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Vaste Telefonie – Algemeen (1)

• Is consultatie zinvol?

• (Oud) beleid veelal ongewijzigd, is onderdeel van de consultatie maar 

lijkt niet daadwerkelijk ter discussie te staan. (Bv. Retentie, Ria regels,

ODRB etc.)

• Belangrijkste remedie ‘structural separation’ tussen KPN wholesale en 

retail ten onrechte niet overwogen evenals ‘equivalence of service’ 

gedachte.



Vaste Telefonie – Algemeen (2)

• Niet alle besluiten zijn technologie neutraal. 

• Tele2 heeft twijfels bij de juridische houdbaarheid van enkele besluiten 

zoals WLR maar ook EDC.

• Wederom ontbreken wat de ERG noemt ‘Investment-ladders’. De 
concept besluiten belemmeren daarmee dat het beoogde doel, 

infrastructuur concurrentie, bereikt wordt. 



Vaste Telefonie – Tariefregulering (retail)

‘Pricecap regulation of the incumbents retail prices is typically useful in the early stages of competition, when entrants are too small 

to discipline the incumbent. Pricecaps should be carefully balanced: entrants experience downward price pressure as well from 

price caps, reducing their profits and incentives to invest’ Bron: Bennet, M., P. de Bijl, M. Canoy, Future policy in 

telecommunications: An analytical framework, CPB Document, Nr. 005., 2001

Met Opta’s bovengrensregulering (price cap) voor de retail markt legt 
OPTA dus een price squeeze op aan de gehele markt. Deze retail price 

cap moet dus niet ingevoerd worden.

Verder:

•Bundeling met monopolie producten moet verboden worden. 

•‘Stoplicht model’ geeft KPN mogelijkheid om met anti-competitieve te 

introduceren.

• OPTA zal niet snel genoeg kunnen ingrijpen.



Vaste Telefonie – WLR

• Ook op de hoog capacitaire markt voor aansluitingen heeft KPN een
marktaandeel  > 60%.

• Ook voor hoog capacitaire markt moet WLR opgelegd worden.

• Tele2 is van mening dat WLR ook een essentiële remedie is indien

de overname van Versatel een feit is.



Vaste Telefonie – Tariefregulering (wholesale)

• OPTA blijft voor EDC kiezen ipv LRIC 

• Motivatie waarom EDC wel transparant is niet aangevuld

• Juridische houdbaarheid hiermee ondergraven

• In 2003 achtte OPTA toekomst te onzeker voor meerjarig tarief 

systeem. Nu dezelfde tarieven als basis voor komende drie jaar?!



Vaste Telefonie – Tariefregulering (wholesale)

• Transit volume kortingen afgeschaft lijkt voorbarig 

• Directe interconnecties met (mobiele) aanbieders zijn niet direct

gerealiseerd. Een ‘sunset-clause’ is essentieel.

• Afbouwen van volume kortingen gedurende de huidige regulerings 
periode is essentieel.

• Bovendien is reductie van netwerkafbouwkosten (poortkosten) bij KPN

van essentieel belang.



Vaste telefonie – Tariefregulering(wholesale)
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Conclusie

• Essentiële sporten ‘investment ladder’ ontbreken

• Bovengrensregulering beperkt marge alle aanbieders

• Intransparante tarief regulering blijft

Onvoldoende maatregelen om de concurrentie nu eens echt 

een stimulans te geven.


