bestaande uit 
ontbundeling van de aansluitlijn en vormen van bitstroom toegang – beschikbaar zijn voor 
concurrenten van KPN. In de tweede plaats wordt een vorm van retail ondergrensregulering aan 
KPN opgelegd, gebaseerd op onderliggende kosten van VoB, waarbij KPN tariefvoorstellen (ook 
flat-fee aanbiedingen) ter goedkeuring kan voorleggen aan OPTA. Omdat deze onderliggende 
kosten in het algemeen lager zullen zijn dan voor PSTN telefonie, geldt dat KPN lagere tarieven 
mag vragen voor telefonie over een breedbandverbinding dan voor telefonie op basis van PSTN. 
Daarmee kan de consument profiteren van lagere tarieven van telefonie op basis van internet. 
KPN moet in haar voorstellen aan OPTA wel duidelijk maken dat het tariefvoorstel de concurrentie 
niet belemmert.  

 
2.3.4 Conclusie regulering retailmarkten 
 
46. De conclusie van de retailanalyse ten aanzien van dominantie en mededingingsproblemen is dat 

er sprake is van een AMM-positie van KPN op de retailmarkten voor verkeer en aansluitingen – 
met uitzondering van internationaal verkeer – en dat hieruit zodanige mededingingsproblemen 
voortvloeien, ook na het opleggen van wholesale verplichtingen, dat het gerechtvaardigd is om 
retailverplichtingen op te leggen in de vorm van retail ondergrensregulering, retail 
bovengrensregulering, transparantie en non-discriminatie.  

 
 
3. De rol van tariefregulering in de besluiten 
 
47. In de voorgaande paragraaf is per markt aangegeven of de verplichting ter zake van 

tariefregulering aan KPN is opgelegd. Omdat tariefregulering inhoudelijk de meest complexe 
verplichting betreft, wordt in deze paragraaf stilgestaan bij de nadere invulling die voor de 
tariefregulering is gekozen. 

 
48. De verschillende vormen van tariefregulering zijn als volgt in te delen: 

Wholesale markten:  wholesale price cap, rendementsregulering en vertraagde reciprociteit  
Retail markten:   bovengrenstariefregulering en ondergrenstariefregulering 

  
 
3.1 Wholesale tariefregulering 
 
3.1.1 Wholesale price cap 
 
49. Ten aanzien van vrijwel alle aan KPN opgelegde toegangsverplichtingen geldt dat deze worden 

gereguleerd op basis van het meerjarige wholesale price cap systeem (het WPC systeem). 
Uitsluitend ten aanzien van co-locatie blijft gelden dat de daarvoor te hanteren tarieven worden 
bepaald op basis van een jaarlijkse beoordeling van KPN’s EDC tariefvoorstel (‘jaarlijkse 
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rendementsregulering’). De WPC voorziet in meerjarige tariefzekerheid én in een efficiëntieprikkel 
voor KPN, en is tevens zo in te richten dat per dienst rekening kan worden gehouden met de 
gewenste proportionaliteit (‘maatwerk’). 

 
50. De WPC gaat uit van KPN’s kosten zoals die door KPN in haar EDC model aan de verschillende 

diensten worden toegerekend. Ten behoeve van het startpunt van de WPC zal KPN dit EDC 
model moeten doorrekenen voor de gerealiseerde kosten en volumes over 2004, en ten behoeve 
van het eindpunt voor de prognoses voor 2005 tot en met 2008. Op basis van dit start- en 
eindpunt resulteert in principe de gedurende de reguleringsperiode te gelden tariefontwikkeling 
(de CPI–X), zij het dat nog geldt dat op basis van de comparatieve efficiëntie analyse (de CEA) 
een correctie plaatsvindt voor eventuele inefficiënte kosten. De CEA is in feite een 
kostenbenchmark waarin KPN’s kosten worden vergeleken met die van een groot aantal 
Amerikaanse aanbieders. 

 
51. Binnen de WPC wordt maatwerk geleverd door uit te gaan van een viertal varianten. In de eerste 

variant is infrastructuurconcurrentie onmogelijk, en voor de in die variant gereguleerde diensten 
(gespreksafgifte) geldt vanaf het begin van de reguleringsperiode dat moet worden uitgegaan van 
het meest efficiënte kostenniveau (i.c. een benchmark tegen de meest efficiënte Amerikaanse 
aanbieders). In de tweede variant is infrastructuurconcurrentie mogelijk maar wordt die nog niet 
tijdens deze reguleringsperiode voorzien. Voor de in deze variant gereguleerde diensten (alle 
diensten uitgezonderd gespreksafgifte, interregionale gespreksdoorgifte en transit) geldt dat vanaf 
het begin van de reguleringsperiode wordt uitgegaan van een gemiddeld efficiënt kostenniveau 
(i.c. een benchmark tegen de gemiddelde efficiëntie van de Amerikaanse aanbieders). In de derde 
variant is infrastructuurconcurrentie mogelijk én wordt die gedurende de reguleringsperiode 
voorzien. Deze variant geldt vooralsnog voor geen van KPN’s wholesale diensten, maar houdt in 
dat vanuit het gemiddeld efficiënte kostenniveau als startniveau kan worden volstaan met een 
safety cap. De vierde variant ziet toe op de situatie waarin geldt dat het mededingsprobleem niet 
langer bestaat uit een excessieve prijsstelling maar uit marge-uitholling. In deze variant, die geldt 
voor de interregionale doorgiftedienst, geldt een meerjarige ondergrens. 

 
52. Opgemerkt zij dat onlosmakelijk verbonden voorzieningen in principe gereguleerd worden zoals in 

de tweede variant is voorzien (co-locatie uitgezonderd). Ten aanzien van de transitdienst geldt 
nog dat die buiten de WPC wordt gereguleerd, waarbij KPN wordt verplicht om haar tariefstelling 
te ontdoen van de huidige discriminatoire staffeling. 

 
3.1.2 Vertraagde reciprociteit 
 
53. Andere aanbieders dan KPN worden voor hun gespreksafgifte onderworpen aan tariefregulering. 

Hiertoe wordt het principe van vertraagde reciprociteit onverkort gehandhaafd (met uitzondering 
van de in de huidige beleidsregels verwoorde uitzonderingsgrond). 

 
3.1.3 Niet-causale kostentoerekening 
 
54. In de op basis van de oude Tw gebaseerde tariefregulering gold dat KPN bepaalde ‘wholsale 

specifieke kosten’ proportioneel moet toerekenen aan haar eigen retailbedrijf, teneinde een level 
playing field en kostenminimalisatie te bereiken. Op grond van artikel 6a.11 van huidige Tw is het 
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college een dergelijke niet-causale kostentoerekening echter uitsluitend nog als aanvullende 
verplichting toegestaan. De hiertoe benodigde ministeriële regeling (MR) is nog in voorbereiding. 

 
55. In de ontwerp marktanalysebesluiten wordt niet-causale kostentoerekening als aanvullende 

verplichting aan KPN opgelegd en als zodanig aan KPN als ontwerpeis in haar wholesale 
kostentoerekening meegegeven. In de beoordeling van KPN’s EDC-rapportages beoordeelt het 
college vervolgens of KPN aan de ontwerpeis heeft voldaan. Het is niet onwaarschijnlijk dat de 
MR pas finaal wordt nadat de ontwerpbesluiten zijn gepubliceerd. In de ontwerpbesluiten zal 
daarom gerefereerd worden aan de ontwerp MR.  

 
 
3.2 Retail tariefregulering 

 
3.2.1 Retail bovengrenstariefregulering 
 
56. De retail bovengrenstariefregulering bestaat uit een safety cap die in eerste instantie betekent dat 

KPN haar nominale tarieven gelijk moet houden (“CPI–CPI” waarbij CPI staat voor de 
consumentenprijsindex), en in tweede instantie mag verhogen met de inflatie (CPI–0%). Deze 
versoepeling in de tijd treedt in op het moment dat het college KPN’s WLR aanbod heeft 
goedgekeurd. De retail bovengrensregulering geldt eveneens voor de door KPN in off-net verkeer 
ingehouden retenties. 

 
3.2.2 Retail ondergrensregulering 
 
57. De retail ondergrensregulering bestaat in de eerste plaats uit de toepassing van de 

combinatorische prijssqueezetoets (CPST), die een versoepeling betekent van de huidige toets op 
elementniveau zonder dat KPN in staat wordt gesteld om anticompetitieve tarieven te hanteren. 
De CPST bestaat uit een toets op dienstniveau en een toets op marktniveau, en geldt eveneens 
voor gereguleerde retaildiensten die door KPN gebundeld met andere diensten worden 
aangeboden. In de tweede plaats bestaat de ondergrensregulering uit een aantal bepalingen ter 
zake van non-discriminatie (bijvoorbeeld het verbod op loyaliteitskortingen). 

 
3.2.3 Stoplichtmodel: naar een andere vorm van toetsing van voorstellen van KPN 
 
58. Voor zowel de boven- als de ondergrenstariefregulering geldt het zogenaamde stoplichtmodel. In 

termen van de ondergrensregulering betekent dit model dat als KPN ten aanzien van een dienst 
tot de conclusie komt dat de voor die dienst voorgenomen tariefstelling voldoet aan de 
verplichtingen, zij zonder verdere bemoeienis van het college tot introductie mag overgaan 
(‘groene diensten’). Het college monitort KPN’s gedrag, en als blijkt dat KPN diensten ten 
onrechte als groene diensten in de markt heeft gezet, volgt een handhavings- en boetetraject. Als 
KPN tot de conclusie komt dat het voorgenomen tarief niet aan de verplichtingen voldoet, maar 
daarbij desalniettemin van oordeel is dat geen sprake is van een anticompetitieve tariefstelling, 
kan KPN dit aan het college voorleggen. Het college kan dan alsnog goedkeuring verlenen 
(‘oranje diensten’). Tariefstellingen die niet aan de verplichtingen voldoen én ten aanzien waarvan 
KPN niet kan onderbouwen dat die tariefstellingen niet anticompetitief zijn, gelden als ‘rode 
diensten’. 
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59. In termen van de bovengrensregulering betekent het stoplichtmodel dat een dienst ‘groen’ is als 
het voor die dienst voorgenomen tarief binnen de grenzen van het plafond valt; andere diensten 
zijn per definitie ‘rood’. Ten aanzien van enkele specifieke diensten geldt een uitzondering en 
dient KPN de betreffende dienst wel als ‘oranje dienst’ ter goedkeuring voor te leggen 
(bijvoorbeeld de toevoeging van een nieuwe variant aan de 06760 staalkaart). 

 
3.2.4 Tariefregulering in de besluiten 
 
60. In elk van de besluiten is steeds in de hoofdtekst gemotiveerd welke invulling van tariefregulering 

proportioneel wordt geacht. Daarbij wordt steeds verwezen naar de in het kader van de 
betreffende invulling relevante tariefannexen, die integraal onderdeel uitmaken van de betreffende 
besluiten. Deze annexen zijn gebundeld in het document ‘Tariefregulering en gescheiden 
boekhouding KPN’.3 

 
 
4. Effectenrapportage 
 
61. Elk besluit is voorzien van een uitvoerige effectenrapportage. Uit deze effectenrapportage blijkt 

dat het aannemelijk is dat de baten van de door OPTA opgelegde verplichtingen op de retail en 
wholesalemarkten de kosten van regulering ruimschoots overtreffen. Op basis van een 
economisch model heeft OPTA via drie scenario's de statische effecten van regulering kwantitatief 
in beeld gebracht. De uitkomsten van deze scenario's verschillen, maar op grond van 
het "middenscenario" geldt dat de te verwachten baten structureel ten minste 100 miljoen euro 
bedragen, terwijl de kosten van regulering minder dan 10 miljoen euro zijn. In de berekende baten 
is overigens geen rekening gehouden met de dynamiek die op de communicatiemarkten als 
gevolg van regulering gaat ontstaan. De werkelijke baten van concurrentie zullen in de praktijk 
dan ook nog aanzienlijk hoger liggen dan het genoemde bedrag. 

 

 
3 Tariefregulering en gescheiden boekhouding KPN, Annex A tot en met H bij de betreffende het opleggen van verplichtingen 
voor ondernemingen die beschikken over aanmerkelijke marktmacht als bedoeld in hoofdstuk 6A. van de  
Telecommunicatiewet, OPTA/IBT/2005/201868, 1 juli 2005, openbare versie. 
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