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Inhoud presentatie

• Marktanalyse in drie stappen

• Retailmarkten: marktafbakening en dominantie

• Wholesalemarkten: afbakening, dominantie en 
verplichtingen

• Retailmarkten: verplichtingen

• Voip/Vob

• Planning verdere proces
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Marktanalyse in drie stappen

Marktafbakening:

• ‘Aanbeveling relevante markten’ van Europese Commissie leidend

Analyse dominantie en mededingingsproblemen :

• Diverse factoren meegewogen;

• Mededingingsproblemen waardoor 1) concurrenten worden 
uitgesloten 2) eindgebruikers worden benadeeld.

Verplichtingen:

• Er wordt door OPTA zo min mogelijk ingegrepen op retailmarkten 
zelf

• OPTA lost problemen zoveel mogelijk op in de bovenliggende 
wholesalemarkten, met name via toegangsverplichting
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Retailmarkten vaste telefonie
Analyse o.b.v. vraagsubsitutie en aanbodsubstitutie:

Markt lokaal/nationaal 
verkeer

Markt internationaal 
verkeer

Markt vast naar mobiel 
verkeer

Markt smalbandig 
dataverkeer (inbellen);

Markt verkeer naar 
informatienummers

Markt verkeer 
persoonlijke 
assistentdiensten

Markt aansluitingen 
laagcapacitair

Markt aansluitingen 
hoogcapacitair
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Retailmarkten voor verkeer en 
aansluitingen

Dominantie-analyse: 
• Op bovenstaande markten beschikt KPN over AMM, 

uitgezonderd internationale telefonie.

Markt Huidig marktaandeel van KPN

Laagcapacitaire aansluitingen (max. twee spraakkanalen) 95-100%

Hoogcapacitaire aansluitingen (minimaal drie spraakkanalen) 80-90%

Lokaal / nationaal verkeer 70-80%

Internationaal verkeer 30-40%

Vast-mobiel verkeer 60-70%

Smalbandig dataverkeer (internetinbellen) 90-100%

Verkeer naar informatienummers 90-95%

Verkeer naar persoonlijke assistentiediensten 90-95%
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Wholesalemarkten vaste telefonie

Markt vaste gespreksopbouw 
(KPN 95-100 %) 

Markt lokale doorgifte    (KPN: 
100 %) Markt interregionale doorgifte 

(KPN: 50-60 %) Markt transitdoorgifte (KPN: 
90-95 %)

Markten vaste gespreksafgifte                
(alle aanbieders op eigen 
netwerk: 100 %)

Markt laagcapacitaire 
wholesale aansluitingen (KPN: 
95-100 %)

Markt hoogcapacitaire 
wholesale aansluitingen (KPN: 
80-90 %)
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Wholesalemarkt voor gespreksopbouw
Marktafbakening:
• één markt voor alle vormen van gespreksopbouw
Dominantie-analyse:
• KPN heeft AMM (marktaandeel 95-100%)
Mededingingsproblemen:
• Ondermeer toegangsweigering, excessieve tarieven en marge-

uitholling
Verplichtingen:
• Toegang: 

– 1) C(P)S naar alle bestemmingen
– 2) overige gespreksopbouw (‘connect’): naar 067(60), 0800/0900
– andere vormen van toegang o.b.v. interoperabiliteit en verplichtingen 

gespreksafgifte

• Referentie-aanbieding 

• Non-discriminatie 

• Kostenoriëntatie

• Gescheiden boekhouding
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Wholesalemarkt voor lokale doorgifte

Marktafbakening:

• afhandelen van verkeer tussen lokale en regionale centrales

Dominantie-analyse:

• KPN heeft AMM (marktaandeel 100%)

Mededingingsproblemen:

• Ondermeer toegangsweigering, excessieve tarieven/marge-
uitholling

Verplichtingen:
• Toegang

• Referentie-aanbieding 

• Non-discriminatie 

• Kostenoriëntatie

• Gescheiden boekhouding
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Wholesalemarkt voor interregionale 
doorgifte

Marktafbakening:

• Afhandelen van verkeer tussen regionale centrales 

Dominantie-analyse:

• KPN heeft AMM (marktaandeel 50-60%)

Mededingingsproblemen:

• Roofprijzen op de wholesalemarkt

Verplichtingen:

• Tariefregulering: ondergrens op basis van kosten
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Wholesale markten voor interregionale 
doorgifte

Toelichting verplichting ondergrensregulering:

• Naast KPN zijn er 4 netwerken met een uitgebreid regionaal netwerk 
(20 koppeling EVKC’s). Er zijn dus alternatieven voor (wholesale) 
afnemers, maar KPN is dominant.

• Aanbieders uitgerold, netwerktopologie KPN was daarbij leidend => is 
gepaard gegaan met forse investeringen

• Andere aanbieders kwetsbaar voor marge-uitholling door KPN => risico 
van uittreding aanwezig: 

• Verzonken kosten terugkerende kosten

• Daarom verplichting tot ondergrensregulering. 

• Als overgangsregulering moet KPN nog half jaar toegang blijven 
leveren onder de huidige voorwaarden. 
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Wholesalemarkt voor transitdoorgifte
Marktafbakening:
• Afhandelen van verkeer tussen verschillende netwerken door een 

derde partij 
• Directe interconnectie geen substituut => vergt tijd, investeringen 

en kritische massa aan volume => onvoldoende prijsdruk
Dominantie-analyse:
• KPN heeft AMM (marktaandeel 90-95%)
Mededingingsproblemen: 
• Ondermeer (selectieve) toegangsweigering, marge-uitholling
Verplichtingen:
• Toegang
• Referentie-aanbieding 
• Non-discriminatie 
• Tariefregulering: verbod op volumekorting (staffels/block of time)
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Wholesalemarkt voor transitdoorgifte
Toelichting verplichtingen:

• Systeem van staffels =>grote afnemers bedingen 
concurrerende prijzen, kleinere afnemers betalen relatief hoge 
tarieven. Gevolgen:

1. Grote (mobiele) aanbieders geen prikkel om eigen infrastructuur 
aan te leggen, of om transit van ander dan KPN af te nemen=> 
zou hen in onvoordeliger staffel brengen

2. Kleine (vaste) aanbieders “captive” => kunnen hierdoor 
moeilijker concurreren op retailmarkt

• Wel beperkte mogelijkheden van replicatie => toenemende 
concurrentie. 

• Pure kostenoriëntatie zou concurrentie belemmeren. 

• Daarom is gekozen voor milde regulering => verbod op 
anticompetitief werkende staffels.



13

Wholesalemarkten voor gespreksafgifte
Marktafbakening: ieder netwerk een afzonderlijke markt
• Markt voor afgifte op geografische nummers

• Markt voor afgifte op bedrijfsnummers

• Markt voor afgifte op persoonlijke-assistentnummers

• Op overige markten geen ex-ante regulering (afgifte op 067(60), 
0800/0900) => concurrerende netwerken

Dominantie-analyse:
• Elke aanbieder heeft AMM op eigen netwerk

Mededingingsproblemen: 
• Ondermeer toegangsweigering, excessieve tarieven

Verplichtingen:
• Toegang

• Non-discriminatie 

• Referentie-aanbieding (KPN) en transparantie (overig)

• Kostenoriëntatie: KPN (wholesale price cap) versus overige partijen 
(“vertraagd reciproque”)

• Gescheiden boekhouding (KPN)
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Wholesalemarkten voor gespreksafgifte

Toelichting differentiatie verplichtingen KPN en anderen:

• Asymmetrie KPN versus andere aanbieders =>
• Meeste verkeer termineert op netwerk KPN
• Differentiatie tussen KPN en overigen wenselijk => 
• KPN kan a.g.v. grote schaal concurrenten uitsluiten, terwijl 

overige aanbieders vooral voor uitbuiting van eindgebruiker 
kunnen zorgen.
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Wholesalemarkten voor aansluitingen
Marktafbakening als spiegelbeeld van de retailmarkt:
• Laagcapacitaire wholesale telefonie-aansluitingen 

• Hoogcapacitaire wholesale telefonie-aansluitingen

Dominantie-analyse:
• KPN heeft AMM op beide markten (marktaandeel respectievelijk 95-

100%, 80-90%)

Mededingingsproblemen: 
• Voor laagcapacitair ondermeer toegangsweigering, excessieve tarieven. 

• Voor hoogcapacitair is toegangsweigering geen probleem: 

=> Grotere repliceerbaarheid: meer concurrentie

=> Slechts beperkte hoeveelheid CPS verkeer loopt via hoogcapacitair

Verplichtingen laagcapacitair:
• Toegang => wholesale line rental (WLR)

• Referentie-aanbieding 

• Kostenoriëntatie

• Gescheiden boekhouding



16

Wholesalemarkten voor aansluitingen

Toelichting verplichtingen: 

• Zowel wholesale als retail beperkte concurrentie op 
laagcapacitaire aansluitingen => AMM positie KPN

• WLR leidt er toe dat alternatieve aanbieders beter kunnen 
concurreren met KPN. 

• C(P)S-aanbieders kunnen daarbij voortaan een gecombineerde 
rekening versturen voor aansluiting en verkeer 

• Hierdoor worden ook concurrentiemogelijkheden t.a.v. verkeer 
vergroot.
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Wholesalemarkten voor aansluitingen

Implementatie WLR

• KPN binnen 8 weken voorstel o.b.v. besluit vaste 
telefonie

• Marktpartijen kunnen daarop binnen 3 weken 
reageren

• Aangepast voorstel naar te vormen industry group 
(IG)

• In IG verdere invulling technische en functionele 
specificatie
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Retailmarkten vaste telefonie

Resterende mededingingsproblemen: 

• Met name marge-uitholling, excessieve prijzen, 
roofprijzen

Verplichtingen: 

• Voor retailmarkten voor verkeer en aansluitingen 
geldt:
1. Boven- en ondergrensregulering 
2. Non-discriminatie
3. Transparantie
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Bellen via internet: VoIP/Vob (1)

Hoe gaat OPTA om met bellen via internet (VoIP)?

• VoIP concurreert met traditionele telefonie

⇒Op basis van productkenmerken

⇒Op basis van toenemende prijsdruk van VoIP op traditionele 
telefonie: eind 2007 verwachte VoIP penetratie 10-30%

• Marktdynamiek: kabelbedrijven begonnen met aanbieden VoIP; 
KPN is bezig met pilot

• UPC (naar eigen zeggen): 5000 nieuwe VoIP klanten per week

• OPTA verwacht komende jaren dus veel van VoIP 

• Nochtans: KPN dominant voor traditionele telefonie…

• …met gevaar van overhevelen van marktmacht naar VoIP
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Bellen via internet: VoIP/Vob (2)

Reguleringsdilemma

• Enerzijds: VoIP leidt tot meer concurrentie en lagere tarieven.

• KPN moet dan ook ruimte krijgen om VOIP aan te bieden

• Anderzijds: moeten aanbieders kunnen concurreren met KPN. 

• KPN heeft immers voor PSTN vaste telefonie nog zeer sterke 
positie.

• Extern onderzoek: komende 3 jaar zal KPN – ondanks komst 
VoIP – hoge marktaandelen behouden: meer dan 50% 

• OPTA heeft daarom balans gezocht in regulering
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Wholesaleregulering:
• Belangrijkste bouwsteen gereguleerd: KPN moet toegang tot 

de aansluitlijn leveren (ULL)

Retailregulering:

• Risico van te lage prijzen: KPN gaat “stunten” met VoIP, 
bijvoorbeeld gratis bellen naar andere KPN abonnees. 

• Andere aanbieders kunnen daar moeilijk tegen op: zij hebben 
geen of beperkt eigen netwerk en moeten veel 
wholesalediensten inkopen bij KPN =>kostenasymmetrie

• Regulering: KPN mag geen VoIP aanbieden beneden kosten 
=> ondergrens

Bellen via internet: VoIP/Vob (3)
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Bellen via internet: VoIP/Vob (4)

Retailregulering:

• KPN mag voor VoIP wel lagere tarieven hanteren dan 
voor traditionele PSTN telefonie: kosten van VoIP zijn 
immers ook lager

• Als KPN aannemelijk kan maken dat lagere tarieven 
niet anti-competitief zijn, mag zij diensten onder de 
kostprijs aanbieden: voorstel voorleggen aan OPTA
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Planning verdere proces
•Uitgangspunt is twee maanden reactietijd marktpartijen: status 
besluiten is voorontwerp.

•Nieuwe uniforme openbare voorbereidingsprocedure voorziet in 6 
weken reactietijd

•Start formele consultatie derhalve: 20 juli 2005

•Hoorzitting: 18 augustus 2005

•Sluitingsdatum reacties: 31 augustus 2005

•September: verwerking reacties marktpartijen

•Oktober 2005: notificatie Europese Commissie

•November/december: definitief besluit treedt in werking



24

Tariefregulering KPN

Wholesale

• Wholesale price cap

• Rendementsregulering

• Proportionele toerekening WSK

Retail

• Bovengrensregulering

• Ondergrensregulering

• Stoplichtmodel 1 juli 2005

Martijn Meijers
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Wholesale price cap (1)

Meerjarige tariefregulering

• Schept duidelijkheid en zekerheid voor de markt

• Bevordert investeringsklimaat en innovatie

• Stimuleert KPN tot verdere efficiëntieverbetering

• Biedt ruimte voor proportioneel ‘maatwerk’

• Beperking administratieve lasten

• Beproefd reguleringsmodel (VK, Italië)

• In de markt breed gesteund (consultatie MWTS)
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Wholesale price cap (2)

• Vorm: CPI–X
– Tariefontwikkeling bepaald door inflatie en de 

kosten/volumeontwikkeling

– Cap biedt KPN ruimte om concurrentie te volgen

• WPC omvat alle tariefgereguleerde 

wholesalediensten, behalve co-locatie en 

transit
– Co-locatie als enige dienst gereguleerd met 

jaarlijkse rendementsregulering
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Wholesale price cap (3)

• Reguleringsperiode: 3 jaar

– Startdatum: 1 januari 2006

– Einddatum: 31 december 2008

• Meerjarige tariefontwikkeling bepaald door:

– EDC2004 en prospectieve EDC rapportages

– Beoordeling OPTA met inbreng marktpartijen

– Toepassing OPTA van comparatieve efficiëntie 

analyse (CEA)
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Wholesale price cap (4)

• CEA benchmarkt efficiëntie van KPN tegen  

efficiënt veronderstelde US LECs

• CEA verzekert de onderlinge vergelijkbaarheid
– Door toepassing uniforme kostenbasis en 

voldoende verklarende variabelen

• CEA is technologieneutraal
– Onder veranderende technologische omstandig-

heden geschikter dan statisch model (BULRIC)

• CEA is transparant
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Wholesale price cap (5)

• Gedifferentieerde toepassing CEA resulteert in 

proportionaliteit per dienst

• Per dienst is, op grond van marktomstandig-

heden, bepaald in hoeverre KPN inefficiënte 

kosten ontzegd moeten worden

• Te resulteren in een correctie van KPN’s EDC 

voorstellen

• WPC omvat hiertoe vier varianten
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Wholesale price cap (6)

Operationalisering

• Startdatum van 1 januari vergt start op basis 

van de ontwerpbesluiten
– KPN blijkt bereid

– Marktpartijen worden uitgenodigd

– Aanbesteding CEA onder voorbehoud van start

• Fall-back scenario: doortrekken huidige 

tarieven
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Proportionele toerekening WSK

• Voor de meeste tariefgereguleerde 
wholesalemarkten geldt de verplichting tot 
proportionele toerekening van wholesale 
specifieke kosten

• Dit als aanvullende verplichting art 6a.11 Tw

• KPN deelt zodoende evenredig in de met 
toegang samenhangende kosten 

• De benodigde ministeriële regeling is in de 
maak
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Retail bovengrensregulering

• Voorzetting van de safety caps

• In eerste instantie cap van CPI–CPI

• Totdat KPN heeft voldaan aan de effectieve 

introductie van WLR

• Daarna versoepeling tot CPI–0
– Daartoe zijn met WLR (en CPS-III, VoIP) voldoende 

concurrentiemogelijkheden verzekerd
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Retail ondergrensregulering (1)

• Mededingingsprobleem: marge-uitholling

• Doel verplichting: welvaartsverhogend gedrag 

toestaan en tegelijk anticompetitief gedrag voorkomen

• Verplichting: KPN is gehouden geen anticompetitieve 

tarieven te hanteren

• Tarieven zijn niet anticompetitief als aan de 

combinatorische squeezetoets (CPST) is voldaan

• CPST geldt ook voor gereguleerde diensten in 

bundels, om te voorkomen dat ondergrensregulering 

wordt ontlopen
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Retail ondergrensregulering (2)

• CPST bestaat uit:
– Toets op dienstniveau: wholesale (EDC) inkoop 

plus incrementele retailkosten
– Toets op marktniveau: totale aan de markt 

toerekenbare kosten incl. redelijk retailrendement

• Overwegingen:
– Marktniveau en niet elementniveau is relevant
– Efficiënte partijen kunnen op marktniveau duurzaam 

concurreren
– Toets op dienstniveau beperkt prijsdiscriminatie en 

beschermt concurrentie op korte termijn
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Retail stoplichtmodel (1)

• Groene diensten voldoen aan de voorschriften 
(CPST) en mag KPN zonder meer invoeren

• OPTA monitort op basis van rapportagever-
plichtingen, en handhaaft zo nodig

• Ex ante beoordeling geldt de oranje diensten

• Die diensten voldoen niet aan de 
voorschriften; desalniettemin is KPN van 
oordeel dat geen sprake is van 
anticompetitieve tariefstelling
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Retail stoplichtmodel (2)

• Rode diensten zijn anticompetitief en mogen 
niet worden ingevoerd

• Overwegingen bij het stoplichtmodel:
– In iedere fase de verantwoordelijkheid op de juiste 

plek
– Proportioneel: geen ex ante toetsing bij 

welvaartsverhogend gedrag

• Operationalisering ‘ondergrens’ op basis van 
ontwerpbesluiten van start; marktpartijen 
worden met een consultatie betrokken
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Vragen


