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DEEL I 

 

1 Algemeen 

1.1 Samenvatting  

 
1. Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: college) heeft op 

23 december 2004, kenmerk OPTA/IBT/2004/203801, een besluit (hierna: geschilbesluit) 
genomen inzake een geschil tussen Tele2 Netherlands B.V. (hierna: Tele2) en KPN Telecom B.V. 
(hierna: KPN) over Carrier (Pre) Selectie (hierna: C(P)S) naar niet-geografische nummers. In het 
geschilbesluit is onder meer geoordeeld dat KPN C(P)S per 23 mei 2005 mogelijk moet maken 
naar alle bestemmingen die op dit moment nog niet via C(P)S beschikbaar zijn, met uitzondering 
van 112 en die bestemmingen waarvoor de eindgebruiker een rechtstreekse factuurrelatie heeft 
met de aanbieder van de desbetreffende vervolgdienst. 

 
2. In het geschilbesluit heeft het college aangegeven over een aantal punten nader te zullen 

oordelen in een aanvullend geschilbesluit. In het onderhavige aanvullende besluit beoordeelt het 
college de redelijkheid van het verzoek van Tele2 inzake mass calling en stelt hij een 
beschakelingstarief vast voor de CPS beschakelingscategorie “overig”. Deze categorie “overig” 
bevat de bovengenoemde verkeerssoorten uit het geschilbesluit, inclusief mass calling. Het door 
het college vastgestelde tarief is van toepassing op de periode 1 juli 2004 tot en met 31 december 
2005. 

1.2 Inleiding en achtergrond 

 
3. De diensten ‘Carrier Select’ (hierna: CS) en ‘Carrier Pre Select’ (hierna: CPS) maken het voor een 

eindgebruiker mogelijk om voor uitgaand telefoonverkeer gebruik te maken van een andere 
aanbieder dan de aanbieder die de telefoonaansluiting levert. Dit kan de eindgebruiker per 
gesprek bepalen (CS) of standaard laten instellen (CPS). Dit leidt er vervolgens toe dat de CPS-
aanbieder het gesprek afwikkelt, het eindgebruikerstarief bepaalt en de eindgebruiker voor dit 
verkeer factureert. 

 
4. Om deze diensten mogelijk te maken is het onder meer noodzakelijk dat een CPS-aanbieder 

bijzondere toegang verkrijgt tot het vaste telefoonnetwerk van KPN. Vanaf begin 2000 is dit 
mogelijk voor nationaal verkeer, vast-mobiel verkeer en internationaal verkeer. Per 1 augustus 
2002 is C(P)S ook mogelijk geworden voor lokaal verkeer. Dit wordt aangeduid met de term 
“CPS-II”. 
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5. Na de implementatie van CPS-II heeft Tele2 aan KPN verzocht om bijzondere toegang tot haar 

netwerk te krijgen om ook CPS naar bepaalde niet-geografische nummers, zoals 0800 en 0900 
mogelijk te maken. Verkeer met behulp van CPS naar niet-geografische bestemmingen wordt 
aangeduid met de term “CPS-III”. Omdat partijen geen overeenstemming over de invoering van 
CPS-III konden bereiken, heeft dit uiteindelijk geleid tot een door Tele2 tegen KPN aangespannen 
geschilprocedure.  

 
6. In het geschilbesluit heeft het college KPN opgedragen binnen 5 maanden na dagtekening van 

het besluit aan het verzoek van Tele2 tegemoet te komen. Dit betekent onder andere het 
beschakelen van eindgebruikers naar een nieuwe (extra) CPS-categorie “overig” via het “Operator 
Controlled Model” (hierna: OCM) en het “Voice Respons Systeem” (hierna: VRS) en het 
implementeren van deze extra CPS-categorie “overig” volgens de in het geschilbesluit 
uiteengezette optie a), die door iedere CPS-aanbieder kan worden afgenomen. De term “CPS-
overig” ziet op het verzoek van Tele2 en omvat de verkeersstromen naar alle bestemmingen die 
op dit moment nog niet via C(P)S beschikbaar zijn met uitzondering van 112 en met uitzondering 
van de diensten waarvoor de eindgebruiker heeft gekozen een rechtstreekse factuurrelatie met de 
desbetreffende dienstaanbieder aan te gaan. Het verzoek van Tele2 omvat tevens mass calling 
naar onder meer 0900-nummers.1 Ten aanzien van mass calling heeft het college echter in 
randnummer 67 van het geschilbesluit aangegeven dat hij in een nader besluit een beslissing zal 
nemen ten aanzien van het verzoek van Tele2 voor zover dat daarop betrekking heeft. 

 
7. Het college heeft in het dictum van het geschilbesluit onderdeel I onder e KPN opgedragen om 

een kostenrapportage volgens de EDC-systematiek te overleggen over de relevante kosten 
inzake het beschakelen van eindgebruikers naar de nieuwe CPS-categorie “overig” ten behoeve 
van de bepaling van een kostengeoriënteerd tarief. Voorts heeft het college in het dictum van het 
geschilbesluit onder f KPN opgedragen om een kostenrapportage volgens de EDC systematiek te 
overleggen voor de kosten die met de installatie en het gebruik van een tweede Intelligent 
Network (hierna: IN) platform ten behoeve van CPS verkeer naar mass calling nummers gemoeid 
zullen zijn.  

 
8. KPN heeft uitvoering gegeven aan de dictumpunten e en f van het geschilbesluit in de zin dat zij 

bij brief van 3 februari 2005 kostenrapportages ter beoordeling bij het college heeft ingediend. In 
de periode daaropvolgend heeft het college KPN onder andere verzocht om een nadere 
toelichting, een verdere onderbouwing en een uitwerking hiervan in tariefvoorstellen. Daarnaast is 
het college een onderzoek gestart naar de noodzaak van een tweede IN-platform ten behoeve 
van het routeren van oproepen naar mass calling nummers via CPS vanwege een waarschijnlijke 

                                                      
1 Zie het geschilbesluit van 23 december 2004, p. 3 en p. 15. 
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samenhang tussen de al dan niet noodzakelijke installatie en gebruik van een tweede IN-platform 
en de kostenbeoordelingen die het college uitvoert bij het bepalen van het beschakelingstarief 
voor de CPS categorie “overig”. Op 8 juni 2005 heeft een hoorzitting met KPN en Tele2 
plaatsgevonden over bovengenoemde onderwerpen. Medewerkers van OPTA hebben op 16 juni 
2005 een bezoek aan de afdeling Operator Vaste Net van KPN in Amersfoort gebracht, waarbij 
onder andere de in de kostenonderbouwing van 3 februari 2005 beschreven werkzaamheden in 
de praktijk geverifieerd zijn. 

 
9. In het onderhavige besluit wordt een aantal verschillende termen gebruikt, zoals de term CPS-

overig, de term CPS-overig (zonder mass calling) en de term mass calling. Ten aanzien van de 
twee eerstgenoemde termen merkt het college het volgende op. De term CPS-overig omvat de 
verkeersstromen naar alle bestemmingen die op dit moment nog niet via C(P)S beschikbaar zijn 
met uitzondering van 112 en met uitzondering van de diensten waarvoor de eindgebruiker heeft 
gekozen een rechtstreekse factuurrelatie met de desbetreffende dienstaanbieder aan te gaan. 
Hieronder valt tevens mass calling naar onder meer 0900-nummers. De term CPS-overig is in het 
geschilbesluit gehanteerd om het verzoek van Tele2 te adresseren. Voorts komt de term CPS-
overig (zonder mass calling) in het onderhavige besluit aan de orde. Deze term heeft betrekking 
op bovengenoemd verkeer, met uitzondering van mass calling verkeer. KPN heeft in zijn 
correspondentie met het college de term CPS III en de term CPS III (zonder mass calling) 
gehanteerd. Het college heeft in het geschilbesluit de term CPS III nader omschreven. Onder 
randnummer 9 van het geschilbesluit geeft het college aan dat het hier gaat om een aantal 
bestemmingen die momenteel niet bereikbaar zijn via het CPS aanbod van KPN. Het betreft niet-
geografische nummers die de volgende nummerreeksen omvatten: 065/066 (semafonie), 067 
(datatoegang), 06760 (internettoegang), 080x (gratis informatienummers, medianummers en 
mass calling nummers), 082 (VPN toegang), 084/087 (persoonlijke assistentdiensten), 088 
(bedrijfsnummers) en 090x (betaalde informatienummers, medianummers en mass calling 
nummers). Uit oogpunt van eenduidigheid hanteert het college in het navolgende alleen de 
termen CPS-overig en CPS-overig (zonder mass calling). Deze termen komen overeen met de 
door KPN gehanteerde termen CPS III en CPS III (zonder mass calling). 

 
10. Het college geeft in het onderhavige besluit ook een oordeel over de redelijkheid van het verzoek 

van Tele2 inzake mass calling. Het college gaat in dit verband onder andere in op de noodzaak 
van een tweede IN-platform voor mass calling via CPS. Voorts gaat het college in op de 
implementatiewijze en implementatietermijn waarop mass calling via CPS in een CPS 
beschakelingscategorie dient te worden opgenomen. Ten slotte beoordeelt het college het door 
KPN (op basis van het door KPN aan het college ter goedkeuring voorgelegde 
kostentoerekeningssysteem) voorgestelde tarief voor de CPS beschakelingscategorie “overig”. 

 
11. Het college verwijst voor een volledig overzicht van de correspondentie die hij met KPN en Tele2 
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heeft gevoerd en de besprekingen die hebben plaatsgevonden naar bijlage 6. 

1.3 Juridisch kader  

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

communicatiesector 2002”2 in werking getreden. Met deze wet is de Telecommunicatiewet 
gewijzigd. De gewijzigde Telecommunicatiewet zal hierna worden aangeduid als Tw. De voor 19 
mei 2004 geldende Telecommunicatiewet zal hierna worden aangeduid als Tw (oud). 

 
13. Voorheen vloeiden de verplichtingen voor een partij met aanmerkelijke marktmacht (hierna: AMM) 

op de in artikel 6.4, eerste lid, van de Tw (oud) genoemde markten rechtstreeks voort uit de wet. 
Onder de Tw dient het college op grond van de bepalingen van hoofdstuk 6a van de 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 communicatiesector”3. Vervolgens dient het college de afgebakende markten 
te analyseren, waarna eventueel verplichtingen worden opgelegd aan een dominante partij.  

 
14. In artikel 12.2, eerste lid, van de Tw is het volgende gesteld ten aanzien van de bevoegdheid van 

het college om geschillen te beslechten:  
“Indien er tussen […] aanbieders een geschil is ontstaan inzake de nakoming van een op een 
[…] aanbieder […] die openbare elektronische communicatienetwerken, bijbehorende 
faciliteiten of openbare elektronische communicatiediensten aanbiedt op grond van een bij of 
krachtens deze wet rustende verplichting, kan het college op aanvraag van een bij dat geschil 
betrokken partij het geschil beslechten […]. 

 
15. De wetgever heeft voorzien in overgangsrecht terzake. Dit overgangsregime is opgenomen in 

artikel 19.5, van de Tw en luidt, voor zover in onderhavige zaak relevant, als volgt: 
“-1. Aanbieders van vaste openbare telefoonnetwerken of vaste openbare telefoondiensten 
die op het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet implementatie Europees 
regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector [in casu: 19 mei 2004] door het 
college zijn aangewezen op grond van artikel 6.4, eerste lid, zoals dat luidde voor 
inwerkingtreding van die wet, behouden de aan deze aanwijzing verbonden verplichtingen tot 
de inwerkingtreding van de besluiten bedoeld in artikel 19.5, eerste lid.” 
[…] 

                                                      
2 Met deze wet is de tot dat moment geldende Tw 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.  
3 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). 
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-8. Het college behoudt tot 24 maanden na de inwerkingtreding van de Wet Europees 
regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector 2002 de taken en 
bevoegdheden zoals deze voor het tijdstip van inwerkingtreding van die wet in verband met 
de verplichtingen, bedoeld in het eerste tot en met vierde lid, aan hem bij of krachtens de 
hoofdstukken 6 en 7 zijn toegekend of opgedragen […].” 

 
16. Artikel 6.9 van de Tw (oud) luidt voor zover van belang: 

“-1. Aanbieders, aangewezen door het college krachtens artikel 6.4, eerste lid voldoen aan 
alle redelijke verzoeken tot bijzondere toegang. 
[…] 
-3. Onverminderd het eerste en tweede lid, is voor aanbieders van vaste openbare 
telefoonnetwerken of vaste openbare telefoondiensten die zijn aangewezen krachtens artikel 
6.4, eerste lid, artikel 6.6 van overeenkomstige toepassing ten aanzien van verzoeken om 
bijzondere toegang gedaan door hen die in of buiten Nederland openbare 
telecommunicatiediensten aanbieden. 
[…].” 

 
17. Artikel 6.6, eerste lid, van de Tw (oud) luidt, voor zover relevant, als volgt: 

“Aanbieders van vaste openbare telefoonnetwerken, van vaste openbare telefoondiensten […] 
aangewezen door het college krachten artikel 6.4, eerste lid, a […] dragen er zorg voor dat 
alle tarieven voor interconnectie op transparante wijze worden bepaald en op kosten zijn 
georiënteerd.” 

 
18. In de “Richtsnoeren tariefregulering interconnectie en bijzondere toegangsdiensten”4 (hierna: 

richtsnoeren) van 13 april 2001 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 zoals die voor KPN op basis van artikel 6.6 van de Tw 
(oud) geldt. 

 
19. In zijn “Goedkeuringsbesluit wholesale tariefregulering periode 2004/20055” (hierna: 

goedkeuringsbesluit) heeft het college onder meer de kostentoerekeningssystemen van de door 
KPN voor haar interconnectie- en bijzondere toegangsdiensten te hanteren kostengeorienteerde 
tarieven goedgekeurd en heeft het college geoordeeld dat de door KPN voor de periode van 1 
september 2004 c.q. 1 juli 2004 tot de operationalisering van eventuele verplichtingen onder het 
nieuwe regulerend kader voor haar interconnectie- respectievelijk bijzondere toegangsdiensten 
voorgestelde tarieven kostengeoriënteerd zijn. 

 

                                                      
4 Zie “Richtsnoeren tariefregulering en bijzondere toegangsdiensten” van 13 april 2001, kenmerk OPTA/IBT/2001/200850. 
5 Zie “Goedkeuringsbesluit wholesale tariefregulering periode 2004/2005” van 30 juni 2004, kenmerk OPTA/IBT/2004/202290. 
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20. Artikel 44, eerste lid, van het Besluit ONP huurlijnen en telefonie (hierna: BOHT) bepaalt het 
volgende met betrekking tot het mogelijk maken van CPS: 

“Aanbieders van vaste openbare telefoonnetwerken en aanbieders van vaste openbare 
telefoondiensten, aangewezen krachtens artikel 6.4, eerste lid, van de wet dragen er zorg 
voor dat uiterlijk met ingang van 1 januari 2000 voor hun afnemers de voorzieningen 
beschikbaar zijn die het die afnemers mogelijk maakt dat reeds door toepassing van artikel 
6.1 of 6.9 van de wet voor die afnemer beschikbare geschakelde diensten van andere 
aanbieders tevens beschikbaar zijn door middel van een door de afnemer bij de aangewezen 
aanbieder ingestelde voorkeuze. […]” 

 
21. In artikel 5.1 juncto artikel 5.2 van het Besluit universele dienstverlening en 

eindgebruikersbelangen (hierna: Bude) is bepaald dat op het moment van wijziging van de Tw het 
BOHT wordt ingetrokken. Via het overgangsrecht zoals vastgelegd in artikel 19.5, eerste lid, van 
de Tw blijft echter de verplichting voor KPN op grond van artikel 44 van het BOHT om bepaalde 
CPS-diensten aan te bieden nog van kracht. 

1.4 Structuur van besluit  

 
22. Het college geeft in deel II (hoofdstukken 2 t/m 6) een chronologische weergave van de stappen 

die hij in zijn beoordeling heeft genomen. In deel III is het dictum van het college opgenomen. 
Hieronder volgt een kort overzicht van de onderwerpen in die hoofdstukken en de daarbij 
behorende bijlagen worden behandeld. In de bijlagen geeft het college een nadere uitwerking van 
hetgeen hij in de hoofdstukken heeft geadresseerd. 

 
23. In deel II en III komen de volgende hoofdstukken aan bod: 

 Hoofdstuk 2: Bevoegdheid van het college 
 Hoofdstuk 3: CPS-overig (zonder mass calling) 

o Bijlage 1 “Beoordeling kostenonderbouwing van KPN van 3 februari 2005 inzake 
CPS-overig (zonder mass calling)” 

 Hoofdstuk 4: Mass calling 
o Bijlage 2 “Technische analyse van het college inzake mass calling via CPS” 
o Bijlage 3 “Beoordeling kostenonderbouwing van KPN van 10 juni 2005 inzake mass 

calling” 
 Hoofdstuk 5: De implementatiewijze en implementatietermijn 
 Hoofdstuk 6: Tarieven 

o Bijlage 4 “Beoordeling kostenonderbouwing en tariefvoorstel van KPN van 10 juni 
2005 inzake CPS-overig” 

 Hoofdstuk 7: Dictum 
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DEEL II  

 

2 Bevoegdheid 

 
24. Ten aanzien van de bevoegdheid van het college verwijst het college naar het geschilbesluit. 

Onder paragraaf G onder kopje “Bevoegdheid van het college” van het geschilbesluit heeft het 
college een uiteenzetting gegeven van zijn bevoegdheid om in het geschil tussen Tele2 en KPN te 
beslechten. Hieruit vloeit voort dat het college op grond van artikel 12.2, eerste lid, van de Tw 
bevoegd is om het geschil tussen Tele2 en KPN te beslechten. Het college heeft een deel van dit 
geschil beslecht op 23 december 2004, waarin hij in het geschilbesluit KPN verplicht om C(P)S 
naar niet-geografische nummers mogelijk te maken. In het onderhavige aanvullende besluit wordt 
het deel van het verzoek van Tele2 dat betrekking heeft op mass calling geadresseerd. Voorts 
beoordeelt het college de kostenonderbouwingen en tariefvoorstellen die KPN voor CPS-overig 
(zonder mass calling), mass calling via CPS en CPS-overig bij het college heeft ingediend.  

 
25. Voor de goede orde wijst het college erop dat in het onderhavige aanvullende besluit de drie 

navolgende termen door het college worden gehanteerd: CPS-overig (zonder mass calling), mass 
calling en CPS-overig. De laatstgenoemde term omvat de twee eerstgenoemde termen. 

 

3 CPS-overig (zonder mass calling) 

3.1 Inleiding  

 
26. In dit hoofdstuk volgt een korte weergave van het dictum van het geschilbesluit onderdeel I onder 

e, een beschrijving van de kostenonderbouwing en een beoordeling hiervan door het college 
alsmede hoe het college omgaat met de tariefvoorstellen die KPN inzake CPS-overig (zonder 
mass calling) aan het college heeft voorgelegd. 

3.2 Geschilbesluit 

 
27. Het college heeft in het dictum van het geschilbesluit onder onderdeel I onder e aangegeven dat 

KPN kostengeoriënteerde tarieven dient te hanteren voor het beschakelen van eindgebruikers 
naar de nieuwe CPS categorie “overig”. Voorts heeft het college gesteld dat voor het afwikkelen 
van CPS-overig verkeer KPN de geldende verkeerstarieven dient te hanteren. Ten behoeve van 
de bepaling van het kostengeoriënteerde tarief voor het beschakelen diende KPN binnen zes 
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weken na dagtekening van het geschilbesluit een kostenrapportage over de daarvoor relevante 
kosten volgens de EDC-systematiek te overleggen aan het college. 

3.3 De kostenonderbouwing van KPN van 3 februari 2005 

 
28. Bij brief van 3 februari 2005 heeft KPN een kostenrapportage aan het college opgeleverd ten 

behoeve van de bepaling van het kostengeoriënteerde tarief voor het beschakelen van 
aansluitingen van eindgebruikers die voor de nieuwe CPS-categorie “overig” gebruik willen maken 
van de dienstverlening van Tele2. Uit deze kostenrapportage blijkt dat de eenmalige kosten voor 
de implementatie van CPS-overig (zonder mass calling) per 23 mei 2005, door KPN geraamd 
worden op [bedrijfsvertrouwelijk]. De jaarlijkse reguliere kosten worden geraamd op 
[bedrijfsvertrouwelijk]. 

 
29. Onderstaand is een (verkorte) tabel uit de kostenrapportage van KPN van 3 februari 2005 

opgenomen met een overzicht van kosten voor CPS-overig (zonder mass calling). In bijlage 1 
“Beoordeling kostenonderbouwing van KPN van 3 februari 2005 inzake CPS-overig (zonder mass 
calling)” is een uitgebreidere tabel opgenomen van het voorstel van KPN van 3 februari 2005. Het 
college merkt hierbij op dat de in de tabel opgenomen nummers verwijzen naar de volledige tabel 
van KPN in bijlage 1 onder randnummer 105. 

 
 Eenmalige Projectkosten Totaal 

(x 1.000 Euro) 
   
1 Telecommunicatie Infrastructuur  [bedrijfsvertrouwelijk] 
2 Intelligent Network bestaand [bedrijfsvertrouwelijk]  
3 Beschakelstraat [bedrijfsvertrouwelijk]  
4 Wholesale Billing (projectkosten) [bedrijfsvertrouwelijk]  
5 Algemeen (projectkosten) [bedrijfsvertrouwelijk]  
   
6 Totaal [bedrijfsvertrouwelijk]*

) 
*) Agv afrondingsverschillen gaat het college uit 

van [bedrijfsvertrouwelijk] ipv 
[bedrijfsvertrouwelijk]  

 

 
 Jaarlijkse reguliere kosten Totaal 

(x 1.000 Euro) 
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7 Wholesale Billing (regulier) [bedrijfsvertrouwelijk
]  

 
30. Bij brief van 11 februari 2005 heeft KPN aan het college aangegeven, dat er voor de 

implementatie van CPS-overig (zonder mass calling) op het IN-platform een drietal scenario´s 
mogelijk is, waarbij als gevolg van verschillende implementatietijdstippen de kosten voor de IN 
aanpassingen variëren. De reden hiervoor is dat KPN in het derde kwartaal van 2005 haar huidige 
IN-platform zal gaan vervangen. Dit zou, gelet op het uit het geschilbesluit voortvloeiende datum 
van de implementatie van CPS-overig (zonder mass calling), betekenen dat de werkzaamheden 
die ter uitvoering van het onderhavige besluit op het IN-platform verricht moeten worden, twee 
keer verricht zouden moeten worden; één keer op het oude IN-platform en één keer op het 
nieuwe IN-platform. Afhankelijk van het nog te kiezen scenario zou het bedrag van 
[bedrijfsvertrouwelijk] in bovenstaande tabel nog kunnen wijzigen in een van de (totaal)bedragen, 
zoals vermeld in onderstaande tabel. 

 
31. Hieronder is een tabel van KPN met kostenonderbouwingen van de drie IN-scenario’s 

opgenomen (samengevat): 
 
 
 

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 
 CPS-overig (zonder 

mass calling) op oud 
en nieuw IN 

CPS-overig (zonder 
mass calling) alleen 
op nieuw IN 

CPS-overig (zonder 
mass calling) alleen 
op nieuw IN 

 Per 23-05-2005 Per 26-08-2005 Per 25-11-2005 
 Kosten x 1.000 

Euro 
Kosten x 1.000 Euro Kosten x 1.000 Euro 

Kosten    
Totaal kosten IN 
aanpassingen 

[bedrijfsvertrouwelijk] [bedrijfsvertrouwelijk
] 

[bedrijfsvertrouwelijk
] 

[bedrijfsvertrouwelijk]  [bedrijfsvertrouwelijk] [bedrijfsvertrouwelijk
] 

[bedrijfsvertrouwelijk
] 

 
Totaal [bedrijfsvertrouwelijk]*

)
[bedrijfsvertrouwelijk

] 
[bedrijfsvertrouwelijk

] 
*) agv 
afrondingsverschillen 
gaat het college uit van 
eerdergenoemd bedrag 
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[bedrijfsvertrouwelijk] .  
 
32. In een e-mail van KPN van 18 februari 2005 legt KPN de bovengenoemde drie scenario’s aan 

Tele2 voor. Op 22 februari 2005 heeft een overleg hierover plaatsgevonden tussen Tele2 en KPN, 
waarbij OPTA als toehoorder aanwezig was. Uit de daarop volgende correspondentie tussen KPN 
en Tele2 blijkt dat de partijen niet nader tot elkaar zijn gekomen over de keuze voor een alternatief 
(in de zin van: later en goedkoper) scenario voor implementatie. Bij brief van 14 maart 2005 geeft 
KPN aan dat zij vasthoudt aan implementatie binnen de in het geschilbesluit gestelde termijn en 
de daartoe reeds in gang gezette werkzaamheden worden voortgezet. KPN stelt in de brief van 
14 maart 2005 dat Tele2 niet heeft aangegeven te willen kiezen voor uitstel van implementatie tot 
ultimo augustus 2005 dan wel november 2005. Tele2 heeft niet op deze brief van KPN 
gereageerd.  

 
33. In de periode na 3 februari 2005 heeft KPN op verzoek van het college nadere gegevens inzake 

de kostenonderbouwing voor CPS-overig (zonder mass calling) aan het college verstrekt. Gelet 
op het bovenstaande zal het college de kostenonderbouwing van KPN van 3 februari 2005 inzake 
CPS-overig (zonder mass calling) op kostenoriëntatie beoordelen. Het college gaat, in het licht 
van het bovenstaande, uit van het scenario dat gebaseerd is op de implementatie per 23 mei 
2005 (scenario 1 in de bovenstaande tabel). 

3.4 De beoordeling van de kostenonderbouwing  

 
34. Tijdens de bespreking tussen KPN en OPTA op 28 april 2005 over het onderwerp mass calling is  

naar voren gekomen dat reeds vanaf eind 2004 sprake is van een nieuw IN-platform. 
Desgevraagd heeft KPN aangegeven dat de CPS-dienstverlening reeds per eind 2004 op dit 
nieuwe IN-platform operationeel is.  

 
35. Aangezien het college deze uitspraak van KPN niet kon plaatsen in relatie tot het feit dat er op 18 

februari 2005 (dus ongeveer twee maanden na invoering van het nieuwe IN-platform) een keuze 
tussen drie mogelijke implementatie scenario´s aan Tele2 is voorgelegd, heeft het college KPN bij 
e-mail van 19 mei 2005 om een nadere toelichting gevraagd. KPN heeft in een e-mail van 20 mei 
2005 de volgende toelichting verstrekt: “Het IN bestaat feitelijk uit twee onderdelen, de SCP´s (de 
hardware) en het besturingssysteem (dat de SCP´s bestuurt). De SCP´s van het nieuwe IN zijn 
eind 2004 operationeel geworden, maar worden nog bestuurd door het besturingssysteem van 
het ´oude´ IN. […] Ook het oude IN besturingssysteem wordt echter vervangen. Dat gebeurt 
medio dit jaar. De introductie op 23 mei maakt het noodzakelijk CPS III ook nog op het oude 
besturingssysteem te implementeren (en uiteraard ook op het nieuwe)”. 

 
36. Het college merkt op dat de dienst CPS-overig (zonder mass calling) door Tele2 vanaf 23 mei 
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2005 afgenomen zou kunnen worden. Het college constateert dat Tele2 dit tot op heden nog niet 
heeft gedaan, mede in afwachting van de beslissing van het college ten aanzien van haar verzoek 
inzake mass calling.  

 
37. Op grond van de in bijlage 1 uitgevoerde beoordeling past het college de kostenonderbouwing 

voor CPS-overig (zonder mass calling) aan. Het college merkt hierbij op dat de in de tabel 
opgenomen nummers verwijzen naar de volledige tabel van het college in bijlage 1 onder 
randnummer 124. 

 
38. De beoordeling van het college inzake CPS-overig (zonder mass calling): 
 

 Eenmalige Projectkosten Totaal 
(x 1.000 Euro) 

   
1 Telecommunicatie Infrastructuur [bedrijfsvertrouwelijk

] 
2 Intelligent Network bestaand [bedrijfsvertrouwelijk

] 
3 Beschakelstraat [bedrijfsvertrouwelijk

] 
4 Wholesale Billing (projectkosten) [bedrijfsvertrouwelijk

] 
5 Algemeen (projectkosten) [bedrijfsvertrouwelijk

] 
  
6 Totaal [bedrijfsvertrouwelijk

] 
   

 
 

 Jaarlijkse reguliere kosten Totaal 
(x 1.000 Euro) 

   
7 Wholesale Billing (regulier) [bedrijfsvertrouwelijk

] 
 
39. De in bovenstaande tabel opgenomen kosten van totaal [bedrijfsvertrouwelijk] eenmalige 

projectkosten en [bedrijfsvertrouwelijk] jaarlijkse reguliere kosten kunnen volgens het college in de 
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kostentoerekeningssystematiek voor CPS overig (zonder mass calling) opgenomen worden. Het 
college zal bovengenoemde bedragen meenemen in de uiteindelijke vaststelling van het 
kostengeoriënteerde tarief in hoofdstuk 6. 

3.5 Tariefvoorstellen 

 
40. De wijze waarop deze kosten in de kostentoerekeningssystematiek verwerkt zullen worden en de 

uiteindelijke uitkomst voor het tarief is sterk afhankelijk van a). de wijze van implementatie van 
mass calling en de hieraan verbonden kosten, b). de keuze voor implementatie van CPS-overig 
(zonder mass calling) en mass calling afzonderlijk of in één gecombineerde CPS 
beschakelingscategorie en c). de allocatie wijze, waarbij vooral het aantal verwachte 
beschakelingen een grote rol speelt. 

 
41. Aan de hand van de initiële uitgangspunten die het college in zijn brief van 21 maart 2005 heeft 

aangegeven, heeft KPN een tweetal tariefvoorstellen inzake CPS-overig (zonder mass calling) 
gedaan6. Aangezien inmiddels het inzicht was ontstaan dat er een waarschijnlijke samenhang 
was tussen de uitkomsten van het onderzoek naar mass calling en de hieruit resulterende kosten 
en implementatie wijze, heeft het college de definitieve beoordeling van de tariefvoorstellen 
opgeschort tot na de beoordeling van de implementatie en kostenonderbouwing voor mass 
calling. In het volgende hoofdstuk wordt hierop verder ingegaan, alvorens het college een 
beoordeling van de diverse tariefvoorstellen van KPN uitvoert. 

 

                                                      
6 Zie de faxbrief van KPN van 11 april 2005, onderwerp ‘Tariefvoorstel CPS III’ en de brief van KPN van 28 april 2005,  
onderwerp ‘CPS III (overig)’. 
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4 Mass calling  

4.1 Inleiding 

 
42. In dit hoofdstuk volgt een korte weergave van het dictum van het geschilbesluit onderdeel I onder 

f, de voorstellen van KPN inzake mass calling via CPS, een beoordeling hiervan door het college 
en een beoordeling van het college van de kostenonderbouwing van KPN.  

4.2 Geschilbesluit  

 
43. Het college heeft in het dictum van het geschilbesluit onderdeel I onder f aangegeven dat KPN 

binnen zes weken na dagtekening van het geschilbesluit een kostenrapportage volgens de EDC-
systematiek dient te overleggen voor de kosten die met de installatie en het gebruik van een 
tweede IN-platform ten behoeve van CPS verkeer naar mass calling nummers gemoeid zullen 
zijn. Het college heeft daarbij gesteld dat KPN de kostenonderbouwing gepaard dient te zijn van 
een planningsvoorstel voor de implementatie van het tweede IN-platform. 

4.3 De voorstellen van KPN 

 
44. Zoals reeds aangegeven heeft KPN bij brief van 3 februari 2005 een kostenonderbouwing aan het 

college geleverd ten aanzien van de kosten die met de installatie en het gebruik van een tweede 
IN-platform ten behoeve van het routeren van CPS verkeer naar mass calling nummers gemoeid 
zullen zijn, tezamen met een planningsvoorstel voor de implementatie van een tweede IN-
platform. In de periode hierop volgend heeft het college uitvoerig met KPN gecorrespondeerd over 
mass calling en heeft op 28 april 2005 een bijeenkomst over mass calling tussen KPN en OPTA 
plaatsgevonden. In deze bijeenkomst is de noodzaak van een tweede IN-platform opnieuw aan 
bod gekomen, mede in het licht van de reeds door KPN verstrekte kostenonderbouwing en 
doorlooptijd voor implementatie van een tweede IN-platform.  

 
45. Het college heeft het dan ook van belang geacht om in het kader van een weloverwogen 

besluitvorming alsnog andere mogelijkheden voor implementatie van mass calling via CPS te 
onderzoeken, waaronder uitbreidingsconfiguraties van het nieuwe IN-platform (het platform waar 
KPN sinds eind 2004 reeds CPS dienstverlening naar heeft gemigreerd) en het implementeren 
van mass calling zonder uitbreiding van het nieuwe IN-platform al dan niet in combinatie met het 
treffen van beschermingsmaatregelen. Bij faxbrieven van 18 mei 2005, 7 juni 2005 en later 10 juni 
2005 heeft KPN een nadere onderbouwing verstrekt van bovengenoemde mogelijkheden. 
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4.4 Beoordeling van de voorstellen van KPN 

 
46. Zoals in het voorgaande randnummer is aangegeven heeft het college het van belang geacht om 

de noodzaak van een tweede IN-platform nader te onderzoeken en daarbij ook andere 
mogelijkheden voor implementatie van mass calling via CPS te onderzoeken. Daarbij meent het 
college dat er een waarschijnlijke samenhang bestaat tussen de al dan niet noodzakelijke 
installatie en gebruik van een tweede IN-platform ten behoeve van mass calling en de 
kostenbeoordelingen die het college uitvoert bij het bepalen van het beschakelingstarief voor de 
dienst CPS-overig (zonder mass calling).  
 

47. Het college overweegt hierover als volgt. Binnen de tot nu toe gehanteerde 
kostentoerekeningssystematiek voor CPS-diensten is altijd sprake geweest van uniforme tarieven: 
voor elke type verkeer dezelfde CPS-opslag, voor elk type mutatie hetzelfde beschakelingstarief. 
Het college ziet geen aanleiding om van deze systematiek af te wijken. Dit betekent dat in het 
naar aanleiding van onderhavig besluit aangepaste (meerjaren)venster de totale (nieuwe) kosten 
opgenomen dienen te worden, om vervolgens gedeeld te worden door de totale (nieuwe) 
aantallen afgenomen CPS-diensten (verkeersminuten dan wel mutaties). Om deze totalen in één 
keer goed vast te stellen dienen niet alleen de uitkomsten van de beoordeling van CPS-overig 
(zonder mass calling), maar ook de uitkomsten van de beoordeling van mass calling bekend te 
zijn. Pas op dat moment zal duidelijk worden op welke wijze de totale implementatie zal 
plaatsvinden en welke totale kosten en aantallen dat meebrengt. Wanneer gekozen zou worden 
voor partiële successievelijke beoordeling zou het tarief twee keer kort achter elkaar berekend en 
vastgesteld dienen te worden, hetgeen het college niet wenselijk acht.   

 
48. Het college heeft de door haar veronderstelde afhankelijkheid bij brief van 25 mei 2005 aan de 

geschilpartijen gecommuniceerd. Het college heeft aangegeven, dat hij op grond daarvan tot een 
integrale beoordeling zal overgaan. In het kader van het onderzoek naar mass calling heeft het 
college eveneens diverse CPS-aanbieders benaderd met vragen inzake mass calling.  

 
49. In het licht van de beoordeling van de redelijkheid van het verzoek van Tele2 inzake mass calling 

overweegt het college het navolgende. Het college acht het in ieder geval van belang dat naar het 
verzoek van Tele2 inzake mass calling wordt gekeken vanuit zowel een technische als een 
economische invalshoek, om zodoende rekening te houden met de technische -en economisch 
haalbare mogelijkheden inzake het verzoek om mass calling. Alvorens over dit onderdeel van het 
verzoek van Tele2 te beslissen, acht het college een zorgvuldige analyse noodzakelijk van onder 
andere de voorstellen die KPN voor mass calling heeft aangeleverd, de eventuele risico’s die aan 
de implementatie van mass calling via CPS op een IN-platform zijn verbonden en de noodzaak 
om aanvullende voorwaarden te stellen dan wel beschermingsmaatregelen te treffen inzake mass 
calling. Dit om bijvoorbeeld te voorkomen dat het reguliere telefoonverkeer hinder ondervindt van 
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mass calling verkeer. Het college behandelt deze aspecten verder in bijlage 2.  

4.5 Tussenconclusie inzake mass calling 

 
50. Gelet op de in bijlage 2 opgenomen technische analyse is het college van oordeel dat op basis 

van de door KPN aan het college verstrekte gegevens geen rechtvaardiging bestaat voor een 
separaat tweede IN-platform voor mass calling via CPS. Op basis van dezelfde gegevens van 
KPN acht het college het niet noodzakelijk dat voor mass calling een specifieke “service key” 
ingevoerd wordt om mass calling verkeer te kunnen filteren. Voorts is het college van oordeel dat 
het in beginsel niet onredelijk is dat KPN aanvullende voorwaarden aan CPS-aanbieders stelt, 
doch dat deze per specifiek geval beoordeeld dienen te worden, waarbij KPN de redelijkheid van 
haar voorwaarden dient aan te tonen. 

4.6 De aangepaste kostenonderbouwing  

 
51. Op basis van de tussenconclusie van het college dat een capaciteitsuitbreiding of tweede IN-

platform voor mass calling via CPS niet noodzakelijk is, stelt het college vast dat de 
kostenonderbouwing van KPN van 3 februari 2005 niet langer uitgangspunt voor de 
kostenbeoordeling van mass calling kan zijn, omdat deze kostenonderbouwing nog uitgaat van 
een situatie waarbij wél sprake zou zijn van een tweede IN-platform. Derhalve heeft het college bij 
brief van 26 mei 2005 KPN om een nieuwe kostenonderbouwing gevraagd voor een aantal 
verschillende scenario’s, echter allen gebaseerd op een situatie zonder uitbreiding van het IN- 
platform. 

 
52. KPN heeft in eerste instantie bij brief van 2 juni 2005 afwijzend op dit verzoek gereageerd, daar 

zij van mening is dat dit geen realistisch scenario betreft. Het college heeft bij brief van 3 juni 2005 
op basis van artikel 18.7 van de Tw de door hem gevraagde informatie bij KPN gevorderd. Hierop 
volgend heeft KPN bij brief van 7 juni 2005 alsnog een inhoudelijk antwoord op het verzoek van 
het college gegeven in de vorm van een kostenonderbouwing. Bij nadere beschouwing bleek dit 
voorstel wederom gebaseerd te zijn op een situatie waarbij wel degelijk sprake zou zijn van een 
tweede IN-platform. Het college stelt in zijn brief van 9 juni 2005 vast dat KPN de vordering van 
het college niet is nagekomen, aangezien de door KPN geleverde informatie niet de door het 
college gevraagde en later gevorderde informatie betreft. Na telefonisch contact tussen 
medewerkers van OPTA en KPN heeft KPN aangegeven, dat haar inmiddels wel duidelijk was 
welke informatie het college van KPN verlangde. Bij brief van 10 juni 2005 heeft KPN de door het 
college gevorderde informatie opgeleverd, in de vorm van een kostenonderbouwing en 
tariefvoorstellen voor de diverse gevraagde scenario’s. 

 
53. Onderstaand is een (verkorte) tabel uit de kostenrapportage van KPN van 10 juni 2005 
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opgenomen met een overzicht van kosten voor de extra impact van mass calling (zonder slepen 
van verkeer én zonder uitbreiding van het IN-platform). In bijlage 3 “Beoordeling 
kostenonderbouwing van KPN van 10 juni 2005 inzake mass calling” is een uitgebreidere tabel 
opgenomen van het voorstel van KPN van 10 juni 2005. Het college merkt hierbij op dat de in de 
tabel opgenomen nummers verwijzen naar de volledige tabel van KPN in bijlage 3 onder 
randnummer 153. 

 
54.  

 Eenmalige Projectkosten Totaal 
(x 1.000 Euro) 

   
1 Telecommunicatie Infrastructuur [bedrijfsvertrouwelijk

]  
2 Intelligent Network (nieuw) [bedrijfsvertrouwelijk

]  
3 Wholesale Billing [bedrijfsvertrouwelijk

]  
   
4 Totaal [bedrijfsvertrouwelijk

]  
   

 
 Jaarlijks reguliere kosten Totaal 

(x 1.000 Euro) 
   
5 Intelligent Network (nieuw) [bedrijfsvertrouwelijk

]  
 

4.7 De beoordeling van het college  

 
55. Op grond van de in bijlage 3 uitgevoerde beoordeling past het college de kostenonderbouwing 

voor mass calling (zonder slepen van verkeer én zonder uitbreiding van het IN-platform) aan. Het 
college merkt op dat de in de tabel opgenomen nummers verwijzen naar de volledige tabel van 
het college in bijlage 3 onder randnummer 158. 
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 Eenmalige Projectkosten Totaal 
(x 1.000 Euro) 

   
1 Telecommunicatie Infrastructuur [bedrijfsvertrouwelijk

]  
2 Intelligent Network (nieuw) [bedrijfsvertrouwelijk

]  
3 Wholesale Billing [bedrijfsvertrouwelijk

]  
   
4 Totaal [bedrijfsvertrouwelijk

]  
   

 
 Jaarlijks reguliere kosten Totaal 

(x 1.000 Euro) 
   
5 Intelligent Network (nieuw) [bedrijfsvertrouwelijk

]  
 
56. De in bovenstaande tabel opgenomen kosten van totaal [bedrijfsvertrouwelijk] eenmalige 

projectkosten en [bedrijfsvertrouwelijk] jaarlijkse reguliere kosten kunnen volgens het college in de 
kostentoerekeningssystematiek voor mass calling via CPS opgenomen worden. Het college zal 
bovengenoemd bedrag meenemen in de uiteindelijke vaststelling van het kostengeoriënteerde 
tarief in hoofdstuk 6. 

4.8 Conclusie inzake mass calling 

 
57. Met inachtneming van het bovenstaande is het college van oordeel dat het verzoek van Tele2 

inzake mass calling niet onredelijk is en dat KPN gehouden is om aan dit verzoek te voldoen. Het 
college ziet geen aanleiding voor implementatie door KPN van een separaat tweede IN-platform 
voor mass calling via CPS. Het college is dan ook van oordeel dat implementatie van mass calling 
via CPS zonder uitbreiding van het IN-platform (het platform waar KPN sinds eind 2004 CPS 
dienstverlening naar heeft gemigreerd) dient plaats te vinden.  
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5 De implementatiewijze en implementatietermijn 

5.1 Inleiding 

 
58. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wijze waarop mass calling via CPS in de leveringsstraat 

dient te worden ingevoerd. Hierbij gaat het voornamelijk om de samenstelling van de CPS 
beschakelingscategorieën. Vervolgens behandelt het college de implementatietermijn en de 
tijdelijke (administratieve) oplossing.  

5.2 CPS beschakelingscategorieën 

 
59. Het college heeft in het geschilbesluit (onder randnummer 72) reeds aangegeven, dat het 

beschakelen van eindgebruikers naar CPS-overig via het OCM en het VRS mogelijk dient te zijn 
en dat KPN een extra CPS-categorie “overig” dient te realiseren, volgens de in het geschilbesluit 
uiteen gezette optie a. De achterliggende gedachte van het college was dat een dergelijke 
implementatie aan afnemers de gewenste flexibiliteit biedt, aangezien partijen kunnen kiezen of zij 
deze extra categorie al dan niet willen afnemen zonder dat dit hun bestaande keuzes beïnvloedt. 
Dit sluit aan bij de reeds in de trajecten CPS-I en CPS-II gevolgde lijn van een modulaire opbouw 
van de beschakelingscategorieën, waarbij elke partij de gewenste elementen uit het “menu” kan 
kiezen.  

 
60. Ten aanzien van het verzoek van Tele2 inzake mass calling heeft het college in het voorgaande 

hoofdstuk geoordeeld dat het verzoek van Tele2 niet onredelijk is. Het college behandelt hier de 
wijze waarop mass calling via CPS vervolgens in een CPS beschakelingscategorie dient te 
worden geïmplementeerd.  

 
61. De vraag die voorlag was of voor de implementatie van mass calling via CPS in de 

aanmeldprocedure wederom een aparte beschakelingscategorie dient te worden gecreëerd of dat 
mass calling via CPS ondergebracht kan worden bij de reeds voor CPS-overig ontwikkelde 
nieuwe CPS beschakelingscategorie “overig” (welke dus vooralsnog zonder mass calling is 
ingericht). Met andere woorden: wordt mass calling via CPS onlosmakelijk onderdeel (en 
uitsluitend beschikbaar als onderdeel) van de CPS beschakelingscategorie “overig” of komt het 
als afzonderlijke CPS-categorie ernaast en wordt er dus een separate keuze hiervoor mogelijk.   

 
62. Tele2 heeft zich in dit verband al eerder aan het college kenbaar gemaakt dat zij geen voorkeur 

heeft voor een separate CPS beschakelingscategorie specifiek voor mass calling. KPN heeft 
hierover in eerste instantie niets bij het college aangevoerd. Het college heeft bij brief van 25 mei 
2005 Tele2 en KPN benaderd met vragen over mass calling en in het bijzonder over de vraag of 
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mass calling al dan niet onder de CPS beschakelingscategorie “overig” dient te worden 
opgenomen. Daarnaast heeft het college ook andere partijen dan Tele2 en KPN benaderd 
teneinde een breder beeld te krijgen over een toekomstvaste oplossing voor mass calling. Tele2 
en KPN hebben aan het college aangegeven, dat zij de voorkeur hebben voor één CPS 
beschakelingscategorie “overig”, waarbij mass calling dus uitsluitend beschikbaar is als onderdeel 
van de CPS beschakelingscategorie “overig”7. In de hoorzitting van 8 juni 2005 hebben Tele2 en 
KPN zich nogmaals uitgesproken voor één CPS beschakelingscategorie “overig”. Op grond 
hiervan constateert het college dat op dit punt geen geschil bestaat tussen Tele2 en KPN. 

 
63. Ten overvloede merkt het college nog op dat hij ook de antwoorden van partijen heeft 

geïnventariseerd en daarbij heeft geconstateerd dat hieruit een enigszins gedifferentieerd beeld 
naar voren is gekomen. Sommige partijen volgen de voorkeursoptie van Tele2 en KPN, anderen 
wensen aparte categorieën voor mass calling en CPS-overig (zonder mass calling). Het college 
onderkent dat in de voorkeursoptie van Tele2 en KPN de kosten voor implementatie van mass 
calling lager zijn dan in het geval een separate CPS beschakelingscategorie voor mass calling 
moet worden gemaakt. Verder kan, doordat de leveringsstraat (zowel OCM als VRS) reeds per 23 
mei 2005 is aangepast voor een vijfde CPS beschakelingscategorie “overig”, mass calling 
eenvoudig bij deze categorie worden ondergebracht. Dit leidt ertoe dat er geen nieuwe activiteiten 
voor het aanpassen van de beschakelingsstraat ten behoeve van mass calling nodig zijn en 
dientengevolge er geen kosten gemaakt zullen worden. Het college acht de voorkeursoptie van 
Tele2 en KPN daarom redelijk.  

5.3 Implementatietermijn  

 
64. Het college leidt uit de door KPN bij brief van 3 februari 2005 respectievelijk 10 juni 2005 

verstrekte informatie af dat de implementatietermijn van mass calling via CPS afhangt van de 
werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden ten aanzien van a.) aanpassingen 
leveringsstraat, b.) aanpassingen op het IN-platform en c.) aanpassingen telecommunicatie 
infrastructuur. In het kader van een zorgvuldige implementatie van CPS-overig acht het college 
het van belang dat Tele2 haar klanten tijdig en op de juiste wijze informeert over de invoering van 
CPS-overig (opt-out regeling). 

 
Aanpassingen leveringsstraat (a) 
65. Zoals in randnummer 63 is opgemerkt kan naar het oordeel van het college bij bovengenoemde 

implementatiewijze mass calling eenvoudig bij de inmiddels ontwikkelde beschakelingscategorie 
voor CPS “overig” worden ondergebracht. Hiervoor zijn er dus geen nieuwe werkzaamheden 
nodig en zal er op dit punt dus geen sprake zijn enige doorlooptijd, zodat naar het oordeel van het 

                                                      
7 Zie de brief van Tele2 bij e-mail van 3 juni 2005 en de brief van Tele2 van 3 juni 2005. 
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college de implementatietermijn hierdoor niet bepaald wordt. 
 
Aanpassingen IN-platform (b) 
66. Zoals in randnummer 57 is opgemerkt is het college van oordeel dat implementatie van mass 

calling via CPS zonder uitbreiding van het IN-platform (het platform waar KPN sinds eind 2004 
CPS dienstverlening naar heeft gemigreerd) dient plaats te vinden. Hiervoor zijn er dus geen 
nieuwe werkzaamheden nodig en zal er op dit punt dus geen sprake zijn enige doorlooptijd, zodat 
naar het oordeel van het college de implementatietermijn hierdoor niet bepaald wordt. 

 
Aanpassingen telecommunicatie infrastructuur (c) 
67. Het college constateert dat enkel de aanpassingen van de telecommunicatie infrastructuur, zoals 

het aanpassen en indraaien van scripts (zie volgende alinea), resteren. KPN stelt dat, indien voor 
1 juli 2005 een definitieve beslissing over mass calling is genomen, er een implementatiedatum 
van 1 november 2005 op zijn vroegst haalbaar zal zijn. Het college wijst KPN erop dat de door 
haar voorgestelde implementatietermijn, waarop de dienst mass calling operationeel kan zijn geen 
reële implementatie termijn is. Het college meent dat diverse activiteiten, zoals onder 
randnummers 106 t/m 108 van bijlage 1 beschreven zijn (opstellen Tip en C-projectering, 
aanpassen SITS en aanpassen analyse nrc) ook voor mass calling dienen plaats te vinden. Het 
college gaat er dan ook vanuit dat, mede gelet op het feit dat deze activiteiten reeds voor CPS-
overig (zonder mass calling) zijn verricht, een efficiencyslag ten aanzien van mass calling kan 
worden behaald. Het college is daarom niet overtuigd van het feit dat KPN ongeveer vier 
maanden8 nodig heeft om mass calling via CPS in te voeren. Het college acht in licht van het 
bovenstaande het aannemelijk dat bepaalde werkzaamheden sneller kunnen worden uitgevoerd 
dan KPN thans voorstelt. Meer in het bijzonder merkt het college hierover het volgende op.  

 
68. Ten eerste merkt het college op dat KPN in de faxbrief van 10 juni 2005 aangeeft dat het claimen 

van resources en het opstarten van het project een doorlooptijd van circa 0,5 maand bedraagt. 
Ten tweede geeft KPN in de faxbrief van 10 juni 2005 aan dat het aanpassen van infrastructuur 
op nummercentrales circa drie maanden in beslag neemt (waarbij de doorlooptijd één maand 
langer is dan buiten de vakantieperiode). Het college acht deze termijn van drie maanden 
onredelijk in verhouding tot de hoeveelheid werkzaamheden die voor CPS-overig (zonder mass 
calling) gedaan moest worden. Uit bijlage 2 van de brief van KPN van 3 februari 2005 zijn er drie 
activiteiten te lezen: opstellen Tip en C-projectering, aanpassen SITS en aanpassen analyse 
nummercentrales.9 Het college meent voor de eerste twee activiteiten dat, mede gelet op het feit 
dat deze reeds voor CPS-overig (zonder mass calling) zijn verricht, een efficiencyslag ten aanzien 
van mass calling kan worden behaald. Een doorlooptijd van 2 weken lijkt het college daarvoor 

                                                      
8 Zie de faxbrief van KPN van 10 juni 2005. 
9 De werkzaamheden voor het invoeren van extra processorcapaciteit acht het college ten onrechte opgevoerd, zie 
 randnummer 109 van bijlage 1. 
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afdoende, [bedrijfsvertrouwelijk]. Voor de derde activiteit, het daadwerkelijk ontwikkelen en 
indraaien van de scripts in alle centrales, berekent het college de hoeveelheid werk als maximaal 
[bedrijfsvertrouwelijk] weken fulltime werk voor [bedrijfsvertrouwelijk] mensen voor elk van de drie 
types centrale (zie bijlage 1 randnummer 108). Het college houdt er rekening mee dat niet alle 
veranderingen tegelijk kunnen plaatsvinden en acht het daarom in dit geval redelijk met een 
dubbele doorlooptijd te rekenen, waarbij hij uitkomt op [bedrijfsvertrouwelijk] weken. Voorts acht 
het college het niet reëel dat KPN één maand extra neemt voor de bovengenoemde aanpassing 
in verband met de vakantieperiode. Een periode van 2 weken vertraging als gevolg van vakantie 
acht het college redelijk. Ten aanzien van het testen geeft KPN aan dat hiervoor circa 0,5 maand 
nodig is. Het college ziet niet in waarom testen ongeveer twee weken in beslag moet nemen en 
treft hiervoor ook geen nadere onderbouwing aan. Het college is van oordeel dat een termijn van 
maximaal één week redelijk is. Bij elkaar komt het college uit op een doorlooptijd van 2+2+4+2+1 
= 11 weken. 

 
Conclusie ten aanzien van de implementatietermijn 
69. Gelet op het bovenstaande is het college van oordeel dat slechts de doorlooptijd van de 

aanpassingen aan de telecommunicatie infrastructuur van belang is bij de bepaling van de 
uiteindelijke implementatietermijn. Het college acht dan ook een termijn van maximaal 11 weken 
na dagtekening van het onderhavige besluit een redelijke termijn om de noodzakelijke activiteiten 
te verrichten zodat mass calling als onderdeel van de CPS beschakelingscategorie “overig” wordt 
opgenomen en geïmplementeerd.  

 
Opt-out regeling 
70. Het college heeft in het geschilbesluit aangegeven dat hij een automatische overgang van klanten 

van Tele2 naar de beschakelingscategorie “overig” zonder expliciete wilsuiting van de 
eindgebruikers niet redelijk acht en dat Tele2 minimaal één maand van tevoren aan KPN dient 
aan te geven wanneer zij haar klanten wil laten beschakelen. Het college geeft in dit verband 
nogmaals aan dat hij het van belang acht dat Tele2 aan haar klanten een zogenaamde “opt-out” 
termijn gunt, zodat klanten kunnen bepalen of zij al dan niet van Tele2 CPS-overig verkeer willen 
afnemen.  

 
71. Het college is dan ook van oordeel dat het automatisch beschakelen van klanten van Tele2 voor 

de CPS beschakelingscategorie “overig” mogelijk is, indien Tele2 haar klanten een “opt-out” 
termijn gunt en daarvan op de hoogte stelt. Tele2 dient naar het oordeel van het college minimaal 
één maand voordat zij haar klanten door KPN wil laten beschakelen aan KPN door te geven 
wanneer zij haar klanten wil laten beschakelen. KPN draagt zorg voor de eenmalige migratie van 
beschakelingen op het door Tele2 aangegeven tijdstip. 

 
72. Het college merkt tevens op dat Tele2 vanaf 23 mei 2005 in de gelegenheid was om de CPS 
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beschakelingscategorie “overig” bij KPN af te nemen. In dit kader wijst het college Tele2 erop dat 
zij haar klanten hierover reeds zou kunnen benaderen en hen zou kunnen informeren over dat 
aan deze CPS beschakelingscategorie “overig” binnen afzienbare tijd automatisch ook nog mass 
calling via CPS zal volgen.  

5.4 Tijdelijke (administratieve) oplossing  

 
73. Het college is van oordeel dat een tijdelijke oplossing op dit moment, specifiek voor mass calling, 

niet aan de orde is. De voornaamste reden is dat een dergelijke maatregel in zekere mate 
ingrijpend van aard is en pas naar het oordeel van het college aan de orde komt, indien er geen 
andere (alternatieve) oplossing binnen een kort tijdsbestek voor handen is. Het college wijst Tele2 
op het feit dat er binnen de door het college gestelde implementatietermijn van maximaal 11 
weken na dagtekening van het onderhavige besluit een reëel alternatief voor handen is.  
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6 Tarieven  

6.1 Inleiding 

 
74. In dit hoofdstuk behandelt het college de verschillende tariefvoorstellen die KPN aan het college 

heeft verstrekt. Voorts geeft het college een oordeel over de totale kosten die met CPS-overig zijn 
gemoeid en stelt hij een tarief vast voor de CPS beschakelingscategorie “overig”. 

6.2 De tariefvoorstellen van KPN 

 
75. Zoals reeds aangegeven heeft KPN op 3 februari 2005 een kostenonderbouwing voor CPS-overig 

(zonder mass calling) en een kostenonderbouwing voor mass calling aan het college gezonden. 
Deze kostenonderbouwing was naar het oordeel van het college nog niet voorzien van de 
benodigde aanvullende informatie ten aanzien van de wijze waarop deze kosten opgenomen 
zouden worden in de kostentoerekeningssystematiek voor CPS, alsmede van een concreet 
tariefvoorstel ter zake. 

 
76. Bij brief van 21 maart 2005 heeft het college aan KPN verzocht om op basis van de op 3 februari 

2005 verstrekte kostenonderbouwing, een EDC kostentoerekeningssystematiek en tariefvoorstel 
voor CPS-overig (zonder mass calling) op te stellen en aan het college toe te zenden. Het college 
heeft KPN verzocht de navolgende uitgangspunten te hanteren: 

a. De kostentoerekeningssystematiek dient qua opzet en inhoud aan te sluiten bij de reeds 
tijdens voorgaande EDC trajecten gehanteerde systematiek; 

b. Gegeven de verwachting van het college dat ook andere CPS-aanbieders gebruik zullen 
maken van deze nieuwe CPS categorie dienen de kosten van de implementatie in de 
systematiek aan alle afnemers aangerekend te worden, en niet alleen aan Tele2; 

c. Om te komen tot een kostengeoriënteerd tarief voor het instellen (OCM) van CPS dienen 
de kosten voor de aanpassing van de leveringsstraat via een meerjarenvenster over alle 
mutaties gealloceerd te worden en hierbij tot een aangepast CPS mutatietarief te leiden. 

 
6.2.1 Tariefvoorstel van 11 april 2005 
77. In een bijeenkomst van 8 april 2005 heeft KPN aan medewerkers van OPTA aangegeven op 

welke wijze zij de kostentoerekeningssystematiek en het tariefvoorstel conform de uitgangspunten 
van het college wenst vorm te geven. Hierop volgend heeft KPN bij faxbrief van 11 april 2005 het 
college de gevraagde kostentoerekeningssystematiek gezonden inclusief het voorstel voor het 
tarief voor CPS-mutaties voor de periode na implementatie van CPS-overig (zonder mass calling) 
tot aan de invoering van het nieuwe regelgevend kader. Hierbij worden de kosten van de CPS-



 
 
Besluit 
Openbaar 
 
 

   28

overig (zonder mass calling) implementatie aangerekend aan alle afnemers en omgeslagen naar 
alle CPS mutaties. Dit betekent dat er geen apart tarief voor CPS-overig (zonder mass calling) 
mutaties ontstaat. 

 
78. Uit het bovenstaande voorstel van KPN blijkt dat KPN alle kosten in het beschakelingstarief heeft 

opgenomen en hiervoor een terugverdienperiode van één jaar hanteert. Voor wat betreft het 
aantal beschakelingen (ofwel mutaties) is KPN uitgegaan van een toename van beschakelingen 
van [bedrijfsvertrouwelijk] als gevolg van de extra CPS-categorie “overig” ten opzichte van de 
verwachte beschakelingen in 2005, over een periode van één jaar. Uit het bovenstaande 
resulteert een tariefvoorstel van KPN van [bedrijfsvertrouwelijk] per CPS beschakeling (per 
mutatie).  

 
79. Bij brief van 26 april 2005 heeft het college aan KPN aangegeven dat het tariefvoorstel van KPN 

inzake het beschakelingstarief van [bedrijfsvertrouwelijk] per CPS mutatie mogelijk tot een 
overdekking van de werkelijke kosten leidt en derhalve niet als kostengeoriënteerd beschouwd 
kan worden. Het college geeft daarbij aan dat hij van mening is dat de reden hiervoor gelegen is 
in het feit dat de thans door KPN in de kostentoerekeningssystematiek opgenomen (vergoeding) 
voor kosten voor 2005 te hoog is. Het college verzoekt KPN daarom een aangepast tariefvoorstel 
aan het college te zenden. 

 

6.2.2 Tariefvoorstel van 28 april 2005 
80. Bij brief van 28 april 2005 heeft KPN het college een aangepast voorstel voor het tarief voor 

CPS-beschakelingen (mutaties) voor de periode na implementatie van CPS-overig (zonder mass 
calling) tot aan de invoering van het nieuwe regelgevend kader gestuurd. KPN stelt hierin voor 
om, gezien de onzekerheid over het aantal te verwachten mutaties, het huidige tarief van € 0,47 
per CPS mutatie te handhaven tot de inwerkingtreding van het nieuwe regelgevend kader. KPN is 
een voorstander van een dergelijke pragmatische aanpak, omdat een eventuele onder-
/overdekking van de CPS-overig (zonder mass calling) kosten dan kan worden verrekend tijdens 
de volgende reguleringsperiode. 

 
81. KPN geeft vervolgens aan dat, voor het geval het college toch zou besluiten om voor de nieuwe 

categorie CPS-overig (zonder mass calling) vooraf een definitief tarief vast te stellen, alleen 
gekeken zou moeten worden naar de additionele kosten en aantallen die de introductie van CPS-
overig (zonder mass calling) meebrengt. KPN doet vervolgens een kostprijsberekening waarbij de 
kostprijs voor een CPS-overig (zonder mass calling) mutatie op [bedrijfsvertrouwelijk] uitkomt. 
Tevens geeft KPN een (indicatieve) kostprijsberekening volgens de door het college op 26 april 
2005 voorgestelde methodiek. Hierbij komt de kostprijs voor een CPS-overig (zonder mass 
calling) mutatie op [bedrijfsvertrouwelijk] uit.  
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6.2.3 Tariefvoorstel van 10 juni 2005   
82. Op basis van het oordeel van het college dat een capaciteitsuitbreiding of tweede IN-platform 

voor mass calling via CPS niet noodzakelijk is, stelt het college vast dat KPN een nieuwe 
kostenonderbouwing, een kostentoerekeningssystematiek en tariefvoorstel dient op te leveren. 
Derhalve heeft het college bij brief van 26 mei 2005 KPN om een nieuwe kostenonderbouwing 
gevraagd, gebaseerd op een situatie zonder uitbreiding van het IN-platform. Hierbij is KPN 
verzocht om dit zowel uit te werken voor zowel de optie waarbij mass calling als onderdeel aan de 
CPS beschakelingscategorie “overig” toegevoegd zou worden als de optie waarbij mass calling 
als afzonderlijke separate (zesde) beschakelingscategorie geïmplementeerd zou worden. 

 
83. Het college heeft Tele2 steeds op de hoogte gesteld van bovenstaande tariefvoorstellen van 

KPN en haar, onder verstrekking van een door KPN in het kader van bedrijfsvertrouwelijkheid 
geschoonde versie, in staat gesteld hierop te reageren. Tele2 heeft meerdere keren aangegeven, 
dat zij door het volledig ontbreken van cijfers in deze openbare versies van de 
kostenonderbouwingen en tariefvoorstellen niet in staat was een oordeel te geven. 

 
84. Aangezien het college zich inmiddels naar aanleiding van het aanschrijven van CPS-aanbieders 

en de hoorzitting met KPN en Tele2 van 8 juni 2005, een oordeel had kunnen vormen over de 
meest geëigende wijze van implementatie van mass calling in de leveringsstraat, namelijk door 
middel van één gecombineerde CPS beschakelingscategorie “overig”, kon hij op basis van de 
diverse door KPN voorgestelde scenario´s de juiste kostentoerekeningssystematiek te bepalen. 

 
85. In het onderstaande randnummer wordt het voorstel van KPN van 10 juni 2005 weergegeven, 

dat aansluit bij de door het college wenselijke geachte wijze van implementatie van CPS-overig. 
Op grond hiervan heeft het college gemeend dit als basis voor zijn beoordeling van de 
kostenonderbouwing, kostentoerekeningssystematiek en tariefvoorstel te gebruiken.  

 
86. Onderstaand is een (verkorte) tabel uit de kostenrapportage van KPN van 10 juni 2005. In bijlage 

4 “Beoordeling kostenonderbouwing en tariefvoorstel van KPN van 10 juni 2005 inzake CPS-
overig” is een uitgebreidere tabel opgenomen van het voorstel van KPN van 10 juni 2005. Het 
college merkt hierbij op dat de in de tabel opgenomen nummers verwijzen naar de volledige tabel 
van KPN in bijlage 4 onder randnummer 160. 

 

 Kosten: 
6 Inschatting kosten 2005 met CPS-overig (zonder mass calling) en 

toevoegen mass calling 
[bedrijfsvertrouwelijk

] 
11 Totaal aantal beschakelingen 2005 [bedrijfsvertrouwelijk

] 
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13 Tariefvoorstel CPS per mutatie (incl. IOR) [bedrijfsvertrouwelijk
] 

  
87. Uit bovenstaande berekening volgt dat het tarief bij [bedrijfsvertrouwelijk] mutaties op 

[bedrijfsvertrouwelijk] per mutatie uitkomt. 

6.3 De beoordeling van het college  

 
88. Het college geeft in bijlage 4 een beoordeling van de kostenonderbouwing en het tariefvoorstel 

van KPN van 10 juni 2005 inzake CPS-overig. Op basis van de door het college aangepaste 
kosten en inschatting van de aantallen, heeft het college de kostentoerekeningssystematiek van 
KPN aangepast en de tariefberekening opnieuw uitgevoerd. Dit leidt tot het onderstaande in de 
tabel opgenomen berekening van het college. Het college merkt hierbij op dat de in de tabel 
opgenomen nummers verwijzen naar de volledige tabel van het college in bijlage 4 onder 
randnummer 180. 

 
 Kosten: 
6 Inschatting kosten 2005 met CPS-overig (zonder mass calling) en 

toevoegen mass calling 
[bedrijfsvertrouwelijk

] 
11 Totaal [bedrijfsvertrouwelijk

] 
  
13 Tariefvoorstel CPS per mutatie (incl. IOR) 0,42

 
89. Uit bovenstaande berekening volgt dat het tarief bij [bedrijfsvertrouwelijk] mutaties op € 0,42 per 

mutatie uitkomt.  

6.4 Vaststelling van een kostengeoriënteerd tarief  

 
90. Het door het college berekende tarief op basis van de door hem aangepaste 

kostenonderbouwing en kostentoerekeningssystematiek komt uit op € 0,42 voor elk type CPS 
beschakeling. Aangezien dit afwijkt van het voorstel van KPN van 10 juni 2005, keurt het college 
de kostenonderbouwing en het tariefvoorstel van KPN van 10 juni 2005 af. Het 
kostengeoriënteerde tarief voor de periode 2005 in het meerjarenvenster voor CPS 
beschakelingen dient naar oordeel van het college € 0,42 te zijn. 

 
91. In het overgangsregime10 is eerder voor CPS beschakelingen het tarief van € 0,47 per mutatie 

                                                      
10 Zie het “Goedkeuringsbesluit wholesale tariefregulering periode 2004/2005”.  
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vastgesteld voor de periode 1 juli 2004 tot en met 1 juli 2005 (dit is de periode “2005” in het 
gebruikte meerjarenvenster). Het college heeft dit tarief destijds als kostengeoriënteerd 
beoordeeld voor de periode 2005 tot aan de inwerkingtreding van het nieuwe reguleringskader. 

 
92. Het resultaat van de bovenstaande beoordeling zou echter betekenen dat het tarief van € 0,47 

per CPS beschakeling (mutatie) uit het overgangsregime niet langer als kostengeoriënteerd 
beschouwd zou kunnen worden, en dat in plaats hiervan dit tarief € 0,42 per CPS beschakeling 
(mutatie) zou moeten bedragen. Met andere woorden: een tarief van € 0,47 per CPS 
beschakeling zal leiden tot een overdekking van de kosten over de periode 2005, met als 
resultaat een overwinst in het venster over de betreffende reguleringsperiode. 

 
93. Het college is van oordeel dat de introductie van CPS-overig een toevoeging aan de dienst CPS 

is, die het kostentoerekeningssysteem (zowel de kostenbasis als de volumes) dermate wijzigt dat 
de uitgangssituatie zoals die ten tijde van de vaststelling van het overgangsregime bestond, 
geheel anders is geworden. Dit zou er toe kunnen leiden dat ook het tarief voor CPS mutaties uit 
het overgangsregime conform bovenstaande kostentoerekeningssystematiek herberekend zou 
dienen te worden, waarna een verrekening van de overwinst tussen KPN en de afnemende 
partijen (CPS-aanbieders) plaats zou dienen te vinden. 

 
94. Indien hier niet voor gekozen zou worden doordat de aanrekening van de bestaande 

beschakelingscategorieën tegen een tarief van € 0,47 in stand gehouden wordt en alleen de 
nieuwe categorie beschakelingen voor het vastgestelde tarief van € 0,42 aangerekend zou 
worden, zou ook dit tot een situatie leiden waarin niet langer sprake zou zijn van kostenoriëntatie. 
Immers, het tarief van € 0,42 was gebaseerd op een totale herberekening op basis van kosten en 
aantallen, over de gehele periode. Indien er toch een deel van de mutaties in het venster tegen 
het hogere tarief van € 0,47 aangerekend zou worden, zou wederom sprake zijn van een 
overdekking van de kosten. 

 
95. De vraag waar het college thans voor staat is of in de huidige situatie op dit moment een 

verrekening van de tarieven reeds gerechtvaardigd is, mede gezien de ook door het college 
gesignaleerde onzekerheden ten aanzien van de geprognosticeerde aantallen CPS 
beschakelingen in het algemeen, en voor CPS-overig in het bijzonder. Het college acht het 
enerzijds niet wenselijk het overgangsregime op dit punt “open te breken” en hiermee mogelijke 
onzekerheden ten aanzien van de tarieven voor CPS te introduceren. Anderzijds acht het college 
het ook niet wenselijk dat afgeweken zou worden van de eis tot kostenoriëntatie en er een 
mogelijke overwinst voor KPN zou ontstaan, waardoor een CPS-aanbieder met te hoge kosten 
geconfronteerd zouden worden. 

 
96. Tijdens de hoorzitting van 8 juni 2005 heeft zowel KPN als Tele2 aangegeven, dat zij zich 
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vooralsnog in een voortzetting van het tarief van € 0,47 kan vinden voor zowel de huidige als de 
nieuwe CPS beschakelingscategorieën. Bij de inwerkingtreding van het nieuwe regelgevende 
kader (begin 2006) zou dan de eerstvolgende gelegenheid ontstaan tot een verrekening van de 
over- of onderdekking uit de voorliggende periode. 

 
97. Het feit dat de betrokken geschilpartijen op dit punt overeenstemming hebben brengt het college 

er toe deze lijn dan ook te volgen. Dit betekent dat het college voor de reguleringsperiode 2005 
het tarief voor zowel de bestaande CPS categorieën als ook voor de “nieuwe” CPS 
beschakelingscategorie “overig” vaststelt op het niveau van € 0,47, zijnde het tarief uit het 
overgangsregime. Dit tarief kan echter naar oordeel van het college alleen als kostengeoriënteerd 
beschouwd worden onder de voorwaarde dat het bedrag van een eventuele over- of 
onderdekking uit dit laatste jaar (2005) van het meerjarenvenster uit de huidige CPS 
kostentoerekeningssystematiek, verrekend zal worden in de nieuwe 
kostentoerekeningssystematiek en de hieruit voortvloeiende tarieven zoals die zullen gelden in 
het nieuwe regelgevende kader (2006 en verder). 

6.5 De tarieven in het licht van het overgangsregime 

 
98. 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 terzake beschikt over een AMM, alsmede 
aan welke passende en gerechtvaardigde verplichtingen die onderneming zou moeten worden 
onderworpen gegeven de concurrentiele omstandigheden op die markt. Het in artikel 19.5 van de 
Tw bepaalde overgangsrecht geldt tot het moment waarop die besluiten, met daarin opgenomen 
eventuele verplichtingen terzake van prijsbeheersing of kostentoerekening, in werking treden. 

 
99. Op dit moment voorziet het college de bedoelde inwerkingtreding op zijn vroegst in het eerste 

kwartaal van 2006. Het college gaat er vooralsnog vanuit dat de periode waarvoor het wettelijke 
overgangsrecht van toepassing is uiterlijk eind 2005 eindigt. In de richtsnoeren van april 2001 is 
de reguleringsperiode door het college vastgesteld op één jaar, hetgeen wil zeggen dat de door 
KPN te hanteren kostengeoriënteerde wholesale tarieven op basis van de geldende 
kostentoerekeningssystematieken jaarlijks op 1 juli opnieuw worden bepaald.  

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

kostentoerekeningssystematiek voor CPS-overig strekt - vanaf 1 juli 2004 tot 31 december 2005 - 
binnen de overgangsperiode valt waarin de gewijzigde Tw (oud) al wel in werking is, maar waarin 
het overgangsrecht bepaalt dat de verplichtingen van de Tw vooralsnog van kracht zijn. Gelet op 
het in artikel 19.5 van de Tw bepaalde overgangsrecht, is het college bevoegd artikel 6.6 Tw 
(oud), alsmede de richtsnoeren gedurende de overgangsperiode (dat wil zeggen de periode vanaf 
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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.  

 
101. In het eerder genoemde ‘Goedkeuringsbesluit wholesale tariefregulering periode 2004/2005’ van 

30 juni 2004’ 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 Tw (oud) vooralsnog van kracht zijn. Gedurende deze 
periode zal derhalve nog uitvoering gegeven dienen te worden aan de bestaande tariefregulering, 
zoals verwoord in de richtsnoeren van 13 april 2001. Deze overgangsperiode tot eind 2005 is ook 
van toepassing voor de kostentoerekeningssystematiek en de tarieven voor de levering van CPS.  

 
102. Gelet op dit gegeven behoeft er per 1 juli 2005 geen nieuw tariefvoorstel door KPN ingediend te 

worden, maar zullen de vastgestelde tarieven geacht worden te gelden tot aan de 
inwerkingtreding van het nieuwe reguleringskader. Dit betekent dus dat de vastgestelde 
kostengeoriënteerde tarieven voor de beschakeling van CPS (alle categorieën) uiteindelijk 
betrekking hebben op de periode van 1 juli 2004 tot en met 31 december 2005 en € 0,47 per 
CPS-categorie bedragen.  
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DEEL III 

 

7 Dictum 

 
 
103. Ten aanzien van het verzoek van Tele2 bepaalt het college het navolgende:  
 

a. dat het verzoek van Tele2 inzake mass calling via CPS redelijk is; 
b. dat de implementatie van mass calling via CPS dient te geschieden zonder uitbreiding van 

het IN-platform (het platform waar KPN sinds eind 2004 CPS dienstverlening naar heeft 
gemigreerd); 

c. dat deze implementatie door KPN binnen een termijn van maximaal 11 weken na 
dagtekening van het onderhavige besluit dient plaats te vinden; 

d. dat het automatisch beschakelen van klanten van Tele2 voor de beschakelingscategorie 
“overig” mogelijk is, indien Tele2 haar klanten een “opt-out” termijn gunt en daarvan op de 
hoogte stelt. Tele2 dient minimaal één maand voordat zij haar klanten door KPN wil laten 
beschakelen aan KPN door te geven wanneer zij haar klanten wil laten beschakelen. KPN 
draagt zorg voor de eenmalige migratie van beschakelingen op het door Tele2 
aangegeven tijdstip; 

d. dat het kostengeoriënteerde tarief voor zowel de bestaande CPS 
beschakelingscategorieën als voor de vijfde CPS beschakelingscategorie “overig” wordt 
vastgesteld op het niveau van € 0,47; 

e. dat KPN het bedrag van een eventuele over- of onderdekking dient te verrekenen in de 
nieuwe kostentoerekeningssystematiek en de hieruit voortvloeiende tarieven zoals die 
zullen gelden in het nieuw regelgevend kader (2006 en verder);  

f. dat het door het college vastgestelde tarief voor de CPS beschakelingscategorie “overig” 
van toepassing is op de periode 1 juli 2004 tot en met 31 december 2005; 

 
104. Het college wijst hetgeen overig door Tele2 is gevraagd af.  
 
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
 
hoofd van de afdeling Interconnectie en Bijzondere Toegang 
 
 
dr. J. Huigen 
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Beroep bij het CBb 
 
Beroepsmogelijkheid 

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

bekendgemaakt beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven te Den Haag. 

Het postadres is: College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021,2500 EA ’s-Gravenhage. 

Het beroepschrift 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 beroep is gericht bevatten. Voorts moet het beroepschrift de gronden van het beroep 

bevatten en dient een afschrift van het bestreden besluit te worden meegezonden. 

 Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Informatie hierover kan worden ingewonnen bij de griffie van het 

College, telefonisch bereikbaar op (070) 381 39 10 of (070) 381 39 30.  

 



   

Bijlage 1: Beoordeling kostenonderbouwing van KPN van 3 februari 2005 inzake CPS-overig 
(zonder mass calling) 

 
105. De onderstaande tabel is een nadere uiteenzetting van het voorstel van KPN van 3 februari 2005 

inzake CPS-overig (zonder mass calling). 
 
 

 Eenmalige Projectkosten  Totaal 
(x 1.000 Euro) 

    
1 Telecommunicatie Infrastructuur [bedrijfsvertrouwelijk

] 
 1.1 Opstellen Tip en C-projectering 

(randnummer 106) 

[bedrijfsvertrouwelijk
] 

 

 1.2 Aanpassen SITS (randnummer 107) [bedrijfsvertrouwelijk
] 

 

 1.3 Aanpassen analyse nummercentrales 

(randnummer 108) 

[bedrijfsvertrouwelijk
] 

 

 1.4 Extra processor capaciteit 

(randnummer 109) 

[bedrijfsvertrouwelijk
] 

 

 1.5 SITS support (randnummer 110) [bedrijfsvertrouwelijk
] 

 

  
2 Intelligent Network bestaand [bedrijfsvertrouwelijk

] 
2.1 Personele kosten – Change op 4GaIN 

(randnummer 112) 

[bedrijfsvertrouwelijk
] 

 

2.2 Projectkosten – [bedrijfsvertrouwelijk] 

(randnummer 114) 

[bedrijfsvertrouwelijk
] 

 

2.3 Projectkosten – overig (posten door 

KPN nader gespecificeerd) 

(randnummer 116) 

[bedrijfsvertrouwelijk
] 

 

  
3 Beschakelstraat (randnummer 118) [bedrijfsvertrouwelijk

] 
  
4 Wholesale Billing (projectkosten) 

(randnummer 119) 
[bedrijfsvertrouwelijk

] 
  
5 Algemeen (projectkosten) 

(randnummer 120) 
[bedrijfsvertrouwelijk

] 
  
6 Totaal (randnummer 121) [bedrijfsvertrouwelijk

] 
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 Jaarlijkse reguliere kosten  Totaal 
(x 1.000 Euro) 

    
7 Wholesale Billing (regulier) (randnummer 122) [bedrijfsvertrouwelijk

] 

 

Kosten Telecommunicatie Infrastructuur (1) 
 
106. Opstellen Tip en C-projectering (1.1) 

KPN geeft aan dat voor het opstellen van het ´Technical Implementation Plan´ en de C-
projectering een inzet van [bedrijfsvertrouwelijk] mens uren (op schaal 11 niveau) nodig is, 
hetgeen leidt tot een bedrag van [bedrijfsvertrouwelijk]. Op basis van een verdere toelichting van 
de werkzaamheden tijdens het bezoek van 16 juni 2005 acht het college deze kosten niet 
onredelijk. 
 

107. Aanpassen SITS (1.2) 
KPN geeft aan dat voor het aanpassen van de “System Independant Technical Specification” 
(hierna: SITS) een inzet van [bedrijfsvertrouwelijk] mens uren (op schaal 12 niveau) nodig is, 
hetgeen leidt tot een bedrag van [bedrijfsvertrouwelijk]. Op basis van een verdere toelichting van 
de werkzaamheden tijdens het bezoek van 16 juni 2005 acht het college deze kosten niet 
onredelijk. 
 

108. Aanpassen analyse nummercentrales (hierna: nrc´s) (1.3) 
KPN geeft bij brief van 3 februari 2005 aan dat hier sprake is geweest van een inzet van 
[bedrijfsvertrouwelijk] mens uren. Uit de verstrekte toelichting blijkt dat afhankelijk van het type 
centrale hiervoor [bedrijfsvertrouwelijk] uur ([bedrijfsvertrouwelijk]) of [bedrijfsvertrouwelijk] uur 
([bedrijfsvertrouwelijk]) nodig is. Bij [bedrijfsvertrouwelijk] en [bedrijfsvertrouwelijk] centrales zou 
dit neerkomen op totaal [bedrijfsvertrouwelijk] uur. Tijdens het bezoek aan KPN op 16 juni 2005 
bleek echter dat er voor elk type centrale eenmalig een basis script ontwikkeld wordt, waarna dit 
script geschikt wordt gemaakt voor elke afzonderlijke centrale door [bedrijfsvertrouwelijk] in dit 
script van de voor de betreffende centrale specifieke waarden te voorzien. Het college acht het 
dan ook aannemelijk dat hierbij een behoorlijke efficiency winst optreedt van minimaal 50%, 
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waardoor het aantal uren op [bedrijfsvertrouwelijk] uur zou komen. Uit het bezoek aan KPN is 
duidelijk geworden dat de aldus voorbereide scripts in een periode van [bedrijfsvertrouwelijk] 
door enkele medewerkers worden ‘ingedraaid’. Hierbij zouden voor elk van de drie typen 
centrales er maximaal [bedrijfsvertrouwelijk] mensen gedurende [bedrijfsvertrouwelijk] weken 
fulltime bezig zijn geweest met het ontwikkelen, aanpassen en indraaien van de scripts. Dit 
betekent dat er een inzet van ongeveer [bedrijfsvertrouwelijk] uur gepleegd zou zijn. Op basis 
van het bovenstaande is het college van oordeel dat de inzet tussen de [bedrijfsvertrouwelijk] uur 
zou hebben gelegen. Het college stelt vast dat de aan deze activiteit verbonden kosten zullen 
worden gehalveerd van [bedrijfsvertrouwelijk] naar [bedrijfsvertrouwelijk]. 

 
109. Extra processor capaciteit (1.4) 

Tijdens het bezoek van 16 juni 2005 is door KPN aangegeven, dat een centrale ten behoeve van 
de nummeranalyse een capaciteit kent van in totaal ongeveer [bedrijfsvertrouwelijk]. De 
aanpassingen in de analyse die als gevolg van de invoering van CPS-overig plaats hebben 
gevonden, hebben dit aantal regels niet noemenswaardig verhoogd. Desgevraagd is ook door 
KPN aangegeven, dat er [bedrijfsvertrouwelijk] ten behoeve van de onderhavige implementatie. 
Het college is dan ook van oordeel dat deze kosten onterecht zijn opgevoerd, zodat er geen grond 
is voor het opnemen van het daarmee verbonden bedrag van [bedrijfsvertrouwelijk] in de 
kostenonderbouwing. 

 
110. SITS support (1.5) 

KPN geeft bij brief van 3 februari 2005 aan dat externe leveranciers van de verschillende 
systemen meeschrijven aan SITS en KPN hen hiervoor betaalt. Tijdens het bezoek van 16 juni 
2005 heeft KPN echter aangegeven, dat in het geval van CPS-overig (zonder mass calling) geen 
gebruik is gemaakt van externe leveranciers, omdat de expertise en capaciteit binnen KPN zelf 
aanwezig was. Het college is dan ook van oordeel dat deze kosten onterecht zijn opgevoerd, 
zodat er geen grond is voor het opnemen van het daarmee verbonden bedrag van 
[bedrijfsvertrouwelijk] in de kostenonderbouwing. 

 
111. Totaaltelling kosten telecommunicatie infrastructuur (post 1) 

Op grond van de bovenstaande beoordeling (hetgeen een optelling is van de posten 1.1 t/m 1.5) 
van de telecommunicatie infrastructuur oordeelt het college dat er alleen grond bestaat voor het 
toerekenen van een bedrag van [bedrijfsvertrouwelijk] voor telecommunicatie infrastructuur in 
plaats van de door KPN geraamde kosten van [bedrijfsvertrouwelijk]. Als gevolg van 
afrondingsverschillen stelt het college het bedrag vast op [bedrijfsvertrouwelijk]. 

 

Kosten Intelligent Netwerk bestaand (2) 
 
112. Personele kosten - Change op 4GaIN (2.1) 
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KPN geeft bij brief van 3 februari 2005 aan dat er sprake is geweest van een inzet van 
[bedrijfsvertrouwelijk] mens uren ten behoeve van “change op 4GaIN”. Het gaat hier volgens KPN 
om aanpassingen op het IN, waarvoor de extra vijfde CPS categorie geactiveerd en zichtbaar 
gemaakt dient te worden door middel van [bedrijfsvertrouwelijk]. Dit is gerealiseerd door middel 
van een “change request” op de bestaande IN release. In de kostenonderbouwing van KPN van 
11 februari 2005 is aangegeven dat hier sprake is van een extra hoog aantal uren wanneer 
gekozen wordt voor het scenario van implementatie per 23 mei 2005, gezien het feit dat de 
aanpassingen zowel op het oude als op het nieuwe IN besturingssysteem moeten plaatsvinden 
en eveneens een inbreuk gemaakt zou moeten worden op de bestaande projectplanning. Tijdens 
het bezoek van 16 juni 2005 heeft het college in een gesprek met de betrokken projectleider 
bovenstaande geverifieerd.  
 

113. Op grond van de toelichting van KPN en de verificatie van de beschreven situatie ter plaatse 
tijdens het bezoek van 16 juni 2005 acht het college het niet onredelijk dat KPN de extra kosten 
als gevolg van de implementatie van CPS-overig (zonder mass calling) van [bedrijfsvertrouwelijk], 
in de kostenonderbouwing opneemt. 

 
114. Projectkosten – [bedrijfsvertrouwelijk] 2.2) 

In de brief van 11 februari 2005 heeft KPN aangegeven, dat een implementatie volgens het 
scenario 1 tevens zou leiden tot extra kosten van [bedrijfsvertrouwelijk]. Dit punt is door KPN 
tijdens het bezoek van 16 juni 2005 nader toegelicht. Tijdens het bezoek bleek dat op dat 
moment alleen nog CPS diensten (en de [bedrijfsvertrouwelijk]) op het nieuwe IN-platform 
draaide. Deze diensten waren reeds overgezet sinds eind 2004, waarbij nadien dus de wijziging 
voor CPS-overig (zonder mass calling) is doorgevoerd. Volgens KPN zouden in de 
oorspronkelijke planning onder andere de diensten [bedrijfsvertrouwelijk]11 vóór 1 juli 2005 ook op 
het nieuwe IN-platform overgezet zijn, maar is dit als gevolg van de tussentijdse implementatie 
van CPS-overig (zonder mass calling) vertraagd tot minimaal september 2005, waardoor het 
oude IN-platform pas in november 2005 uitgeschakeld zou kunnen worden. 

 
115. Het college acht het aannemelijk dat, gezien het ambitieniveau en de totale scope van het IN- 

project (het migreren van bovengenoemde diensten) er door KPN de nodige maatregelen binnen 
het project getroffen zijn om de complexiteit, de afhankelijkheden in de projectplanning en de 
overige risico´s afdoende te managen. Het college acht het niet aannemelijk dat enkel en alleen 
door de tussentijdse aanpassing in het IN ten behoeve van de CPS beschakelingscategorie 
“overig” de gehele planning van de implementatie van het nieuwe IN-platform en de hierbij 
gepaard gaande migratie van alle diensten van het oude (bestaande) naar het nieuwe IN-platform 
een dergelijke door KPN aangegeven vertraging van vele maanden tot gevolg heeft gehad. Het 

                                                      
11 Informatie van KPN verkregen in bijeenkomst met OPTA op 28 april 2005. 
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college meent daarom dat het niet redelijk is de volledige kosten van [bedrijfsvertrouwelijk] in 
rekening te brengen en acht een deel van de kosten redelijk. Het college oordeelt dat deze 
toerekening beperkt dient te worden tot maximaal 50%, zijnde [bedrijfsvertrouwelijk]. 

 
116. Projectkosten – overig (posten door KPN nader gespecificeerd) (2.3) 

KPN geeft aan dat voor het aanpassen van de Projectkosten overig (waaronder 
[bedrijfsvertrouwelijk]) een bedrag van [bedrijfsvertrouwelijk] wordt gerekend. Op basis van een 
verdere onderbouwing van KPN tijdens de bijeenkomst van 8 april 2005, alsmede de toelichting 
van deze werkzaamheden en kostenposten tijdens het bezoek van 16 juni 2005 acht het college 
deze kosten niet onredelijk. 

 
117. Totaaltelling kosten Intelligent Network (bestaand) (post 2) 

Op grond van de bovenstaande beoordeling (hetgeen een optelling is van de posten 2.1 t/m 2.3) 
van de kosten van Intelligent Network (bestaand) oordeelt het college dat er geen grond bestaat 
voor het toerekenen van een bedrag van [bedrijfsvertrouwelijk] voor het Intelligent Network 
bestaand. Van de kosten voor Intelligent Netwerk bestaand, die door KPN op 
[bedrijfsvertrouwelijk] zijn geraamd, resteert een bedrag van [bedrijfsvertrouwelijk].  

 
Kosten Beschakelstraat (3) 
 
118. KPN geeft in de brief van 3 februari 2005 aan dat hier sprake is geweest van een inzet van 

[bedrijfsvertrouwelijk] mens uren, alsmede diverse systeemaanpassingen (nader door KPN 
gespecificeerd) ter hoogte van in totaal [bedrijfsvertrouwelijk]. Het college acht deze kosten niet 
onredelijk op grond van de door KPN verstrekte onderbouwing en toelichting bij brief van 3 
februari 2005. Hierbij merkt het college op dat het bedrag ongeveer op hetzelfde niveau ligt als 
de goedgekeurde kosten bij voorgaande CPS implementaties, zoals CPS-II. 

 
Kosten Wholesale Billing (projectkosten) (4) 
 
119. KPN geeft in de brief van 3 februari 2005 aan dat hier sprake is geweest van een inzet van 

[bedrijfsvertrouwelijk] mens uren, alsmede systeemaanpassingen (nader door KPN 
gespecificeerd) ter hoogte van in totaal [bedrijfsvertrouwelijk]. Het college acht deze kosten niet 
onredelijk op grond van de door KPN verstrekte toelichting bij brief van 3 februari 2005. Hierbij 
merkt het college op het bedrag ongeveer op hetzelfde niveau ligt als de goedgekeurde kosten bij 
voorgaande CPS implementaties, zoals CPS-II. 

 
Kosten Algemeen (projectkosten) (5) 
 
120. KPN geeft in de brief van 3 februari 2005 aan dat er sprake is geweest van een inzet van 
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[bedrijfsvertrouwelijk] mens uren ten behoeve van ‘projectkosten’. Gegeven het feit dat de directe 
inhoudelijke activiteiten onder de andere posten benoemd en aangerekend zijn, gaat het hier naar 
het oordeel van het college om [bedrijfsvertrouwelijk]. Een totaal van [bedrijfsvertrouwelijk] mens 
uren acht het college voor een project met een doorlooptijd van vijf maanden aanzienlijk, mede 
gezien het feit dat de uitvoering plaatsvindt door een beperkt aantal, zeer ervaren en deskundige 
specialisten, waarbij naar oordeel van het college zeker geen fulltime aansturing noodzakelijk is, 
maar een halftijds aansturing zou volstaan hetgeen tot [bedrijfsvertrouwelijk] uur zou leiden. Op 
basis van 22 weken doorlooptijd maal 20 uur zou de totale inspanning namelijk 440 uur bedragen. 
Op grond van het bovenstaande acht het college daarom het aantal door KPN opgegeven uren en 
de hieraan verbonden kosten niet redelijk en stelt het aantal uren en hiermee de kosten met 50% 
neerwaarts bij tot [bedrijfsvertrouwelijk] uur respectievelijk [bedrijfsvertrouwelijk].  

 
Kosten totaal (6)  
 
121.  In het voorstel van KPN van 3 februari 2005 komt de totaalsom van de eenmalige projectkosten 

voor CPS-overig (zonder mass calling) op een bedrag van [bedrijfsvertrouwelijk]. Gelet op de 
bovenstaande beoordeling hiervan door het college komt de totaalsom van de eenmalige 
projectkosten voor CPS-overig (zonder mass calling) op een bedrag van [bedrijfsvertrouwelijk]. 

 
Kosten Wholesale Billing (regulier) (7) 
 
122. KPN geeft in de brief van 3 februari 2005 aan dat de jaarlijkse reguliere kosten voor Wholesale 

Billing met [bedrijfsvertrouwelijk] toenemen als gevolg van extra beheerinspanningen. Het college 
acht deze kosten niet onredelijk op grond van de door KPN verstrekte toelichting bij brief van 3 
februari 2005. Hierbij merkt het college op het bedrag ongeveer op hetzelfde niveau ligt als de 
goedgekeurde kosten bij voorgaande CPS implementaties, zoals CPS-II. 

 
123. De onderstaande tabel is een nadere uiteenzetting van de door het college vastgestelde tarieven 

voor CPS-overig (zonder mass calling): 
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124.  
 

 Eenmalige Projectkosten  Totaal 
(x 1.000 Euro) 

    
1 Telecommunicatie Infrastructuur [bedrijfsvertrouwelijk]*

)
 1.1 Opstellen Tip en C-projectering 

(randnummer 106) 

[bedrijfsvertrouwelijk
] 

 

 1.2 Aanpassen SITS (randnummer 107) [bedrijfsvertrouwelijk
] 

 

 1.3 Aanpassen analyse nummercentrales 

(randnummer 108) 

[bedrijfsvertrouwelijk
] 

 

 1.4 Extra processor capaciteit 

(randnummer 109) 

[bedrijfsvertrouwelijk
] 

 

 1.5 SITS support (randnummer 110) [bedrijfsvertrouwelijk
] 

 

  
2 Intelligent Network bestaand [bedrijfsvertrouwelijk] 
2.1 Personele kosten – Change op 4GaIN 

(randnummer 112) 

[bedrijfsvertrouwelijk
] 

 

2.2 Projectkosten – [bedrijfsvertrouwelijk]  

(randnummer 114) 

[bedrijfsvertrouwelijk
] 

 

2.3 Projectkosten – overig (posten door 

KPN nader gespecificeerd) 

(randnummer 116) 

[bedrijfsvertrouwelijk
] 

 

  
3 Beschakelstraat (randnummer 118) [bedrijfsvertrouwelijk] 
  
4 Wholesale Billing (projectkosten) 

(randnummer 119) 
[bedrijfsvertrouwelijk] 

  
5 Algemeen (projectkosten) 

(randnummer 120) 
[bedrijfsvertrouwelijk] 

  
6 Totaal (randnummer 121) [bedrijfsvertrouwelijk] 
*) Agv afrondingsverschillen stelt het 

college het bedrag bij van 
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[bedrijfsvertrouwelijk] naar 
[bedrijfsvertrouwelijk]. 

 
 

 Jaarlijkse reguliere kosten  Totaal 
(x 1.000 Euro) 

    
7 Wholesale Billing (regulier) (randnummer 122) [bedrijfsvertrouwelijk

] 
 
Conclusie 
 
125. Het college heeft bij zijn beoordeling van de kosten voor CPS-overig (zonder mass calling) de 

kosten van KPN (eenmalige projectkosten) van [bedrijfsvertrouwelijk] bijgesteld naar het bedrag 
van [bedrijfsvertrouwelijk]. Ten aanzien van de jaarlijkse reguliere kosten heeft het college de 
kosten van KPN van [bedrijfsvertrouwelijk] ongewijzigd gelaten. Het college zal bovengenoemde 
bedragen meenemen in de uiteindelijke vaststelling van het kostengeoriënteerde tarief in 
hoofdstuk 6. 
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Bijlage 2: Technische analyse van het college inzake mass calling via CPS 

 
 
Mass calling  
 
126. Mass calling is een dienst die wordt ingezet bij media evenementen, waarbij op sommige 

momenten meer dan 150 oproepen en oproeppogingen per seconde worden verwacht. Voor deze 
dienst worden nummers uit een aparte nummerreeks gebruikt. Het college merkt op dat bekende 
voorbeelden van grote media evenementen het Eurovisie Songfestival, de finale van Idols en 
Domino Day zijn. Door het grote aantal mensen dat bereikt wordt tijdens zo’n evenement, kan een 
uitnodiging om een speciaal nummer te bellen tot een groot verkeersaanbod leiden. Uit 
ervaringscijfers van KPN blijkt dat bij grote acties de piek kan oplopen tot 2.000 oproepen en 
oproeppogingen per seconde12.  

 
Het standpunt van KPN  
 
127. Bij brief van 9 december 2004 geeft KPN aan dat het huidige IN-platform van KPN onvoldoende 

capaciteit heeft om naast het reguliere verkeer13 ook oproepen naar mass calling nummers te 
verwerken. KPN geeft voorts aan dat voor het routeren van oproepen naar mass calling nummers 
via CPS een tweede IN-platform nodig is met een capaciteit van 2.000 oproepen per seconde.14 
Bij faxbrief van 28 april 2005 geeft KPN aan: “het IN-platform is het hart van het KPN netwerk voor 
de routering van het normale verkeer. […] KPN zal om de dienstverlening op het normale verkeer 
te kunnen waarborgen daarom mass calling verkeer nooit gaan routeren met hetzelfde IN-
platform dat voor de routering van het normale verkeer wordt gebruikt.” Bij brief van 13 juni 2005 
laat KPN weten het onverantwoord te achten om mass calling verkeer via het reguliere IN-
platform af te wikkelen, omdat daarmee de normale dienstverlening in gevaar wordt gebracht. 

 

Het standpunt van het college  
 
128. Het college is van oordeel dat KPN niet heeft aangetoond dat een tweede IN-platform 

noodzakelijk is in een toekomstige situatie waarin Tele2 (en mogelijk later ook andere CPS-
aanbieders) ook mass calling verkeer afnemen. Het college baseert zijn oordeel op de door KPN 
aan hem verstrekte gegevens, waarbij hij de volgende redenering volgt: 

(A) Wat is het totale aantal oproepen en oproeppogingen voor een grote mass 

                                                      
12 Zie de brief van KPN, kenmerk 04-321/SA, van 9 december 2004. 
13 Hieronder vallen onder andere oproepen naar mobiele nummers, naar geporteerde geografische nummers, naar 0800/090x  
nummers, naar persoonlijke assistentdienst nummers, naar internet inbelnummers, oproepen van CPS abonnees, de dienst  
Terugbellen Bij Bezet. 
14 Zie de brief van KPN van 9 december 2004. 
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calling actie?; 
(B) Welk deel van deze mass calling oproepen en oproeppogingen gaat het IN-

platform belasten?; 
(C) Wat is de huidige capaciteit van het IN-platform?; 
(D) Wat is de huidige belasting van het IN-platform?; 
(E) Is de vrije capaciteit van het IN-platform (C minus D) voldoende om het extra 

aantal oproepen als gevolg van mass calling (B) te verwerken? 
 
129. Aantal oproeppogingen mass calling (A): 

KPN geeft bij brief van 9 december 2004 aan dat bij grote mass calling acties de oproepintensiteit 
(i.e. het totale aantal geslaagde en niet-geslaagde oproepen) kan oplopen tot circa 2.000 
oproepen per seconde. Het college heeft de juistheid van het door KPN gestelde aantal oproepen 
in een later stadium nog eenmaal bij KPN geverifieerd. KPN heeft bij brief van 2 juni 2005 aan het 
college bevestigd dat het door haar bij brief van 9 december 2004 genoemde getal correct is. 

 
130. Aantal oproepen naar IN-platform als gevolg van mass calling via CPS (B): 

Het college constateert dat bij implementatie van CPS voor mass calling niet al deze 2.000 
oproepen een trigger op het IN-platform zullen genereren. Immers, KPN kan haar huidige 
routering voor mass calling verkeer van de eigen abonnees onveranderd laten en dus buiten het 
IN-platform om blijven routeren. Met andere woorden: alleen mass calling oproepen van CPS-
abonnees zullen het IN-platform belasten. Uit cijfers van KPN15 blijkt dat eind 2004 van de 7,4 
miljoen abonnees van het vaste net van KPN [bedrijfsvertrouwelijk] een instelling voor CPS 
hadden. Dit betekent dat het marktaandeel (in aantallen abonnees) van alle CPS-aanbieders 
tezamen maximaal [bedrijfsvertrouwelijk] procent bedraagt. Het college heeft geen aanleiding te 
veronderstellen dat het belgedrag van CPS klanten een ander patroon heeft dan het belgedrag 
van KPN klanten. Ook KPN heeft tijdens de hoorzitting van 8 juni 2005 aangegeven geen 
gegevens te kunnen overleggen waaruit verschillend belgedrag zou kunnen blijken16. Dit betekent 
dat de extra belasting van het IN-platform in triggers per seconde (hierna: tps) als gevolg van 
mass calling via CPS uitkomt op maximaal [bedrijfsvertrouwelijk] procent van 2.000, dus 
[bedrijfsvertrouwelijk] tps. 

 
131. Huidige capaciteit van het IN platform (C): 

KPN vermeldt dat de technische capaciteit van het IN-platform [bedrijfsvertrouwelijk] tps bedraagt, 
gelijkelijk verdeeld over [bedrijfsvertrouwelijk] Service Control Points (hierna: SCP’s) met elk een 
capaciteit van [bedrijfsvertrouwelijk] tps. Deze [bedrijfsvertrouwelijk] SCP’s staan 
[bedrijfsvertrouwelijk] verspreid over [bedrijfsvertrouwelijk] locaties opgesteld.17 

                                                      
15 “KPN Jaaroverzicht 2004”, p. 21 en vertrouwelijke door KPN aan het college verstrekte gegevens over aantallen CPS  
instellingen bij e-mail van KPN van 27 januari 2005. 
16 Hoorzitting met KPN en Tele2 op woensdag 8 juni 2005. 
17 Zie de faxbrief van KPN van 28 april 2005, onderwerp ‘Mass calling- antwoorden KPN. Voorts KPN is thans bezig met het ‘ 
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132. Huidige belasting van het IN platform (D): 

Uit gegevens van KPN, zoals die bij faxbrief van 18 mei 2005 aan het college zijn verstrekt, blijkt 
dat de huidige gemiddelde piekbelasting van het IN-platform ten gevolge van het huidige 
verkeersaanbod varieert over de week en varieert binnen een dag.18 Het maximum in de 
getoonde gemiddelde piekbelasting bedraagt [bedrijfsvertrouwelijk] tps. Dit treedt op aan het eind 
van de ochtend in het midden van de week.  

 
133. Vrije capaciteit van het IN platform (E): 

Het college constateert dat de vrije capaciteit van het totale IN-platform minimaal (C) minus (D), 
oftewel minimaal [bedrijfsvertrouwelijk] tps is. De extra belasting van het IN-platform als gevolg 
van CPS-aanbieders die mass calling routeren (B), [bedrijfsvertrouwelijk] tps, past naar de mening 
van het college ruim in deze vrije capaciteit.  

 
Inschatting van het college van de belasting van IN-platform bij grote mass calling acties  
 
134. De bovenstaande berekening van de vrije capaciteit gaat uit van een ‘worst case’ scenario, 

waarbij het moment van de huidige gemiddelde piekbelasting van het IN-platform exact samenvalt 
met het moment dat er een verkeerspiek optreedt als gevolg van mass calling. Het college maakt 
daarom hieronder een schatting van de reële piekbelasting van het IN-platform bij mass calling op 
het moment dat CPS-aanbieders ook mass calling nummers routeren. 

 
135. Zoals onder randnummer 126 is aangegeven, worden mass calling nummers ingezet bij acties 

waarbij een piek van meer dan 150 oproepen en oproeppogingen per seconde wordt verwacht. 
Het aantal van 2.000 oproepen en oproeppogingen per seconde, dat uit de ervaringscijfers van 
KPN naar voren komt, is een uitzondering en kan alleen optreden bij incidentele zeer grote media 
evenementen, zoals het Eurovisie Songfestival, de finale van Idols en Domino Day. Zo’n groot 
aantal bellers kan redelijkerwijs slechts bereikt worden op tijdstippen dat veel mensen het media 
evenement kunnen volgen, zoals in de avonduren en dan vooral in het weekend. 
Bovengenoemde voorbeeldevenementen vonden recentelijk dan ook plaats op vrijdag-, zaterdag- 
of zondagavond vanaf 19:30 uur of later. 

 
136. Op basis van de door KPN verstrekte gegevens constateert het college dat de gemiddelde 

piekbelasting van het IN-platform voor alle soorten IN diensten doordeweeks om 19:30 uur lager 
dan [bedrijfsvertrouwelijk] tps is en daalt naarmate de avond vordert. Op vrijdagavond is de 
gemiddelde piekbelasting lager en in het weekend substantieel nóg lager (orde grootte 

                                                                                                                                                                      
vervangen van zijn IN-platform. Het college gaat uit van de gegevens van het IN-platform dat nu al deels operationeel is en  
binnenkort volledig operationeel zal zijn. 
18 Zie gegevens uit de grafiek van de faxbrief van KPN van 18 mei 2005, onderwerp ‘Mass calling -aanvullende antwoorden  
KPN’. 
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[bedrijfsvertrouwelijk] tps rond 19:30 uur)19. Het college schat op basis van deze gegevens dat de 
totale belasting van het IN-platform bij de incidentele zeer grote media evenementen zoals Idols, 
onder [bedrijfsvertrouwelijk] + [bedrijfsvertrouwelijk] = [bedrijfsvertrouwelijk] tps blijft op 
doordeweekse avonden, en onder [bedrijfsvertrouwelijk] + [bedrijfsvertrouwelijk] = 
[bedrijfsvertrouwelijk] tps blijft op zaterdag- en zondagavond. Dit is naar oordeel van het college 
ruim onder de capaciteit van het IN-platform ([bedrijfsvertrouwelijk] tps).  

 
137. Bij brief van 13 juni 2005 geeft KPN aan dat mass calling acties in de toekomst mogelijk ook op 

andere tijdstippen van de dag zullen gaan plaatsvinden.20 Het college constateert in dat verband 
dat op zaterdag en zondag de gemiddelde piekbelasting volgens de gegevens van KPN 
permanent onder de [bedrijfsvertrouwelijk] tps blijft21. Een eventuele actie in het weekeinde buiten 
de avonduren heeft dus geen invloed op het standpunt van het college. Het college erkent de 
mogelijkheid van mass calling acties overdag op werkdagen, maar acht het niet aannemelijk dat 
bij zulke acties een dergelijk piekverkeer vanaf vaste telefoonaansluitingen veroorzaakt wordt. 

 
 De door het college uitgevoerde risico analyse 
 
138. Bij brief van 13 juni 2005 geeft KPN aan het niet verantwoord te achten om mass calling verkeer 

via het reguliere IN-platform af te wikkelen, omdat daarmee de normale dienstverlening in gevaar 
wordt gebracht. KPN ziet het bijplaatsen van een separaat tweede IN-platform voor mass calling 
als een verzekering tegen het risico dat de normale dienstverlening in gevaar wordt gebracht 
door mass calling.22 Het college merkt op dat in het kader van CPS en mass calling alleen de 
belasting van het IN-platform relevant is en niet de belasting van de Eerste Orde 
Verkeerscentrales (hierna: EVKC’s) of het mass calling platform. Het college constateert namelijk 
dat EVKC’s en het mass calling platform worden beschermd door het zogenaamde “leaky 
bucket” systeem23. Zelfs als de capaciteit van het mass calling platform overschreden wordt, is er 
volgens het college geen probleem voor de normale dienstverlening, aangezien het teveel aan 
oproepen door het platform wordt “weggegooid”.24 Naar de mening van het college dragen deze 
(beschermings)maatregelen van EVKC en mass calling platform er voldoende aan bij dat de 
normale dienstverlening niet in gevaar wordt gebracht door het routeren van mass calling via 
CPS-aanbieders. 

 
139. Voorts heeft het college een risicoafweging gemaakt voor het optreden van een gebeurtenis 

waarbij de normale dienstverlening in gevaar zou kunnen worden gebracht door een piekbelasting 

                                                      
19 Zie gegevens uit de grafiek van de faxbrief van KPN van 18 mei 2005. 
20 Zie de brief van KPN, kenmerk LO/SA/04-321, van 13 juni 2005. 
21  Zie de faxbrief van KPN van 18 mei 2005. 
22 Zie de brief van KPN van 13 juni 2005. 
23 Zoals onder andere beschreven in de faxbrief van KPN van 18 mei 2005. 
24 Zie de faxbrief van KPN van 28 april 2005. 
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van het IN-platform die zou optreden bij mass calling. Hieronder bepaalt het college de kans van 
optreden van zo’n gebeurtenis en wordt bekeken wat het effect is als de gebeurtenis zich 
daadwerkelijk zou voordoen. Het college gaat uit van drie gebeurtenissen waardoor de normale 
dienstverlening in gevaar zou kunnen worden gebracht door mass calling (via CPS): 

A. Uitval van één of meerdere SCP’s;  
B. Een aanzienlijke stijging van het verkeersaanbod mass calling van CPS-aanbieders als 

gevolg van een stijgend marktaandeel (in aantallen abonnees) van CPS-aanbieders;  
C. Een combinatie van (A) en (B). 

 
Uitval van één of meerdere SCP´s (A): 

140. Mass calling acties worden normaliter zorgvuldig gepland. Dat betekent dat onderhoud aan 
SCP’s op zodanige tijdstippen gepland kan worden, dat hiervan geen last wordt ondervonden bij 
mass calling acties. Het college merkt daarom op dat uitsluitend uitval van één of meerdere SCP’s 
als gevolg van calamiteiten van belang is. Als één van de [bedrijfsvertrouwelijk] SCP’s uitvalt door 
een calamiteit is er naar het oordeel van het college geen effect op de dienstverlening van KPN, 
noch op de mass calling dienst, aangezien de resterende capaciteit van de [bedrijfsvertrouwelijk] 
overige SCP’s ([bedrijfsvertrouwelijk] tps) voldoende is. 

 
141. Het college acht de kans klein dat tegelijkertijd twee SCP’s door een calamiteit uitvallen. De kans 

wordt nog kleiner geacht dat dit precies gebeurt ten tijde van een mass calling evenement en nog 
veel kleiner dat dit gebeurt bij een mass calling evenement waarbij daadwerkelijk een 
uitzonderlijke piek van 2.000 oproepen en oproeppogingen per seconde optreedt. Zelfs bij deze 
gebeurtenis heeft deze uitval van twee SCP’s naar het oordeel van het college geen effect op de 
normale dienstverlening van KPN, noch op de mass calling dienst. Het college acht de 
overblijvende capaciteit van [bedrijfsvertrouwelijk] tps namelijk voldoende voor de grote media 
evenementen, zoals die tot nu toe in Nederland hebben plaatsgevonden.25 In het voorgaande 
heeft het college berekend dat bij dergelijke evenementen die op bepaalde tijden in de week 
plaatsvinden een totale IN belasting van [bedrijfsvertrouwelijk] tps kan ontstaan.26 

 
Aanzienlijke stijging van het marktaandeel (in aantallen abonnees) van CPS-aanbieders (B): 

142. Het marktaandeel van CPS-aanbieders (in aantallen abonnees) bedroeg per december 2004 
maximaal [bedrijfsvertrouwelijk].27 Dit marktaandeel zou geleidelijk kunnen toenemen, bijvoorbeeld 
door de introductie van CPS-overig. Dat zou kunnen betekenen dat de gemiddelde piekbelasting 
van het IN-platform, zoals dat weergegeven is in de grafiek van 18 mei 2005 naar boven schuift, 
waarbij de gemiddelde piekbelasting boven de [bedrijfsvertrouwelijk] tps zou kunnen uitkomen. In 
dat geval is KPN ervoor verantwoordelijk dat de capaciteit van het IN-platform voldoende is om de 

                                                      
25 Het college heeft thans geen aanleiding om aan te nemen dat dit in de toekomst anders zal zijn. 
26 Zie randnummer 136 
27 Zie randnummer 130. 
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normale dienstverlening (d.w.z. geen mass calling verkeer) te garanderen. KPN zou dan 
bijvoorbeeld extra processor en/of geheugencapaciteit kunnen toevoegen aan het reguliere IN-
platform. Deze soort kosten zijn reeds inbegrepen in de tarieven voor CPS. KPN heeft overigens 
al aangegeven28 dat indien nodig de capaciteit van het IN-platform steeds zodanig wordt 
uitgebreid dat een uitval van de helft van de SCP’s opgevangen kan worden. 

 
143. Het college illustreert bovengenoemde met het volgende voorbeeld. Als de gemiddelde 

piekbelasting van het IN-platform als gevolg van CPS-overig geleidelijk zou stijgen met 
bijvoorbeeld 15%, dan kan KPN een uitval van twee SCP’s niet meer opvangen. KPN zou dan in 
ieder geval voor het normale verkeer (d.w.z. geen mass calling verkeer) de capaciteit van het IN-
platform met 15% moeten uitbreiden. Daarmee stijgt echter ook de vrije capaciteit van het IN-
platform met 15%. Dat betekent dat de toename in mass calling verkeer dat het IN-platform zou 
gaan belasten, dat redelijkerwijs ook op 15% geschat wordt29 met deze capaciteitsuitbreiding 
opgevangen zou kunnen worden. Met andere woorden, het college is van oordeel dat bij een 
geleidelijke toename in aantal CPS abonnees als gevolg van de invoering van CPS-overig deze 
dan noodzakelijke capaciteitsuitbreiding van het bestaande IN-platform voldoende is om ook de 
verhoudingsgewijze toename in mass calling verkeer op te vangen met datzelfde IN-platform. 

 
144. Er bestaat de kans dat het marktaandeel van CPS-aanbieders (in aantallen abonnees) niet 

geleidelijk maar zeer snel stijgt in korte tijd, zodat de reguliere capaciteitsaanpassing door KPN 
niet tijdig plaats kan vinden. Het college neemt als voorbeeld een plotselinge stijging van het 
marktaandeel van CPS-aanbieders van [bedrijfsvertrouwelijk] naar [bedrijfsvertrouwelijk]. Dat 
betekent dat de extra belasting van het IN-platform zou stijgen van [bedrijfsvertrouwelijk] * 2.000 
tps = [bedrijfsvertrouwelijk] tps naar [bedrijfsvertrouwelijk] * 2.000 tps = [bedrijfsvertrouwelijk] tps. 
Ook in deze situatie is de vrije capaciteit van het IN-platform naar oordeel van het college 
voldoende om deze extra belasting op te kunnen vangen. Deze gebeurtenis heeft dus geen effect 
op de dienstverlening van KPN of op de mass calling dienst. 

 
Een combinatie van (A) en (B): 

145. Beide gebeurtenissen (uitval SCP’s en toename marktaandeel CPS-aanbieders) zouden ook 
tegelijkertijd kunnen plaatsvinden. De kans dat dit zich voordoet is nog kleiner dan de kans op één 
van beide gebeurtenissen afzonderlijk. Het college berekent dat het effect van deze 
gebeurtenissen geen invloed heeft op de dienstverlening van KPN. De capaciteit van de 
[bedrijfsvertrouwelijk] werkende SCP’s ([bedrijfsvertrouwelijk] tps) is namelijk voldoende voor de 
grote media evenementen zoals die tot nu toe in Nederland hebben plaatsgevonden30: een extra 
IN belasting van maximaal [bedrijfsvertrouwelijk] * 2.000 tps = [bedrijfsvertrouwelijk] tps opgeteld 

                                                      
28  In de bijeenkomst tussen OPTA en KPN op 28 april 2005. 
29 Zie ook randnummer 130, want er is geen aanleiding om te veronderstellen dat klanten van CPS-aanbieders een ander  
belgedrag veroorzaken naar mass calling nummers dan klanten van het vaste netwerk van KPN. 
30 Het college heeft thans geen aanleiding om aan te nemen dat dit in de toekomst anders zal zijn. 
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bij een IN belasting voor normaal verkeer van minder dan [bedrijfsvertrouwelijk] tps op de 
tijdstippen die van toepassing zijn op grote media evenementen31.  

 
146. Voorts merkt het college op dat een overschrijding van de capaciteit van het IN-platform volgens 

gegevens van KPN niet leidt tot een calamiteit (bijvoorbeeld het uitvallen van het IN-platform), 
aangezien overtollige IN triggers gewoon worden “weggegooid” door het IN-platform32. Dus zelfs 
als bovenstaande gebeurtenis (C) nog ongunstiger zou uitpakken dan is het effect dat gedurende 
maximaal de tijd van de mass calling piek (die slechts optreedt gedurende een deel van de 
tijdsduur van de mass calling actie) niet 100% van de oproeppogingen vanaf het vaste netwerk 
van KPN slaagt.  

 
147. Het college is van oordeel dat de kansen op bovenstaande gebeurtenissen (A), (B) en (C) in de 

toekomst kleiner worden als rekening gehouden wordt met de ontwikkelingen die momenteel bij 
vaste telefonie plaatsvinden. Ten eerste is in het afgelopen jaar het aantal aansluitingen op het 
vaste netwerk van KPN gedaald van 7,7 mln. (2003) naar 7,4 mln. (2004)33, dit is 3,9%. De 
dalende trend is al langer gaande, mede als gevolg van concurrerende (mobiele- en vaste) 
netwerken. Uit dezelfde bron blijkt dat het verkeersvolume op het vaste netwerk van KPN met 
12% gedaald is. Hoewel zowel het aantal aansluitingen als het verkeersvolume niet één op één te 
koppelen is aan het aantal oproepen en oproeppogingen op het vaste netwerk (en daarmee aan 
de IN belasting), acht het college het aannemelijk dat ook het aantal oproepen en 
oproeppogingen in het afgelopen jaar zal zijn afgenomen en dat die trend zich door zal zetten in 
de komende jaren. De (totale) belasting van het IN-platform zal daardoor afnemen.Ten tweede zal 
de opkomst van Voice over IP technologie naar verwachting van het college een versterkte 
afname betekenen van het aantal abonnees op het vaste circuitgeschakelde netwerk van KPN en 
daarmee een versterkte afname in de belasting van het IN-platform tot gevolg hebben.  

 
148. Het college constateert dat de risicoanalyse uitwijst dat KPN niet heeft aangetoond dat de 

normale dienstverlening in gevaar zou kunnen worden gebracht door mass calling. Op basis 
hiervan is het college van oordeel dat er geen noodzaak bestaat voor KPN om extra 
beschermingsmaatregelen in zijn netwerk in te bouwen, zoals de aangegeven34 specifieke 
“service key” voor mass calling en het filteren van verkeer op deze specifieke “service key”. 

 
Aanvullende voorwaarden inzake mass calling 
 
149. KPN stelt de navolgende drie voorwaarden aan CPS-aanbieders voor het afnemen van mass 

                                                      
31 Zie randnummer 144. 
32 Zie de faxbrief van KPN van 28 april 2005. 
33 “KPN Jaaroverzicht 2004”, p. 21. 
34 Zie de faxbrief van KPN van 18 mei 2005. 
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calling verkeer:35 
• het netwerk van de CPS-aanbieder is gekoppeld op alle 20 Access Points (hierna: AP’s) 

van KPN; 
• het mass calling verkeer moet altijd worden uitgekoppeld in dezelfde Access Area waar 

de mass calling oproep wordt aangeboden; 
• zowel de CPS-aanbieder als KPN zorgen ieder aan hun eigen zijde van de koppeling voor 

voldoende verwerkingscapaciteit. 
 
150. Het college constateert dat de bovenstaande door KPN gestelde voorwaarden voor Tele2 geen 

belemmering vormen om mass calling via CPS niet af te nemen. Tele2 heeft aan het college 
aangegeven dat de aanvullende voorwaarden van KPN in beginsel redelijk zijn en zij er al aan 
kan voldoen.36 Hoewel dit besluit enkel betrekking heeft op het geschil tussen Tele2 en KPN merkt 
het college in zijn algemeenheid het volgende op met betrekking tot de door KPN gestelde 
voorwaarden. Het college constateert dat er naast Tele2 ook andere partijen geïnteresseerd zijn 
in het afnemen van mass calling verkeer via CPS. Het college is zich ervan bewust dat er partijen 
zijn, die hun netwerken op een andere wijze (kunnen) hebben ingericht, en dat sommige partijen 
niet aan de door KPN gestelde voorwaarden kunnen voldoen, bijvoorbeeld omdat niet alle partijen 
op alle 20 AP’s zijn gekoppeld. Het college merkt echter op dat KPN in dat geval de redelijkheid 
van haar voorwaarden dient aan te tonen. 

 
151. Het college acht de bovenstaande door KPN gestelde aanvullende voorwaarden ten aanzien van 

mass calling via CPS in beginsel niet onredelijk. Het college is echter van oordeel dat in het geval 
een partij niet aan de aanvullende voorwaarden kan voldoen, het aan KPN is om in dergelijke 
situaties de redelijkheid van haar voorwaarden aan te tonen. 

                                                      
35 Zie de brief van KPN van 3 februari 2005. 
36 De reactie van Tele2 op de vragen van het college inzake mass calling van 3 juni  2005. 
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Bijlage 3: Beoordeling kostenonderbouwing van KPN van 10 juni 2005 inzake mass calling  

 
  
152. De onderstaande tabel is een nadere uiteenzetting van het voorstel van KPN van 10 juni 2005 

inzake mass calling via CPS zonder uitbreiding IN en zonder slepen van verkeer. Het college 
merkt op dat hij een deel van de kostenonderbouwing van het voorstel van KPN heeft moeten 
afleiden uit de eerder door KPN verstrekte kostenonderbouwing van 3 februari 2005. Het 
onderhavige voorstel is dus een combinatie van de voorstellen van KPN van 3 februari 
respectievelijk 10 juni 2005 en wordt door het college beschouwd als het kostenvoorstel voor 
mass calling via CPS.  

 
153.  

 Eenmalige Projectkosten  Totaal 
(x 1.000 Euro) 

    
1 Telecommunicatie Infrastructuur [bedrijfsvertrouwelijk

] 
1.1 Personeelskosten (randnummer 154) [bedrijfsvertrouwelijk

] 
 

1.2 Projectkosten -  

aanpassingen mass calling platform, 

Uitbreidingen E1’s en C7 SDL’s  

(randnummer 155) 

[bedrijfsvertrouwelijk
] 

 

  
2 Intelligent Network (nieuw) [bedrijfsvertrouwelijk

] 
  
3 Wholesale Billing [bedrijfsvertrouwelijk

] 
  
4 Totaal [bedrijfsvertrouwelijk

] 
    

 
 Jaarlijks reguliere kosten Totaal 

(x 1.000 Euro) 
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5 Intelligent Network (nieuw) [bedrijfsvertrouwelijk
] 

 
 
 
 
Kosten Telecommunicatie Infrastructuur (1) 
 
154. Personeelskosten (1.1) 

KPN geeft bij faxbrief van 10 juni 2005 aan dat sprake zal zijn een inzet van [bedrijfsvertrouwelijk] 
mens uren, hetgeen leidt tot een post voor personeelskosten van [bedrijfsvertrouwelijk]. Het 
college heeft deze inzet vergeleken met de door KPN verstrekte onderbouwing voor de invoering 
van CPS-overig (zonder mass calling). Voor mass calling zullen wederom de activiteiten ‘opstellen 
Tip en C-projectering’, ‘aanpassen SITS’ en ‘aanpassen analyse nrc’s‘ dienen plaats te vinden (dit 
is reeds uitgebreid beoordeeld in bijlage 1 onder subkopje 1.1 t/m 1.3). Het college acht deze 
werkzaamheden en de resulterende kosten vergelijkbaar met die voor CPS-overig (zonder mass 
calling) en is van oordeel dat de kosten hiervan dus ook maximaal op hetzelfde door hem 
vastgestelde niveau kunnen liggen, te weten [bedrijfsvertrouwelijk]. 
 

155. Projectkosten (1.2) 
Uit de tabel van KPN van de brief van 10 juni 2005 blijkt tevens dat KPN onder dezelfde noemer 
‘Telecommunicatie Infrastructuur’ ook nog [bedrijfsvertrouwelijk] aan projectkosten opneemt. In de 
brief van 10 juni 2005 worden deze niet nader gespecificeerd. Echter, in de kostenonderbouwing 
voor mass calling van 3 februari 2005 (in de door KPN gestelde situatie mét uitbreiding met een 
tweede IN-platform) zijn deze kosten wel gespecificeerd. Het gaat hier volgens KPN voornamelijk 
om uitbreiden van E1’s en uitbreidingen C7 SDL’s. Aangezien de implementatie van mass calling 
naar het oordeel van het college zonder capaciteitsuitbreidingen van het IN-platform plaats zou 
kunnen vinden, acht hij deze posten niet redelijk en is hij van mening dat er geen grond is voor het 
opnemen van het daarmee verbonden bedrag van [bedrijfsvertrouwelijk] in de 
kostenonderbouwing. 

 
156. Kosten totaal (post 4) 

In het voorstel van KPN van 3 februari respectievelijk 10 juni 2005 komt de totaalsom van de 
eenmalige projectkosten voor mass calling op een bedrag van [bedrijfsvertrouwelijk]. Gelet op de 
bovenstaande beoordeling hiervan door het college komt de totaalsom van de eenmalige 
projectkosten voor mass calling op een bedrag van [bedrijfsvertrouwelijk] (in plaats van de door 
KPN aangegeven [bedrijfsvertrouwelijk]). 

 
157. De in bovenstaande tabel opgenomen kostenonderbouwing van KPN is gebaseerd op een 
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situatie waarbij mass calling als onderdeel van de reeds voorbereide CPS beschakelingscategorie 
“overig” ingevoerd zal worden. In dit geval zijn er dus geen (extra) activiteiten voor het aanpassen 
van de leveringsstraat nodig en heeft het college hiervoor dus geen beoordeling uit hoeven 
voeren. 

 
158. De onderstaande tabel is een nadere uiteenzetting van de door het college vastgestelde tarieven 

voor mass calling via CPS: 
 
 

 Eenmalige Projectkosten  Totaal 
(x 1.000 Euro) 

    
1 Telecommunicatie Infrastructuur [bedrijfsvertrouwelijk

] 
1.1 Personeelskosten (randnummer 154) [bedrijfsvertrouwelijk

] 
 

1.2 Projectkosten – 

aanpassingen Mass Calling platform, 

Uitbreidingen E1’s en C7 SDL’s 

(randnummer 155) 

[bedrijfsvertrouwelijk
] 

 

  
2 Intelligent Network (nieuw)  [bedrijfsvertrouwelijk

] 
  
3 Wholesale Billing  [bedrijfsvertrouwelijk

] 
  
4 Totaal  [bedrijfsvertrouwelijk

] 
    

 
 Jaarlijks reguliere kosten Totaal 

(x 1.000 Euro) 
   
5 Intelligent Network (nieuw)  [bedrijfsvertrouwelijk

] 
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Conclusie 
 
159. Het college heeft bij zijn beoordeling van de kosten voor mass calling via CPS de kosten van 

KPN (eenmalige projectkosten) van [bedrijfsvertrouwelijk] bijgesteld naar het bedrag van 
[bedrijfsvertrouwelijk]. Er zijn [bedrijfsvertrouwelijk] zodat dat bedrag op [bedrijfsvertrouwelijk] blijft. 
Het college zal bovengenoemde bedrag meenemen in de uiteindelijke vaststelling van het 
kostengeoriënteerde tarief in hoofdstuk 6. 
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Bijlage 4: Beoordeling kostenonderbouwing en tariefvoorstel van KPN van 10 juni 2005 inzake 
CPS-overig  

 
 
160. De onderstaande tabel is een nadere uiteenzetting van het voorstel van KPN van 10 juni 2005 

inzake CPS-overig. Het tariefvoorstel van KPN van 10 juni 2005 is als volgt opgebouwd:  
 
 

 Kosten: 
1 Vergoeding voor kosten 2005 (randnummer 161) [bedrijfsvertrouwelijk

] 
2 Projectkosten CPS-overig (zonder mass calling) eenmalig 

(randnummer 164) 
[bedrijfsvertrouwelijk

] 
3 Kosten CPS-overig (zonder mass calling) regulier (vanaf 23/5) 

(randnummer 165) 
[bedrijfsvertrouwelijk

] 
4 Rentevergoeding voor projectkosten CPS-overig (zonder mass 

calling) eenmalig (0,5 jaar) (randnummer 166) 
[bedrijfsvertrouwelijk

] 
5 Projectkosten toevoegen mass calling eenmalig (randnummer 

167) 
[bedrijfsvertrouwelijk

] 
6 Inschatting kosten 2005 met CPS-overig (zonder mass calling) en 

toevoegen mass calling (randnummer 168) 
[bedrijfsvertrouwelijk

] 
  
 Aantallen beschakelingen 
7 Aantal verwachte beschakelingen in 2006 met CPS-overig 
8 - Verwachting 2005 (obv rea jan – mei 2005) [bedrijfsvertrouwelijk

] 
9 - Eenmalige CPS-overig inschakeling *) [bedrijfsvertrouwelijk

] 
10 - Toename agv extra categorie na 01/11/05 [bedrijfsvertrouwelijk

] 
11 Totaal (randnummer 176 t/m 179) [bedrijfsvertrouwelijk

] 
  
 Tarief:  
12 Tariefvoorstel CPS per mutatie (excl. IOR) [bedrijfsvertrouwelijk

] 
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13 Tariefvoorstel CPS per mutatie (incl. IOR) [bedrijfsvertrouwelijk
] 

  
 *) [bedrijfsvertrouwelijk] 

 
Vergoeding voor kosten 2005 (post 1):  
161. KPN neemt in de kostenbasis voor de berekening van het CPS tarief allereerst de reeds 

bestaande kosten voor CPS in het venster op, dit wil zeggen de kosten die ook gemaakt zouden 
zijn zonder de implementatie van CPS-overig (zonder mass calling) en/of mass calling. KPN 
baseert hierbij het bedrag op het in het overgangsregime vastgestelde tarief € 0,47 
vermenigvuldigd met het aantal mutaties dat men in de betreffende reguleringsperiode verwacht 
[bedrijfsvertrouwelijk]. Hierbij komt KPN op een “vergoeding voor kosten” van 
[bedrijfsvertrouwelijk]. Dit deel van het voorstel is identiek aan dat van het voorstel van KPN van 8 
april 2005 en is op deze wijze ook door KPN aan het college toegelicht. 

 
162. Het college constateert echter dat bovenstaand bedrag aanzienlijk hoger ligt dan het bedrag dat 

destijds tijdens het EDC-VI traject door KPN werd gehanteerd, te weten [bedrijfsvertrouwelijk]. 
Tevens wijkt het door KPN in deze berekening gehanteerde aantal mutaties [bedrijfsvertrouwelijk] 
af van de elders in de tabel (onder post 7) opgenomen prognose [bedrijfsvertrouwelijk] gebaseerd 
op het voorstel van KPN van 10 juni 2005. In het voorstel van KPN van 28 april 2005 hanteert 
KPN in plaats van de “vergoeding voor kosten” een “kosteninschatting 2005 o.b.v. werkelijke 
kosten 2004“ (eerste inschatting) van [bedrijfsvertrouwelijk]. 

 
163. Het college is dan ook van oordeel dat het bedrag van [bedrijfsvertrouwelijk] zoals opgenomen in 

het kostenvenster van 10 juni 2005 het resultaat is van de in voorgaande alinea’s beschreven 
“rekenexercitie” (tarief *aantallen), en geen relatie heeft met de werkelijke kosten die naar 
verwachting tussen de [bedrijfsvertrouwelijk] (uit EDC-VI, juni 2003) en de [bedrijfsvertrouwelijk] 
(uit het voorstel van KPN van 28 april 2005) zullen bedragen. Het college acht het bedrag van 
[bedrijfsvertrouwelijk] te hoog en stelt de kosten derhalve vooralsnog bij tot het niveau van 
[bedrijfsvertrouwelijk]. 

 
Projectkosten CPS-overig (zonder mass calling) eenmalig (post 2):  
164. KPN hanteert in haar voorstel voor de projectenkosten voor CPS een bedrag van 

[bedrijfsvertrouwelijk] eenmalig. In de beoordeling van de kostenonderbouwing van CPS-overig 
(zonder mass calling), (zie bijlage 1), heeft het college al aangegeven deze kosten neerwaarts bij 
te stellen tot [bedrijfsvertrouwelijk].  

 
Kosten CPS-overig (zonder mass calling) regulier (post 3):  
165. KPN hanteert in haar voorstel voor de projectenkosten CPS-overig (zonder mass calling) regulier 
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een bedrag van [bedrijfsvertrouwelijk] per jaar. Deze tellen niet voor het gehele jaar mee, maar 
slechts voor een deel: voor de periode na de implementatiedatum van 23 mei 2005 komt dit neer 
op een bedrag van [bedrijfsvertrouwelijk]. Het college acht deze kosten niet onredelijk op grond 
van de door KPN verstrekte toelichting. Hierbij merkt het college op het bedrag ongeveer op 
hetzelfde niveau ligt als de goedgekeurde kosten bij voorgaande CPS implementaties, zoals CPS-
II. 

 
Rentevergoeding voor projectkosten CPS-overig (zonder mass calling) eenmalig (0,5 jaar) (post 4) 
166. KPN neemt in het voorstel tevens een rentevergoeding voor de projectkosten op, gebaseerd op 

een half jaar, tot aan de door haar voorgestelde implementatie van mass calling van 1 november 
2005. Het college is van oordeel, dat het gezien de door hem voorziene implementatie termijn, 
alsmede de overwegingen ten aanzien van de vertraging van de invoering van mass calling tot op 
heden, het niet in de rede ligt dat KPN een rentevergoeding vraagt. Het college acht deze post 
dus onredelijk en schrapt deze uit de kostenonderbouwing en de kostentoerekeningssystematiek. 

 
Projectkosten mass calling eenmalig (post 5) 
167. KPN hanteert in haar voorstel voor de projectenkosten voor mass calling eenmalig een bedrag 

van [bedrijfsvertrouwelijk]. In de beoordeling van de kostenonderbouwing van mass calling via 
CPS (zie bijlage 3) heeft het college al aangegeven deze kosten neerwaarts bij te stellen tot 
[bedrijfsvertrouwelijk]. 
 

Totale kosten (post 6) 
168. Op grond van bovenstaande komt het college tot het oordeel dat de door KPN gehanteerde 

inschatting van de kosten 2005 voor CPS-overig (zonder mass calling) en toevoegen mass calling 
op het niveau van [bedrijfsvertrouwelijk], te hoog is. Het college stelt deze kosten neerwaarts bij 
tot een bedrag van [bedrijfsvertrouwelijk]. 

 
Beoordeling allocatie 
 
169. Uit de door KPN bij brief van 10 juni 2005 aan het college verstrekte 

kostentoerekeningssystematiek blijkt dat KPN, evenals in eerdere voorstellen, de totale 
projectkosten toerekent aan de kosten voor de beschakeling van CPS-overig. Dit in lijn met het 
feit dat het college ten aanzien van het verkeerstarief in het geschilbesluit (onder randnummer 93 
van het geschilbesluit) heeft aangegeven, dat hij van oordeel is dat het kostengeoriënteerde tarief 
voor CPS-overig verkeer gelijk is aan het reeds door het college vastgestelde verkeerstarief voor 
de bestaande CPS diensten.  

 
170. Uit de kostenonderbouwing van KPN blijkt dat een deel van de totale projectkosten bestaat uit 

aanpassingen van de telecommunicatie infrastructuur en het Intelligent Network. In het verleden 
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(in voorgaande EDC trajecten) werden dergelijke kosten steeds via een meerjarenvenster aan de 
verkeerskosten toegerekend, waarbij zij uiteindelijk via de CPS opslag in het verkeerstarief voor 
de bijzondere toegangsdiensten aan de afnemers in rekening werden gebracht. 

  
171. Een toerekening aan het beschakelingstarief (ofwel mutatietarief), zoals nu door KPN wordt 

toegepast, is daarom afwijkend van de tot dusver gevolgde beleidslijn ten aanzien van de 
causaliteit van deze kosten. Het college acht echter deze afwijking eenmalig, beperkt en in deze 
specifieke situatie niet onredelijk. Indien immers er voor gekozen wordt de kosten in een periode 
van één jaar goed te maken via het beschakelingstarief, zal dit tot eenzelfde proportionele 
verdeling van de kosten naar dezelfde afnemers leiden als wanneer dit in eenzelfde periode (één 
jaar) via het verkeerstarief zou plaatsvinden. Het direct (bij de beschakeling, dit wil zeggen het 
activeren van de dienst) in rekening brengen van de kosten, in plaats van meer geleidelijk en 
achteraf (via een fractie in het verkeerstarief) leidt naar oordeel van het college niet tot 
onaanvaardbare drempels, gezien de beperkte hoogte van het bedrag per eindgebruiker.  

 
172. Op grond van bovenstaande acht het college de door KPN toegepaste allocatie redelijk. 
 
Beoordeling aantallen beschakelingen 
 
173. KPN geeft in haar voorstellen aan dat er nog veel onzekerheid bestaat over de te verwachten 

aantallen CPS-overig mutaties. Het college deelt dit beeld, maar is desondanks van oordeel dat 
het wel degelijk mogelijk is een redelijke inschatting te maken ten behoeve van de 
kostentoerekeningssystematiek en de hieruit voortvloeiende tarieven. 

 
174. KPN heeft in haar kostentoerekeningssystematiek als uitgangspunt genomen dat het aantal 

beschakelingen bij CPS-aanbieders als gevolg van de invoering van CPS-overig met 
[bedrijfsvertrouwelijk] zal toenemen. Het college volgt de redenering van KPN op grond van de 
navolgende overwegingen: 

a. De bestaande CPS dienst kent vier beschakelingscategorieën, die voor nagenoeg alle 
CPS-eindgebruikers ook daadwerkelijk allemaal ingesteld zijn. Ook een vijfde categorie 
zal naar verwachting door nagenoeg alle CPS-eindgebruikers afgenomen worden, zeker 
gezien het feit dat Tele2 toegestaan wordt dit via een zogenoemde “opt-out” methode 
voor haar bestaande klanten in te stellen; 

b. Naast Tele2 zullen binnen afzienbare tijd wellicht ook andere CPS-aanbieders de 
categorie CPS-overig van KPN willen afnemen37. KPN zal dergelijke verzoeken op basis 
van het principe van non-discriminatie dienen te honoreren. Ook hier zal, analoog aan de 
onder punt a gevolgde redenering, de inschakeling van een vijfde categorie tot een 

                                                      
37 Enkele CPS-aanbieders hebben dit aan KPN kenbaar gemaakt. 
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toename van [bedrijfsvertrouwelijk] leiden. 
 

175. Op basis van het binnen het overgangsregime verwachte aantal beschakelingen van 
[bedrijfsvertrouwelijk] voor de periode 2005 heeft KPN in haar voorstel van 8 april 2005 berekend 
dat de [bedrijfsvertrouwelijk] toename als gevolg van CPS-overig tot een nieuw totaal aantal 
mutaties voor de periode 2005 zal leiden, te weten [bedrijfsvertrouwelijk] stuks. 

 
Totaal aantal verwachte beschakelingen (post 8 t/m 11) 
176. KPN heeft in haar voorstel van 10 juni 2005 dit aantal beschakelingen aanzienlijk verlaagd, 

enerzijds op basis van een meer actuele inschatting van het werkelijke aantal beschakelingen in 
de betreffende periode, anderzijds op basis van de nogal verschillende reacties van andere CPS-
aanbieders over het al dan niet afnemen van CPS-overig (in combinatie met mass calling). KPN 
hanteert in haar voorstel van 10 juni 2005 als uitgangspunt een aantal verwachte (huidige) 
beschakelingen van [bedrijfsvertrouwelijk] (post 8). Op basis hiervan zal het totale aantal 
beschakelingen CPS-overig volgens KPN [bedrijfsvertrouwelijk] bedragen. Hierbij is KPN er vanuit 
gegaan dat alleen het aantal beschakelingen van Tele2 (gebaseerd op het klantenbestand van 
Tele2 per mei 2005) met [bedrijfsvertrouwelijk] zal toenemen (post 9 en 10). 

 
177. Het college volgt de redenering van KPN niet. Bij het vaststellen van de meerjarenvensters voor 

CPS mutaties is tijdens de EDC-V en EDC-VI trajecten steeds sprake geweest van een zekere 
mate van proportionaliteit. Toen heeft het college besloten dat ook de nieuwe aanleg en 
verhuizingen van KPN klanten mee dienen te tellen (als ware het ´virtuele CPS- beschakelingen´) 
in de vaststelling van de aantallen CPS mutaties. Dit betekent dat naast Tele2 in ieder geval ook 
de aantallen mutaties van KPN als gevolg van CPS-overig met [bedrijfsvertrouwelijk] verhoogd 
dienen te worden. Tevens acht het college wel degelijk de kans aanwezig dat naast Tele2 ook 
enkele andere CPS-aanbieders uiteindelijk over zullen gaan tot het afnemen van deze nieuwe 
CPS beschakelingscategorie “overig”. 

 
178. Het college schat in dat het aantal mutaties voor Tele2 (als grootste CPS-aanbieder) tezamen 

met de aantallen van KPN (aangerekende ´virtuele´ mutaties) ongeveer [bedrijfsvertrouwelijk] van 
het totaal aantal mutaties zal uitmaken. Dit betekent dat minimaal voor [bedrijfsvertrouwelijk] van 
het aantal mutaties de toename van [bedrijfsvertrouwelijk] zou kunnen gelden. Gebaseerd op het 
door KPN verwachte aantal (huidige) beschakelingen van [bedrijfsvertrouwelijk] (post 8) zou deze 
berekeningswijze leiden tot een totaal aantal beschakelingen CPS-overig van 
[bedrijfsvertrouwelijk]. Echter, gebaseerd op het door het college verwachte aantal (huidige) 
beschakelingen van [bedrijfsvertrouwelijk] uit het overgangsregime leidt deze berekeningswijze tot 
een totaal aantal beschakelingen CPS-overig van [bedrijfsvertrouwelijk]. Het college zal dit laatste 
aantal hanteren bij het vaststellen van het tarief (totaalpost 11). 
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179. De berekening van het tarief naar het oordeel van het college is als volgt opgebouwd: 
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180.  
 

 Kosten: 
1 Vergoeding voor kosten 2005 (randnummer 161) [bedrijfsvertrouwelijk

] 
2 Projectkosten CPS-overig (zonder mass calling) eenmalig 

(randnummer 164) 
[bedrijfsvertrouwelijk

] 
3 Kosten CPS-overig (zonder mass calling) regulier (vanaf 23/5) 

(randnummer 165) 
[bedrijfsvertrouwelijk

] 
4 Rentevergoeding voor projectkosten CPS-overig (zonder mass 

calling) eenmalig (0,5 jaar) (randnummer 166) 
[bedrijfsvertrouwelijk

] 
5 Projectkosten toevoegen mass calling eenmalig (randnummer 

167) 
[bedrijfsvertrouwelijk

] 
6 Inschatting kosten 2005 met CPS-overig (zonder mass calling) en 

toevoegen mass calling (randnummer 168) 
[bedrijfsvertrouwelijk

] 
  
 Aantallen beschakelingen 
7 Aantal verwachte beschakelingen in 2006 met CPS-overig 
8 - Verwachting 2005 (obv overgangsregime) [bedrijfsvertrouwelijk

] 
9 - Eenmalige CPS-overig inschakeling *) [bedrijfsvertrouwelijk

] 
10 - Toename agv extra categorie na 01/11/05 
11 Totaal (randnummer 176 t/m 179) [bedrijfsvertrouwelijk

] 
  
 Tarief:  
12 Tariefvoorstel CPS per mutatie (excl. IOR) 0,41
13 Tariefvoorstel CPS per mutatie (incl. IOR) 0,42
  
 *) [bedrijfsvertrouwelijk] 

 
Conclusie 
 
181. Het college heeft bij zijn beoordeling van de door KPN verstrekte kosten voor post 6 “Inschatting 

kosten 2005 met CPS-overig (zonder mass calling) en toevoegen mass calling” het bedrag van 
[bedrijfsvertrouwelijk] naar [bedrijfsvertrouwelijk] bijgesteld. Het college heeft bij zijn beoordeling 
van de door KPN verstrekte aantal beschakelingen voor post 11 “Totaal” het aantal van 
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[bedrijfsvertrouwelijk] gesteld naar [bedrijfsvertrouwelijk].  

 

 

Bijlage 5: Tarieven  

 
 
 
Dienst Tarief periode 1 juli 2004 t/m 31 december 

2005 
  
CPS beschakelingscategorie “overig” (dus 
inclusief mass calling) 

€ 0,47 per mutatie 
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Bijlage 6: Procesverloop  

 
Onderstaand is een overzicht opgenomen van de aan de beoordeling ten grondslag liggende 
relevante correspondentie en de in dat kader gevoerde besprekingen. 
 

- Brief van KPN aan het college, kenmerk LO/SA/04-321, van 9 december 2004. 
- Besluit van het college met zaaknummer G.16.04, kenmerk OPTA/IBT/2004/203801, van 23 

december 2004 inzake het geschil over CPS III tussen Tele2 en KPN. 
- Brief van KPN aan het college, kenmerk LO/SA/04-321, van 3 februari 2005 inzake een 

kostenrapportage voor CPS-overig en mass calling via CPS. 
- Bespreking tussen KPN en OPTA op 11 februari 2005 inzake kostenonderbouwingen van 

CPS III op IN.  
- Faxbrief van KPN aan het college, onderwerp CPS3: overzicht kosten IN scenario’s, van 11 

februari 2005. 
- E-mail van KPN aan Tele2 (cc aan OPTA) van 18 februari 2005 inzake CPS III en gebruik 

tweede IN-platform. 
- Bespreking tussen Tele2, KPN en OPTA op 22 februari 2005. 
- E-mail van KPN aan OPTA van 27 januari 2005. 
- Brief KPN aan het college, kenmerk LO/SA/04-321, van 14 maart 2005 inzake CPSIII. 
- Brief van het college aan KPN, kenmerk OPTA/IBT/2005/200865, van 21 maart 2005 inzake 

een kostenonderbouwing van CPS-overig. 
- Bespreking tussen KPN en OPTA op 8 april 2005 inzake kostenonderbouwing CPS-overig. 
- Faxbrief van KPN aan het college, onderwerp tariefvoorstel CPS III, van 11 april 2005. 
- Faxbrief van het college aan Tele2, kenmerk OPTA/IBT/2005/201211, van 20 april 2005 

inzake doorzending van tariefvoorstel van KPN. 
- Brief van het college aan KPN, kenmerk OPTA/IBT/2005/201188, van 20 april 2005 inzake 

mass calling. 
- Brief van het college aan KPN, kenmerk OPTA/IBT/2005/201250, van 26 april 2005 inzake 

het tariefvoorstel van KPN van 11 april 2005. 
- Brief KPN aan het college, onderwerp ‘mass calling – antwoorden KPN’, van 28 april 2005. 
- Brief van KPN aan het college, kenmerk CSJF/2005/018, van 28 april 2005 inzake een 

tariefvoorstel van KPN inzake CPS-overig. 
- Brief van het college aan KPN, kenmerk OPTA/IBT/2005/201308, van 29 april 2005 inzake 

aanvullende vragen mass calling. 
- Brief van het college aan Tele2, kenmerk OPTA/IBT/2005/201334, van 3 mei 2005 inzake 

doorzending tariefvoorstel KPN. 
- Faxbrief van het college aan KPN, kenmerk OPTA/IBT/2005/201424, van 12 mei 2005 inzake 

uitstel beantwoording vragen door KPN. 
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- E-mail van Tele2 aan OPTA van 13 mei 2005 inzake tariefvoorstel van KPN van 11 april 2005 
en 28 april 2005. 

- E-mail van Tele2 aan het college van 18 mei 2005 inzake tijdelijke oplossing. 
- Faxbrief van KPN aan het college, onderwerp ‘mass calling – aanvullende antwoorden KPN’, 

van 18 mei 2005. 
- E-mail van OPTA aan KPN van 19 mei 2005 inzake vragen CPS. 
- E-mail van OPTA aan Tele2 van 19 mei 2005 inzake CPS-overig. 
- E-mail van Tele2 aan OPTA van 20 mei 2005 inzake CPS-overig. 
- E-mail van KPN aan OPTA van 20 mei 2005 inzake vragen CPS. 
- Brieven van het college aan CPS-aanbieders van 25 mei 2005 inzake vragen van OPTA 

inzake CPS-overig en mass calling. 
- Brief van het college aan KPN, kenmerk OPTA/IBT/2005/201498, van 25 mei 2005 inzake 

CPS-overig. 
- Brief van het college aan Tele2, kenmerk OPTA/IBT/2005/201499, van 25 mei inzake CPS-

overig. 
- Brief van het college aan KPN, kenmerk OPTA/IBT/2005/201530, van 26 mei 2005 inzake 

CPS-overig en mass calling. 
- Faxbrief van het college aan Tele2, van 26 mei 2005 inzake doorzending van brief van het 

college aan KPN van 26 mei 2005. 
- Brief van KPN aan het college, kenmerk LO/SA/04-321, van 2 juni 2005 inzake reactie op 

brief van het college van 26 mei 2005. 
- Brief van KPN aan het college, kenmerk LO/SA/04-321, van 3 juni 2005 inzake reactie op 

brief van het college van 25 en 26 mei 2005. 
- Brief van het college aan KPN, kenmerk OPTA/IBT/2005/201647, van 3 juni 2005 inzake 

CPS-overig en mass calling. 
- E-mail van Tele2 aan OPTA van 3 juni 2005 inzake reactie op brief van het college van 25 

mei 2005. 
- Brief van het college aan Tele2, kenmerk OPTA/IBT/2005/201649, van 6 juni 2005 inzake 

doorzending brieven van KPN van 28 april 2005 en 18 mei 2005. 
- Faxbrief van KPN aan het college, onderwerp ‘mass calling – antwoorden KPN’, van 7 juni 

2005. 
- E-mail van OPTA aan KPN en Tele2 van 7 juni 2005 over samenvatting antwoorden mass 

calling en CPS overig.  
- Brief van het college aan KPN, kenmerk OPTA/IBT/2005/201677, van 8 juni 2005 inzake 

samenvatting antwoorden CPS-overig en mass calling. 
- Brief van het college aan Tele2, kenmerk OPTA/IBT/2005/201682, van 8 juni 2005 inzake 

samenvatting antwoorden CPS-overig en mass calling. 
- Bespreking tussen OPTA, Tele2 en KPN over CPS-overig en mass calling op 8 juni 2005. 
- Faxbrief van KPN aan het college, kenmerk LO/SA/04-321, van 8 juni 2005 inzake 



 
 
Besluit 
Openbaar 
 
 

   31

aanwezigen bijeenkomst. 
- Brief van het college aan KPN, kenmerk OPTA/IBT/2005/201696, van 9 juni 2005 inzake 

mass calling. 
- E-mail van KPN aan OPTA van 10 juni 2005 inzake doorzending openbare versies van 

brieven van KPN van 2, 3 en 7 juni 2005. 
- E-mail van Tele2 aan OPTA van 10 juni 2005 over doorzending openbare versies van brieven 

van KPN van 2, 3 en 7 juni 2005. 
- Faxbrief van KPN aan het college, onderwerp ‘Mass calling – antwoorden KPN’ van 10 juni 

2005. 
- Faxbrief van KPN aan het college, kenmerk LO/SA/04-321, van 10 juni 2005 inzake 

doorzending openbare versie van faxbrief van KPN van 10 juni 2005 inzake mass calling aan 
Tele2. 

- E-mail van Tele2 aan OPTA van 13 juni 2005 inzake Tele2/CPSIII; reactie op 
correspondentie. 

- Faxbrief van het college aan KPN, kenmerk OPTA/IBT/2005/201740, van 13 juni 2005 inzake 
openbare versie e-mails KPN. 

- Faxbrief van KPN aan het college, kenmerk LO/SA/04-321, van 13 juni 2005 inzake CPS III. 
- E-mail van Tele2 aan OPTA van 15 juni 2005 inzake reactie op correspondentie. 

 
 
  
 
 
 


