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1 Inleiding 

1.1 Inhoud van deze Annex 

1. In deze Annex Q gaat het college in op de algemene bedenkingen die partijen hebben op het ge-
bied van tariefregulering, gescheiden boekhouding en financiële rapportages. Deze Annex behan-
delt daarmee de bedenkingen ten aanzien van het document ‘Tariefregulering en gescheiden 
boekhouding KPN, Annex A tot en met H bij de ontwerpbesluiten betreffende het opleggen van 
verplichtingen voor ondernemingen die beschikken over aanmerkelijke marktmacht als bedoeld in 
hoofdstuk 6A. van de Telecommunicatiewet’.1 Bedenkingen ten aanzien van deze onderwerpen 
die specifiek betrekking hebben op één markt, worden in het marktspecifieke deel van de reactie 
op de bedenkingen door het college besproken. 

1.2 Aanpassingen in de ontwerpbesluiten 

2. De nationale consultatie heeft het college aanleiding gegeven om de voorgenomen verplichtingen 
ten aanzien van tariefregulering, gescheiden boekhouding en financiële rapportages als volgt aan 
te passen. 

1.2.1 Ondergrenstariefregulering 

Redelijke terugverdientijd 

3. In randnummer 7 van Annex F is bepaald dat in de toets op dienstniveau moet worden uitgegaan 
van de minimale contractsperiode zoals die voor de betreffende retaildienst geldt. 

4. In randnummer 40 van onderhavig document is aangegeven dat deze bepaling wordt aangepast 
in de zin dat KPN geacht wordt uit te gaan van de redelijke terugverdientijd. Onder de redelijke te-
rugverdientijd verstaat het college de periode die een aanbieder in zijn business case hanteert 
waarbinnen de kosten voor een eindgebruiker gemiddeld gesproken terugverdiend moeten zijn. 

Inkoop ongereguleerde wholesalediensten 
 
5. In randnummer 9 van Annex F is bepaald dat KPN in de squeezetoets op dienstniveau voor onge-

reguleerde wholesalediensten de EDC-kostprijs dient te gebruiken. 

6. In randnummer 52 van onderhavig document is aangegeven dat deze bepaling wordt aangepast 
in de zin dat het KPN is toegestaan om ten aanzien van de EDC-kostprijs de meerjarige efficiën-
tiecorrectie toe te passen die in het kader van variant 1 van de wholesale price cap wordt vastge-
steld. In randnummer 51 van onderhavig document is aan deze bepaling toegevoegd dat het KPN 
is toegestaan om in de squeezetoets voor wholesalediensten zonder tariefregulering die KPN 
eveneens aan andere aanbieders aanbiedt een voor dit aanbod aan derden representatief tarief te 
hanteren. 

                                                      
1 OPTA/IBT/2005/201868, 1 juli 2005. 
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Methode 2 en bundels met niet-repliceerbare gereguleerde AMM-diensten 

7. In randnummer 19 van Annex F is (in samenhang met randnummers 3 en 4 van Annex H) be-
paald dat KPN een bundeltoets die op basis van methode 2 in het oranje gebied van het stop-
lichtmodel uitkomt ter beoordeling aan het college dient voor te leggen; als uit die beoordeling 
blijkt dat deze toets slaagt, wordt de tariefstelling van deze voorgenomen bundel goedgekeurd. 

8. In randnummer 77 van onderhavig document is aangegeven dat deze bepaling wordt aangepast 
in de zin dat het college – ook al slaagt de bundel voor de toets volgens methode 2 – niet tot 
goedkeuring zal overgaan indien de bundelkorting wordt toegerekend aan een niet op ondergrens 
gereguleerde AMM-dienst die niet repliceerbaar is. 

Datum gereed combinatorische squeezetoetsen 

9. In randnummer 25 van Annex F is bepaald dat KPN bij haar verzoek om goedkeuring van het op 
grond van artikel 6a.13, tweede lid, van de Tw aan het college voor te leggen kostentoerekenings-
systeem de toepassing van de combinatorische prijssqueezetoets dient te voegen voor die dien-
sten die op het moment dat het marktanalysebesluit in werking treedt in de markt worden aange-
boden.  

10. In randnummer 35 van onderhavig document is aangegeven dat deze bepaling wordt aangepast 
in de zin dat KPN voor de diensten die op het moment van de inwerkingtreding van het marktana-
lysebesluit in de markt staan de combinatorische squeezetoetsen uiterlijk één maand na de goed-
keuring van het kostentoerekeningssysteem gereed heeft. 

Discriminatoire bundels 

11. In randnummer 65 van onderhavig document is aangegeven dat het college het in strijd met het 
beginsel van non-discriminatie acht indien een bundel van twee of meer diensten hetzelfde of la-
ger is geprijsd dan één van de ontbundelde diensten. Het college voegt dit punt toe aan de op-
somming in randnummer 630 van het ontwerpbesluit.2 

Ondergrens VoB 
 
12. In paragraaf F.5 van Annex F zijn de twee in de bundeltoets toe te passen methodes uiteen gezet. 

13. In randnummers 85 en 86 van onderhavig document is aangegeven dat het ondergrenskader 
wordt uitgebreid in de zin dat het KPN is toegestaan om ten aanzien van VoB-diensten de onder-
grenstoets uit te voeren op het niveau van de bundel als geheel (hierna: methode 3), waarbij KPN 
derhalve dient aan te kunnen tonen dat de opbrengsten van de bundel voldoende zijn om de in-
crementele kosten van de bundel als geheel te kunnen dragen. Als de voorgenomen bundel voor 
deze toetst slaagt, mag KPN de betreffende VoB-dienst in het groene gebied en dus zonder voor-
afgaande goedkeuring door het college introduceren. 

                                                      
2 Bedoeld wordt de Analyse van de retailmarkten voor vaste telefonie, OPTA/IBT/2005/2011849, 1 juli 2005. 
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1.2.2 Bovengrenstariefregulering 

Submandjes voor migratiediensten 

14. In randnummer 2 van Annex G is bepaald dat in het kader van de bovengrenstariefregulering de 
tariefplafonds komen te gelden voor de mandjes van de door KPN op de onderscheidenlijke mark-
ten aangeboden diensten (en niet voor de individuele diensten binnen de markt). 

15. In randnummer 109 van onderhavig document is aangegeven dat deze bepaling wordt aangepast 
in de zin dat voor elke nieuwe dienst binnen de markt voor laagcapacitaire aansluitingen, waar-
mee KPN omschakelkosten creëert of verhoogt, een apart submandje wordt ingesteld. Ook voor 
deze submandjes wordt het plafond vastgesteld op CPI – CPI zolang KPN WLR nog niet effectief 
heeft ingevoerd en op CPI – 0 na de effectieve invoering van WLR. 

Semafoonaansluitingen 

16. In paragraaf G.3.4 van Annex G is mede bepaald dat voor de Nederlandse retailmarkt voor vast 
naar mobiel verkeer inclusief verkeer naar semafoonaansluitingen het tariefplafond geldt voor de 
retentie die KPN inhoudt voor haar netwerkbeslag in de betreffende gesprekken c.q. oproepen. 

17. In randnummer 115 van onderhavig document is aangegeven dat deze bepaling wordt aangepast 
in de zin dat voor het verkeer naar semafoonaansluitingen geen tariefverplichting zal gelden.   

Carry-over 

18. In randnummer 22 van Annex G is bepaald dat – indien KPN geen tariefverhoging doorvoert of 
een tariefverhoging doorvoert die beneden het vastgestelde plafond ligt, of indien KPN een tarief-
verlaging doorvoert – het het KPN is toegestaan om de zo ontstane ruimte onder het plafond ten 
hoogste één jaar over te hevelen naar een volgens reguleringsjaar. 

19. In randnummer 128 van onderhavig document is aangegeven dat deze bepaling wordt aangepast 
in de zin dat de onder het prijsplafond niet gebruikte ruimte (conform de huidige regulering) meer 
dan één jaar naar volgende jaren binnen de reguleringsperiode overgeheveld mag worden. 

1.2.3 Wholesale price cap 

Top 10%3 

20. In randnummer 167 van onderhavig document is geconstateerd dat in randnummer 34 van Annex 
C abusievelijk is vermeld dat KPN in deze variant vergeleken wordt met het gemiddelde van de 
top 10% van meest efficiënte US LECs. Bedoeld is dat KPN vergeleken zal worden met de top 
10% van de US LECs (de ‘upper decile’). Het college zal dit punt in Annex C aanpassen. 

CPI 

21. In randnummer 247 van onderhavig document merkt het college op in het kader van de onder-
handen operationalisering van de WPC tot het voorlopige inzicht te zijn gekomen dat de inrichting 

                                                      
3 Deze aanpassing van Annex C volgt niet uit de bedenkingen. 
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van de WPC niet vereist dat aan de CPI toepassing wordt gegeven. In het geval dit inzicht wordt 
bevestigd, wordt Annex C op dit punt aangepast. 

1.2.4 Financiële rapportages 

Openbaarmaking EDC-rapportages 

22. In paragraaf A.4.5 van Annex A is bepaald dat KPN haar financiële rapportages openbaar dient te 
maken. 

23. In randnummer 271 van onderhavig document is aangegeven dat deze bepaling wordt aangepast 
in de zin dat KPN niet tot openbaarmaking van de jaarlijkse historische EDC-rapportages (over 
2005, 2006, en 2007) wordt verplicht. 

Rapportage op dienstniveau in de gescheiden financiële rapportage 

24. In paragraaf E.3.2 van Annex E is bepaald dat KPN in haar gescheiden financiële rapportage 
dient te rapporteren per dienst en per markt. 

25. In randnummer 280 van onderhavig document is aangegeven dat deze bepaling wordt aangepast 
in de zin dat het college enige clustering van diensten, bijvoorbeeld door verschillende aanbiedin-
gen van in essentie hetzelfde soort dienstverlening bijeen te nemen, toestaat. 

Rapportage over niet-AMM-retailmarkten 

26. In paragraaf E.3.2 van Annex E is bepaald dat KPN in haar gescheiden financiële rapportage ook 
dient te rapporteren over niet-gereguleerde retaildiensten en -markten die gebruik maken van ge-
reguleerde wholesalediensten. 

27. In randnummer 283 en 284 van onderhavig document is aangegeven dat deze bepaling wordt 
aangepast in de zin dat in het geval het college het niet nodig acht om op een retailmarkt onder-
grensregulering op te leggen, dit impliceert dat KPN over de betreffende retailmarkt niet standaard 
in de gescheiden financiële rapportage hoeft te rapporteren. Het college kan KPN wel om de be-
treffende informatie verzoeken. 

1.2.5 Kostentoerekening 

Proportionele toerekening van wholesale specifieke kosten4 
 
28. In de ontwerpbesluiten voor alle wholesalemarkten behalve die voor gespreksafgifte en transitge-

spreksdoorgifte is KPN op grond van artikel 6a.11 van de Tw de verplichting tot proportionele toe-
rekening van wholesale specifieke kosten opgelegd. 

 
29. In paragraaf 7.3.1 van onderhavig document is aangegeven dat de ontwerpbesluiten worden aan-

gepast in de zin dat niet-causale toerekening van kosten niet langer geldt als een aanvullende 

                                                      
4 Deze aanpassing van de ontwerpbesluiten volgt niet in de eerste plaats uit de bedenkingen. Voor een nadere toelichting zij 

hier verwezen naar paragraaf 7.3.1 van onderhavig document. 
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verplichting, maar door het college wordt begrepen als zijnde toepasbaar in de nadere invulling 
van de verplichting tot het hanteren van kostengeoriënteerde tarieven. Dit betekent dat in de invul-
ling van kostenoriëntatie en de in dat kader toe te passen kostentoerekening causaliteit als lei-
dend beginsel gehanteerd wordt, maar dat andere principes van kostentoerekening gehanteerd 
kunnen worden als dit de concurrentie of de belangen van eindgebruikers beter bevordert. 

 
30. In de randnummer 323 en 324 is aangegeven dat met de in randnummer 29 bedoelde aanpassing 

niet-causale kostentoerekening niet langer van toepassing is op de wholesalemarkt voor laagca-
pacitaire toegang tot het vaste openbare telefoonnetwerk, en van toepassing wordt op de who-
lesalemarkt voor gespreksafgifte. 

 
Vermogenskostenvoet 
 
31. In paragraaf B.2.4 van Annex B is door het college aangegeven de toepassing van een voor risi-

cograad en vermogensverhoudingen tussen gereguleerde diensten gedifferentieerde vermogens-
voet nog steeds relevant te vinden. Daarbij is aangegeven dat tijdens de operationalisering van de 
wholesale price cap bezien wordt of deze benadering past bij de toepassing van de comparatieve 
efficiëntie analyse. 

32. In paragraaf 7.3.3 van onderhavig document is aangegeven dat in het kader van de operationali-
sering van de WPC inmiddels is besloten dat een differentiatie van de vermogenskostenvoet in de 
context van de WPC niet aan de orde is. De Annexen B en C zullen op dit punt worden aange-
past. 

2 Retailtariefregulering: ondergrensregulering 

33. Dit hoofdstuk gaat in op de door marktpartijen geuite bedenkingen ten aanzien van de door het 
college voor KPN’s retaildienstverlening voorgenomen ondergrenstariefregulering. Deze onder-
grensregulering is uitgewerkt in Annex F bij het ontwerpbesluit (in samenhang met de Annexen A, 
B en H bij het ontwerpbesluit).5 

2.1 Definitie dienst 

34. KPN kan zich vinden in de definitie en uitwerking die het college geeft aan het begrip dienst. KPN 
stelt wel dat het onnodig is om de squeezetoetsen ook toe te passen op alle bestaande diensten, 
aangezien deze onder het huidige striktere kader reeds zijn beoordeeld.  

35. Het college is van oordeel dat de combinatorische prijssqueezetoets ook voor bestaande dien-
sten nodig is, en wel om de volgende redenen: 

 
- voor bestaande diensten moet vastgesteld kunnen worden welke dekking deze diensten ge-

ven aan de retailkosten op marktniveau. Hiertoe dienen de toetsen op dienstniveau te worden 
uitgevoerd; 

                                                      
5 Waar in dit hoofdstuk wordt verwezen naar het ontwerpbesluit betreft dit de Analyse van de retailmarkten voor Vaste Telefo-

nie, OPTA/IBT/2005/2011849, 1 juli 2005. 
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- hoewel het met betrekking tot bestaande diensten waarschijnlijk is dat deze aan de squeeze-
toets voldoen, en daarmee gelden als ‘groene dienst’, is het college te allen tijde in de positie 
om bij KPN de onderbouwing hiervan op te vragen; 

- teneinde het door KPN op grond van artikel 6a.13, tweede lid, van de Tw voor te leggen kos-
tentoerekeningssysteem te kunnen beoordelen en goed te kunnen keuren, behoeft het college 
inzicht in de door KPN voorgenomen squeezetoetsen. Hoewel het niet noodzakelijk is om bij 
deze beoordeling alle squeezetoetsen te betrekken, is het college van oordeel dat ook voor 
een aantal bestaande diensten de squeezetoets in ogenschouw genomen moet kunnen wor-
den. Het gaat er daarbij onder andere om dat uit de squeezetoetsen naar voren komt wat het 
kostentoerekeningssysteem inhoudt en hoe de toepassing daarvan in de squeezetoetsen zijn 
uitwerking vindt. Overigens stelt het college zich voor dat KPN voor de diensten die op het 
moment van de inwerkingtreding van het besluit in de markt staan de definitieve squeezetoet-
sen uiterlijk één maand na de goedkeuring van het kostentoerekeningssysteem gereed heeft. 
Dat geeft KPN voldoende tijd om eventuele wijzigingen in het kostentoerekeningssysteem in 
de definitieve toetsen te verwerken; 

- de marktconsultatie over de operationalisering van het ondergrenskader zal vergezeld moeten 
gaan van een aantal door KPN uitgewerkte squeezetoetsen, teneinde marktpartijen in staat te 
stellen zich over de operationalisering uit te spreken. Het gaat hierbij om squeezetoetsen die 
alle keuzes inzichtelijk maken, waaronder naast enkele toetsen die relatief complex zijn ook 
enkele toetsen voor bestaande diensten.  

36. KPN is van mening dat bij kortingsregelingen niet iedere staffel een eigen dienst vormt. Voorts is 
KPN van mening dat de omzet van een dienst moet worden gecorrigeerd voor het negatieve om-
zetdeel van tijdelijke kortingen. 

37. Het college deelt de invulling van het begrip dienst door KPN op deze punten niet: 

- het college is van oordeel dat iedere staffel binnen een kortingsregel als aparte dienst geldt. 
Van een eindgebruiker kan worden verwacht dat hij vooraf in afdoende mate een inschatting 
kan maken van zijn verbruiksvolume, en dat hij de daaruit resulterende prijsstelling zal gebrui-
ken bij de keuze tussen verschillende aanbieders of diensten; 

- ook bij tijdelijke kortingen is naar het oordeel van het college sprake van een nieuwe dienst; er 
is immers sprake van een tariefstelling die afwijkt van die van de dienst waarop de korting 
wordt gegeven. Deze nieuwe dienst dient door KPN aan het ondergrenskader getoetst te wor-
den.6 Als aan alle bestaande afnemers van een dienst een korting wordt gegeven, dient deze 
dienst opnieuw getoetst te worden om te beoordelen of de dienst ook inclusief deze korting 
aan de squeezetoetsen voldoet. 

38. Ten slotte stelt KPN dat bij een dienst de levensduur van een nieuwe aanbieding van belang is 
om eenmalige vergoedingen en dergelijke te kunnen verwerken in de combinatorische toets. Het 
college stelt in de ontwerpbesluiten dat dit de minimale contractsduur moet zijn. KPN hanteert 
echter niet voor alle diensten een minimale contractsperiode. Daarnaast is KPN van mening dat 
de levensduur een betere benadering is die ook gebruikt wordt in business cases, ook door ande-

                                                      
6 Stel dat er voor een dienst een 10% introductiekorting wordt gegeven gedurende een maand. Dit betreft een nieuwe dienst. 

Uitgaande van een levensduur van drie jaar, geldt als omzetdeel: (0,1 * 1,00)/36 = 0,28%. De totale omzet van deze nieuwe 

dienst komt daarmee uit op 99,72% van de omzet van de dienst zonder introductiekorting. 
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re aanbieders. KPN stelt voor om de levensduur van een aanbieding te hanteren.  

39. Het college heeft in het ontwerpbesluit gekozen voor de minimale contractsperiode omdat daar-
mee de ondergrens vooraf eenduidig kan worden vastgesteld. Het college is echter inmiddels tot 
het oordeel gekomen dat het gebruik van de minimale contractsduur geen recht doet aan de eco-
nomische keuzes van aanbieders. Immers, aanbieders zullen bij de vaststelling van de tarieven en 
de keuzes over de te verstrekken kortingen, ‘cashbacks’, cadeautjes en mee te leveren producten 
uitgaan van een terugverdientijd die samenhangt met de verwachte periode dat de gemiddelde 
klant de desbetreffende dienst afneemt.  

40. Het college zal daarom het ontwerpbesluit op dit punt aanpassen en de minimale contractsduur 
vervangen door het begrip redelijke terugverdientijd. Onder de redelijke terugverdientijd verstaat 
het college daarbij de periode die een aanbieder in zijn business case hanteert waarbinnen de 
kosten voor een eindgebruiker gemiddeld gesproken terugverdiend moeten zijn. Deze aanpassing 
adresseert tevens het punt van KPN dat niet alle diensten vergezeld gaan van een minimale con-
tractsperiode.  

41. Het college is van oordeel dat de te hanteren redelijke terugverdientijd vooraf vastgesteld wordt, 
zodat de ondergrens eenduidig bepaald kan worden. KPN zal daartoe in de ter consultatie voor te 
leggen operationalisering van het ondergrenskader met een onderbouwd voorstel moeten komen 
en daarbij een veiligheidsmarge in acht moeten nemen. 

2.2 Kostenniveau in de squeezetoets 

42. ACT is van mening dat in de combinatorische prijssqueezetoets rekening gehouden moet worden 
met de onvermijdbare kosten van efficiënte alternatieve operators. Het college heeft in het ont-
werpbesluit (randnummer 495) aangegeven dat alternatieve operators voor een lokaal gesprek tot 
45% en voor een nationaal gesprek tot 25% hogere kosten kunnen hebben dan KPN.  

43. MCI meent dat het voor de markten internationaal, lokaal en nationaal verkeer en verkeer naar 
informatienummers van belang is dat waarborgen worden gecreëerd ter voorkoming van prijs-
squeeze. Het instrumentarium dat het college voorstelt is niet afdoende aangezien daarbij geen 
rekening wordt gehouden met de hogere kosten van alternatieve aanbieders. 

44. Colt is van mening dat de ontwikkeling van de markten in de elektronische communicatiesector in 
vergaande mate wordt belemmerd door het probleem van prijssqueeze. Colt is er niet van over-
tuigd dat de door het college voorgestelde maatregelen in voldoende mate bijdragen aan een 
duurzame oplossing daarvan. Colt is van oordeel dat ten aanzien van retail ondergrensregulering 
de door het college voorgestelde combinatorische prijssqueezetoets in geen geval een versoepe-
ling mag beteken, maar juist veel meer waarborgen zou moeten bevatten tegen anticompetitieve 
gedragingen en tarieven. 

45. In dit verband merkt het college op dat in randnummer 570 van het ontwerpbesluit is gemotiveerd 
waarom in de squeezetoetsen geen rekening wordt gehouden met de hogere kosten van andere 
efficiënte aanbieders. Als een toetreder duurzaam hogere kostprijzen heeft dan KPN is sprake van 
inefficiënte toetreding, en het college acht het niet wenselijk dat eindgebruikers daardoor hogere 
prijzen krijgen doorberekend. Voor zover hogere kostprijzen van tijdelijke aard zijn, mag worden 
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verwacht dat die door de toetreder beïnvloedbaar zijn, wat op zich al een reden is om dergelijke 
kostenverschillen niet in de ondergrens te betrekken. In de door ACT, MCI en Colt geformuleerde 
bedenkingen ziet het college onvoldoende reden om op deze benadering terug te komen. 

46. Tele2 is het met het college eens dat een prijssqueezetoets noodzakelijk is, maar betoogt dat aan 
die toets een retail-minus check moet worden toegevoegd. Daarmee kan gecontroleerd worden of 
het retailtarief dat gevraagd wordt hoog genoeg is. Tele2 noemt een minus van ± 30% als redelij-
ke marge. 

47. Het college is van oordeel dat het toevoegen van de door Tele2 bedoelde retail-minus check 
geen doel dient en daarmee overbodig is. De operationalisering van het ondergrenskader, die 
mede omvat de toerekening van de voor de ondergrens relevante retailkosten, wordt aan de markt 
ter consultatie voorgelegd. Tevens wordt het kostentoerekeningssysteem van KPN door het colle-
ge beoordeeld alvorens het kan worden goedgekeurd. Langs deze weg is voldoende informatie 
beschikbaar inzake de wijze waarop de retailkosten op dienst- en marktniveau zullen worden be-
paald. Naar het oordeel van het college biedt deze benadering voldoende zekerheid om vast te 
kunnen stellen of tarieven squeeze veroorzaken en daarmee anticompetitief zijn. 

48. KPN stelt dat ten aanzien van de incrementele kosten van een dienst de kosten uiteenvallen in de 
‘virtuele’ wholesale inkoopkosten plus de direct toerekenbare retailkosten. Het college stelt voor 
dat wanneer in het geval van (virtuele) inkoop van ongereguleerde wholesalediensten er geen ta-
rieven voorhanden zijn, uitgegaan moet worden van de EDC-kostprijs inclusief een redelijk ren-
dement. KPN is echter van mening dat op deze manier het ongereguleerde wholesaleportfolio 
alsnog als een gereguleerde markt wordt behandeld. KPN stelt dat in het geval van inkoop van 
ongereguleerde wholesalediensten in principe dient te worden uitgegaan van de incrementele 
kosten van het ongereguleerde netwerkgebruik. KPN stelt daarbij dat indien er externe wholesale 
tarieven zijn, deze in plaats van de incrementele kosten in de toets op dienstniveau kunnen wor-
den toegepast. 

49. Het college merkt ten aanzien van KPN’s bedenkingen het volgende op. In het ontwerpbesluit is 
aangegeven dat in de squeezetoets voor ongereguleerde wholesalediensten de EDC-kostprijs 
gebruikt moet worden (randnummer 9 van Annex F bij het ontwerpbesluit). Redenerend vanuit 
KPN’s retailbedrijf en het in de gescheiden financiële boekhouding begrepen inkoopmodel, is 
daarmee een specifieke invulling gegeven aan het begrip incrementeel. Hierbij gaat het erom wel-
ke inkoop van wholesalediensten KPN’s retailbedrijf – dat in het inkoopmodel geacht wordt een 
zelfstandig bedrijf te zijn – bij KPN’s wholesalebedrijf – dat eveneens geacht wordt een zelfstandig 
bedrijf te zijn – moet plegen teneinde een retaildienst in de markt te kunnen zetten. In de toepas-
sing van dit inkoopmodel is het volgens het college uitgesloten dat KPN’s wholesalebedrijf zal kie-
zen voor een tariefstelling die het  slechts in staat zal stellen de incrementele kosten van het on-
gereguleerde netwerkgebruik terug te verdienen. Een tariefstelling gebaseerd op de onderliggen-
de EDC-kosten ligt daarentegen veel meer voor de hand. 

50. Met deze invulling van het begrip incrementele kosten voor ongereguleerde wholesalediensten 
beoogt het college recht te doen aan de doelstelling van de ondergrenstariefregulering, namelijk 
om duurzame concurrentie door efficiënte aanbieders mogelijk te maken en daarmee anticompeti-
tief gedrag van KPN te voorkomen. De kostprijs op basis van EDC leidt daarmee tot een in alle 
omstandigheden ‘veilige’ ondergrens. Het college onderkent echter dat er wholesalediensten zijn, 
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waarvoor het niet noodzakelijk is dat een dergelijke veilige ondergrens wordt gekozen, gegeven 
dat er voor die wholesalediensten sprake is van (een zekere mate van) concurrentie. De invulling 
met de EDC-kostprijs is daarmee niet in alle gevallen proportioneel. 

51. Het college zal het besluit derhalve als volgt aanpassen. Voor wholesalediensten zonder tariefre-
gulering die KPN eveneens aan andere aanbieders aanbiedt, is het KPN toegestaan om in de 
squeezetoets een voor dit aanbod aan derden representatief tarief te hanteren. Het college stelt 
zich voor dat KPN in dit verband toepassing geeft aan een naar omzet gewogen gemiddelde over 
de afnemers van de betreffende wholesaledienst. 

52. Als KPN de betreffende ongereguleerde dienst niet als wholesaledienst aan andere aanbieders 
aanbiedt, ziet het college geen reden om af te wijken van de benadering om de EDC-kostprijs in 
de squeezetoets te hanteren. KPN mag daarbij de meerjarige efficiëntiecorrectie toepassen die in 
het kader van variant 1 van de wholesale price cap wordt vastgesteld voor de wholesalediensten. 
Aangezien de relevante tariefregulering binnen deze variant zodanig wordt vormgeven dat deze 
resulteert in een uitkomst die representatief is voor een effectief concurrerende markt, sluit het col-
lege zich hierbij aan. Immers, het zijn juist de competitieve marktomstandigheden die over het al-
gemeen ook representatief mogen worden geacht voor ongereguleerde wholesalediensten. Ove-
rigens zij opgemerkt dat het KPN vrij staat om, op het moment dat zij besluit om de betreffende 
dienst alsnog ook aan andere aanbieders aan te bieden, zelf het voor die dienst te gelden tarief 
vast te stellen. Vanaf dat moment geldt voor die dienst de in randnummer 51 geformuleerde be-
nadering. 

53. Indien KPN een nog andere input in de squeezetoets wil gebruiken, dient KPN conform het stop-
lichtmodel de dienst als oranje dienst gemotiveerd aan het college voor te leggen, waarbij het col-
lege de ondergrens zal beoordelen op eventuele anticompetitieve effecten.7 

54. KPN meent dat het college in alle gevallen moet kijken naar de hoogte van de kosten van alterna-
tieve netwerken. Dit is volgens KPN van belang omdat de squeezetoets van het college teveel ge-
richt zou zijn op de situatie dat er geen alternatieve netwerken zijn en dat de concurrenten van 
KPN volledig afhankelijk zijn van de wholesaledienstverlening van KPN. KPN vraagt daarbij aan-
dacht voor het feit dat marktpartijen (en dan met name kabelbedrijven) op basis van afwijkende 
kostenstructuren of omzetmodellen structureel aantrekkelijker aanbiedingen kunnen invoeren dan 
KPN op grond van het ondergrenskader is toegestaan. 

55. KPN voegt hieraan toe dat, mocht het college vasthouden aan het reguleren van nationale telefo-
nie (verkeer en aansluitingen) op de grootzakelijke markt, KPN dan van mening is dat de squee-
zetoets dient te worden ingevuld op grond van een inkoop die de situatie op deze markt het beste 
weergeeft. KPN geeft aan dat op de grootzakelijke markt bij het vormgeven van de squeezetoets 
moet worden uitgegaan van direct access aansluitingen, aangezien dit op die wijze veelal in de 
markt wordt aangeboden. Bij direct access aansluitingen kopen aanbieders geen originating ver-
keer in, aangezien deze functionaliteit al gedekt wordt door de inkoop van ontbundelde toegang. 

56. Het college kan zich niet in deze bedenking van KPN vinden. In het besluit is ervoor gekozen om 
de kosten van KPN als uitgangspunt te nemen voor de squeezetoets, waarbij wordt verondersteld 

                                                      
7 Zie ook Annex H bij het ontwerpbesluit. 
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dat KPN een efficiënte aanbieder op de retailmarkt is. Het college sluit daarmee overigens niet uit 
dat andere aanbieders voor sommige diensten een efficiënter aanbod dan KPN in de markt kun-
nen zetten. Marktbreed geldt echter dat het kostenniveau van KPN andere aanbieders prikkels 
geeft om te komen tot een efficiënt retailaanbod. Dit betekent dat KPN ook voor de dienstverlening 
aan grootzakelijke klanten uit moet gaan van de wijze waarop zijzelf die dienst voortbrengt. Daar-
naast biedt het stoplichtmodel KPN de mogelijkheid om een onderbouwing van het niet-
anticompetitieve karakter van de tariefstelling van een individuele dienst aan het college ter goed-
keuring voor te leggen. 

2.3 Uitwerking van de squeezetoets 

57. KPN is van mening dat het college had moeten vaststellen dat ‘multiplay’ (het gebundelde aanbod 
van verschillende diensten zoals telefonie en breedband internettoegang) een aparte markt is. In-
dien het college vasthoudt aan de visie dat multiplay geen aparte markt is, zal een oplossing moe-
ten worden gevonden voor het bepalen van de omzet van de individuele diensten in bundels. 

58. KPN stelt voor om het redelijke rendement in de vorm van een return on sales (ROS) te baseren 
op een benchmark van de ROS van service providers in de telecommarkt. 

59. KPN is voorts van mening dat de aan een specifieke retailaanbieding direct toerekenbare kosten 
erg klein zijn ten opzichte van de virtuele wholesale inkoopkosten van de betreffende aanbieding. 
KPN stelt dan ook voor om een vast opslagpercentage te hanteren dat voor alle nieuwe en be-
staande aanbiedingen gelijk is. 

60. In zijn brief van 23 september 20058 heeft het college het proces geschetst voor de operationali-
sering van het ondergrenskader. Dit proces resulteert in een consultatiedocument waarin de hier-
voor door KPN naar voren gebrachte onderwerpen aan bod zullen komen, alsmede andere pun-
ten die van belang zijn bij de uitwerking van het kostentoerekeningssysteem en de squeezetoet-
sen. Marktpartijen krijgen in de consultatie de gelegenheid om op het voorstel van KPN te reage-
ren. Mede op basis van deze reactie komt het college uiteindelijk tot een oordeel over het kosten-
toerekingssysteem. Het college voorziet de start van deze consultatie binnen enkele weken na de 
notificatie van het ontwerpbesluit. 

2.4 Squeezetoets voor bundels 

61. Colt is van mening dat in een markt waarin de dominante aanbieder in staat blijkt verschillende 
gereguleerde en ongereguleerde diensten gebundeld aan te bieden, het van belang is tenminste 
de gereguleerde diensten op een transparante wijze en niet onder de kostprijs aan te bieden. 

62. Wanadoo stelt dat er in toenemende mate sprake is van een gebundeld aanbod. Non-
discriminatie en kostenoriëntatie zijn essentieel voor het toezicht op gebundeld aanbod. Wanadoo 
is met name bezorgd over het ADSL Only aanbod van KPN dat op korte termijn in combinatie met 
VoB-diensten zal worden aangeboden. De invulling van non-discriminatie en kostenoriëntatie is 
hier bij gebrek aan een (gereguleerd) wholesale aanbod van groot belang. 

                                                      
8 Retailmarkt vaste telefonie: uitwerking kostentoerekeningssysteem en squeezetoetsen, OPTA/TN/2005/202733, 23 september 

2005. 
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63. Tele2 stelt dat de prijssqueezetoets voor bundels niet toereikend is aangezien dit KPN de moge-
lijkheid geeft om een bundel aan te bieden waarin gratis internationale minuten worden aangebo-
den. 

64. Het college is het eens met de opvatting van Colt en Wanadoo; het zijn juist dit soort overwegin-
gen die tot het voorgenomen ondergrenskader hebben geleid. Het college acht deze overwegin-
gen dan ook reeds afdoende in de ontwerpbesluiten geadresseerd. In bundels van gereguleerde 
met ongereguleerde diensten (waaronder internationaal verkeer) kan KPN binnen methode 1 van 
de bundeltoets de kortingsruimte9 van de gereguleerde dienst benutten. Indien deze ruimte groot 
genoeg is om bijvoorbeeld internationaal verkeer in de bundel gratis aan te bieden, is dat in feite 
geen probleem omdat ook dan verondersteld mag worden dat andere efficiënte aanbieders een 
duurzaam concurrerend aanbod in de markt kunnen zetten. Bundels waarbij niet aan deze vooraf 
gedefinieerde bundeltoets wordt voldaan, dient KPN altijd vooraf ter goedkeuring aan het college 
voor te leggen met een onderbouwing waarom de betreffende dienst volgens haar niet anticompe-
titief is.  

65. Het college acht het overigens in strijd met het beginsel van non-discriminatie indien een bundel 
van twee of meer diensten hetzelfde of lager is geprijsd dan één van de ontbundelde diensten. 

66. KPN is het eens met het voorstel van het college dat de kostenvoordelen van het gebundeld aan-
bieden van diensten mogen worden meegenomen als negatieve correctie op de korting van de 
bundel. Het bevreemdt KPN echter dat het college voor gemengde bundels een andere toetsme-
thodiek voorstelt dan voor losstaande AMM-diensten of voor bundels van alleen AMM-diensten. 
De toets op een dergelijk bundelaanbod wordt hierdoor strenger dan de toets op losstaande gere-
guleerde diensten. Het voorstel van KPN is dan ook om alle bundels op grond van een ‘geïnte-
greerde bundeltoets’ te toetsen. Dit zou eveneens moeten gelden voor VoB-diensten. Daarnaast 
gaan de door het college voorgestelde toetsen uit van een willekeurige allocatie van omzet en 
kosten van de bundelaanbieding. 

67. KPN geeft verder aan dat het college stelt dat bundelaanbiedingen die niet door één van beide 
door het college voorgestelde bundeltoetsen komen toch mogen worden ingevoerd als KPN on-
derbouwd en gemotiveerd kan aangeven dat de concurrentie desondanks niet verstoord wordt. 
KPN stelt dat de door haar voorgestelde geïntegreerde bundeltoets in principe ook een goede in-
vulling biedt voor het toetsen aan het begrip ‘concurrentieverstorende effecten’.  

68. Het college merkt ten aanzien van deze bedenkingen van KPN het volgende op. Het college kiest 
voor bundels van gereguleerde10 met ongereguleerde diensten deels een andere benadering dan 
voor bundels van alleen gereguleerde diensten. Bij bundels van gereguleerde diensten mag KPN 
de kortingsruimte van deze diensten inzetten in de bundel. KPN verdient dan haar incrementele 
kosten van de bundel terug en moet daarnaast op marktniveau nog steeds de totale kosten terug-
verdienen. Andere efficiënte aanbieders kunnen op die basis eveneens een duurzaam concurre-
rend aanbod in de markt zetten.  

                                                      
9 De kortingsruimte is het verschil tussen het ontbundelde tarief en de voor KPN’s retailbedrijf incrementele kosten van de 

dienst. 
10 Onder ‘gereguleerd’ wordt hier verstaan dat voor de betreffende dienst de ondergrenstariefregulering geldt. 
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69. Bij een bundel van een gereguleerde dienst met een ongereguleerde dienst (bijvoorbeeld natio-
naal verkeer met internationaal verkeer) gaat het college ervan uit dat de ontbundelde prijs van de 
ongereguleerde dienst (in casu internationaal verkeer) in beginsel een competitieve prijs is. In een 
dergelijke bundel mag KPN de kortingsruimte op de gereguleerde dienst (in casu nationaal ver-
keer) benutten in de bundel. Als KPN daarnaast ook nog de ongereguleerde dienst onder de ont-
bundelde prijs in de bundel opneemt, kan de prijsstelling naar het oordeel van het college anti-
competitief zijn. Een dergelijke prijsstelling zal KPN dan ook conform het stoplichtmodel ter goed-
keuring aan het college voor moeten leggen met een onderbouwing waarom die prijsstelling vol-
gens haar niet anticompetitief is. 

70. Het college is daarbij van oordeel dat met methode 1 KPN reeds de ruimte heeft om bundels te-
gen competitieve prijzen in de markt aan te bieden, en dat KPN daar de geïntegreerde bundel-
toets niet voor nodig heeft. In methode 1 kan KPN immers de kortingsruimte op de gereguleerde 
dienst in de bundel gebruiken en daarbij de ongereguleerde diensten tegen de ontbundelde com-
petitieve marktprijs in de bundel opnemen. Dergelijke bundels kan KPN in het ‘groene gebied’ 
zonder voorafgaande goedkeuring door het college in de markt introduceren. 

71. In het besluit heeft het college met methode 2 een eerste specificatie gegeven van de wijze waar-
op het college in het ‘oranje’ gebied over de tarifering van bundels zal oordelen. Indien een dienst 
op basis van methode 2 aan de ondergrens voldoet, zal het college tot goedkeuring overgaan. In 
methode 2 kan KPN, in tegenstelling tot methode 1, de aanwezige kortingsruimte op de ongeregu-
leerde dienst in de bundel benutten. KPN heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om de door haar 
voorgestelde geïntegreerde bundeltoets ter onderbouwing van een ‘oranje’ dienst voor te leggen. 
Het college zal dan per geval beoordelen of het tariefvoorstel geen anticompetitieve effecten 
heeft.  

72. KPN stelt dat het principe van ‘meet but not beat’ zou moeten gelden bij de beoordeling van bun-
dels. Dit betekent dat de kostprijs van andere aanbieders beschikkend over alternatieve netwer-
ken als toetscriterium zou moeten worden gebruikt bij de beoordeling van de tarieven van KPN. 

73. Het college kan zich niet vinden in het criterium ‘meet but not beat’. Indien de tariefstelling van 
KPN boven de ondergrens ligt, is het college van oordeel dat duurzame concurrentie door efficiën-
te aanbieders mogelijk is. Andere aanbieders kunnen tarieven vragen die lager liggen dan deze 
ondergrens. Zij kunnen dit doen, omdat zij voor sommige diensten wellicht een efficiënter aanbod 
dan KPN hebben. Marktbreed geldt echter dat het kostenniveau van KPN andere aanbieders prik-
kels geeft om te komen tot een efficiënt aanbod. Andere aanbieders kunnen dergelijke lage tarie-
ven ook hanteren teneinde tot de markt toe te kunnen treden of om daarop een zeker marktaan-
deel te verwerven. Het kan dan nodig zijn om in ieder geval tijdelijk een lagere prijs dan KPN te 
vragen, omdat klanten bewogen moeten worden om over te stappen. Het college is van mening 
dat een dergelijke tariefstelling niet duurzaam is.11  

2.5 Niet-repliceerbare bundels 

74. Tele2 stelt dat er steeds meer gebundelde producten en diensten worden aangeboden. De con-
currentie wordt hierdoor verstoord doordat alternatieve aanbieders niet over volledige en gelijk-

                                                      
11 Zie in dit verband ook randnummer 56. 
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waardige toegang beschikken tot de vaste telefonienetwerken. Tele2 is dan ook van mening dat 
het college zich in dient te zetten om ervoor te zorgen dat partijen geen ‘leveraged dominance’ 
krijgen. Tele2 stelt in dit verband voor om bundels waarin tenminste één gereguleerde AMM-
dienst is opgenomen te verbieden. Het college zou dergelijke bundels in ieder geval moeten on-
derwerpen aan ex ante regulering. 

75. Het college is het met Tele2 eens dat voorkomen moet worden dat KPN haar marktmacht over-
hevelt. Naar het oordeel van het college is de bundeltoets zo ingericht dat dit wordt voorkomen. 
Het college is dan ook van oordeel dat het door Tele2 bepleite verbod niet proportioneel is en de 
potentiële welvaartswinsten van dit soort gebundelde aanbiedingen miskent. Middels de wholesa-
leregulering reguleert het college de toegang tot de wholesalediensten. Niet voor alle wholesale-
diensten dient KPN toegang te verlenen. In de ontwerpbesluiten is daartoe de motivering gege-
ven. Het college is echter niet van oordeel dat in dergelijke gevallen aparte regels dienen te gel-
den, zoals een verbod op bundeling of ex ante tarieftoetsing. 

76. De door Tele2 gesuggereerde situatie zou van toepassing kunnen zijn op een bundel met onder-
meer een laagcapacitaire aansluiting. Voor het moment waarop wholesale line rental (WLR) effec-
tief door KPN is geïntroduceerd, is een dergelijke bundel niet repliceerbaar voor partijen die niet 
beschikken over een eigen aansluitnetwerk. Vanwege het besluit van het college om ten aanzien 
van WLR retail-minus tariefregulering toe te passen,12 is er niet langer een noodzaak om ten aan-
zien van de laagcapacitaire aansluiting ondergrenstariefregulering op te leggen. De laagcapacitai-
re aansluiting dient in de bundeltoets derhalve als een dienst zonder ondergrensregulering te wor-
den beschouwd. Dit betekent dat in methode 1, zowel voor als na de introductie van WLR, de 
eventuele kortingsruimte van de laagcapacitaire aansluiting niet in de bundel mag worden ingezet. 

77. In randnummer 71 heeft het college aangegeven tot goedkeuring te zullen overgaan indien een 
dienst op grond van methode 2 aan de ondergrenstoets voldoet. Het college maakt hierop – mede 
in het licht van hetgeen is overwogen in randnummer 76 – één uitzondering. Het college zal niet 
tot goedkeuring overgaan indien de bundelkorting wordt toegerekend aan een niet op ondergrens 
gereguleerde AMM-dienst die is aan te merken als niet-repliceerbaar. Laagcapacitaire aansluitin-
gen vóór de effectieve introductie van WLR zijn hier een voorbeeld van. Het college zal het ont-
werpbesluit op dit punt aanpassen. 

2.6 Ondergrenstariefregulering voor VoB 

78. ACT is van mening dat voor VoB alle verplichtingen dienen te gelden die op de retailmarkten voor 
vaste telefonie gelden. Dit betekent dat de non-discriminatie maatregel ook dient te gelden voor 
VoB-aansluitingen. Bovendien dient VoB zowel op de retail-als op de wholesalemarkt op gelijke 
wijze te worden gereguleerd. Daarnaast geeft ACT aan dat VoB-bundels in het stoplichtmodel al-
tijd oranje dienen te zijn. 

79. Casema heeft vraagtekens bij het opleggen van de beperkte verplichtingen die zijn opgelegd voor 
VoB. KPN dient immers te investeren in haar netwerk. Aangezien traditionele telefonie en VoB 
volwaardige substituten van elkaar zijn, kunnen de investeringen zowel voor de traditionele telefo-

                                                      
12 Zie het ontwerpbesluit De wholesalemarkten voor toegang tot het vaste openbare telefoonnetwerk, OPTA/IBT/2005/201853, 1 

juli 2005, randnummer 309 e.v. 
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nie als voor VoB worden aangewend. Indien KPN de VoB-infrastructuur heeft aangelegd, kan zij 
relatief eenvoudig haar volledige klantenbestand overhevelen van traditionele telefonie naar VoB. 
Klanten zullen zeker meegaan gezien de dominante positie van KPN op die markt. Aangezien 
KPN geen investeringen meer zal doen in haar traditionele telefonie, zal daarmee een einde ko-
men aan deze vorm van infrastructuurconcurrentie, hetgeen de primaire doelstelling, namelijk het 
bevorderen van infrastructuurconcurrentie, ondermijnt. Minder regulering voor VoB zal dus zorg-
dragen voor investeringen in nieuwe infrastructuur maar zal tegelijkertijd andere aanbieders rem-
men in het doen van investeringen, gegeven dat die investeringen minder snel goed gemaakt 
kunnen worden doordat de afzetmarkt wordt gedomineerd door KPN. 

80. Priority Telecom is het eens met het college dat alle vormen van VoB beschouwd dienen te wor-
den als vaste telefonie. Zij is van mening dat de voordelen die zich voordoen door een nieuwe 
aansluittechnologie verdeeld dienen te worden over alle vaste telefoniediensten en niet toevallig 
over de afnemers die wel een breedbanddienst afnemen. 

81. KPN is van mening dat de regulering van VoB ten onrechte zwaarder is dan voor traditionele tele-
fonie. De tarieven voor PSTN/ISDN behoeven niet ex ante door het college beoordeeld te worden, 
de tarieven van VoB wel. Een VoB-aanbod is volgens KPN immers altijd een bundelaanbieding 
die beoordeeld moet worden in het ‘oranje gebied’. Deze aanbiedingen worden in de combinatori-
sche toets vergeleken met losstaande aanbiedingen door de bundelkorting ofwel geheel toe te re-
kenen aan de AMM-dienst in de bundel dan wel geheel aan de niet-AMM dienst. Bij afwezigheid 
van een losstaande VoB-dienst, kan dit betekenen dat het college de tarieven van de losstaande 
telefoniediensten maatgevend maakt voor het VoB-aanbod. Dit is in strijd met de uitgangspunten 
van de Europese Commissie waar zij stelt dat regulering gebruikers de voordelen van innovatie en 
goedkopere dienstverlening niet mag ontzeggen. 

82. Mocht het college vasthouden aan het standpunt dat VoB onderdeel uitmaakt van de vaste telefo-
niemarkten en dat de tarieven van VoB moeten voldoen aan de ondergrensregulering, dan is KPN 
van mening dat de kostenvoordelen van VoB moeten mogen doorklinken in de toets op VoB. Dit 
betekent dat geen originating inkoopkosten moeten worden meegenomen, evenmin als kosten 
voor onnet verkeer. De kosten van dit verkeer worden immers reeds gedekt in het abonnement. 

83. Ten aanzien van de bedenkingen inzake de ondergrensregulering voor VoB, oordeelt het college 
als volgt. Voor VoB-diensten geldt een minder zware vorm van regulering op die punten waar voor 
VoB-diensten geen mededingingsproblemen geconstateerd worden. Zo onderbouwt het college in 
randnummer 607 van het ontwerpbesluit waarom er geen bovengrenstariefregulering is opgelegd. 
De regulering ter voorkoming van de overheveling van marktmacht is in het ontwerpbesluit vorm-
gegeven middels de ondergrenstariefregulering en meer specifiek door de bundeltoetsen, die ook 
gelden voor VoB-diensten en VoB-bundels. Ook het stoplichtmodel is voor VoB van toepassing. 

84. Binnen de ondergrensregulering staat het college toe dat de inherente kostenvoordelen van VoB-
diensten ten gunste kunnen komen aan de eindgebruiker. KPN kan bij VoB-diensten de onderlig-
gende VoB-kosten als input in de squeezetoets opnemen. Als een VoB-aansluiting een lagere 
kostprijs heeft dan een PSTN-aansluiting kan KPN de kostprijs van de VoB-aansluiting in de 
squeezetoets als input gebruiken. Daarnaast mag KPN voor IP-opbouw en IP-afgifte differentiëren 
in de tariefstelling ten opzichte van PSTN-opbouw en PSTN-afgifte, mits zij het gedifferentieerde 
tarief non-discriminatoir hanteert. In de squeezetoets mag KPN dus een lager tarief hanteren voor 
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de IP-opbouw en IP-afgifte, waardoor zij VoB-diensten gunstiger kan prijzen dan PSTN-diensten. 
KPN heeft ook de vrijheid diensten aan te bieden waarbij de klant één vast bedrag betaalt waar-
voor hij vervolgens onbeperkt on-net13 en eventueel onbeperkt off-net14 kan bellen. Samengevat, 
kan KPN een tariefstelling hanteren waarbij het alleen de incrementele kosten van de VoB-dienst 
terugverdient. 

85. Echter, om redenen die reeds uitvoerig uiteengezet zijn in paragraaf 10.1.1 van hoofdstuk 10 van 
het ontwerpbesluit, acht het college een aanpassing van het ontwerp van de ondergrenstoets voor 
VoB-diensten, zoals opgenomen in het ontwerpbesluit, passend en noodzakelijk. De combinatori-
sche prijssqueezetoets zal in het specifieke geval van VoB-diensten (op dienstniveau) op andere 
wijze worden vormgegeven dan geschetst in methode 1 en 2. Ten aanzien van VoB-diensten is 
het KPN toegestaan om de ondergrenstoets uit te voeren op het niveau van de bundel als geheel 
(hierna: methode 3), zonder daarbij de bundelkorting te hoeven toerekenen aan één of meerdere 
afzonderlijke diensten uit de bundel. De bundelkorting hoeft in dat geval niet meer volledig gedra-
gen te worden door (in methode 1) de gereguleerde dienst(en) in de bundel of (in methode 2) de 
ongereguleerde dienst(en) in de bundel. In methode 3 dient KPN derhalve aan te kunnen tonen 
dat de opbrengsten van de bundel voldoende zijn om de incrementele kosten van de bundel als 
geheel te kunnen dragen. 

86. Indien KPN, in het specifieke geval van VoB, op grond van methode 3 concludeert dat haar tarief-
stelling voldoet aan de ondergrens, mag zij deze aanbiedingen zonder voorafgaande goedkeuring 
door het college als ‘groene’ diensten introduceren. Indien KPN’s VoB-tarieven niet aan deze toets 
voldoen, zal KPN tariefvoorstellen moeten indienen bij het college waaruit blijkt dat geen sprake is 
van anticompetitieve effecten. Het college zal periodiek monitoren of KPN aan haar VoB-
ondergrensverplichting voldoet. 

87. Voor de goede orde merkt het college hier op dat KPN bij toepassing van methode 3 op andere 
diensten dan VoB (lees: PSTN/ISDN), deze in het ‘oranje’ gebied aan het college ter goedkeuring 
moet voorleggen. Hierbij dient zij aan te tonen dat geen sprake is van anticompetitieve effecten. 
Met andere woorden, methode 3 is alleen ‘groen’ in het geval van VoB-diensten.   

88. Met het hiervoor beschreven specifiek voor VoB geldende ondergrenskader voorkomt het college 
dat KPN haar marktmacht kan overhevelen, zoals Casema stelt, zonder dat dit ten koste gaat van 
de aan VoB inherente kostenvoordelen en innovatieve dienstontwikkeling. Door VoB-
aanbiedingen van KPN, die de toets op grond van methode 3 doorstaan, aan te merken als ‘groe-
ne’ diensten, stelt het college enerzijds KPN in staat om snel en adequaat competitieve nieuwe 
VoB-diensten in de markt te zetten, terwijl anderzijds wordt gewaarborgd dat andere efficiënte 
aanbieders een duurzaam concurrerend aanbod in de markt kunnen zetten. Immers, hoewel toe-
passing van methode 3 KPN de mogelijkheid geeft om in concurrentie met bijvoorbeeld aanbie-
dingen van omroepkabelbedrijven haar VoB-tarieven fors te verlagen, wordt met deze toets tege-
lijkertijd voorkomen dat efficiënte alternatieve DSL aanbieders KPN hierin niet kunnen volgen. 
Daarmee bevordert het college de investeringen in nieuwe infrastructuur. 

                                                      
13 Onder on-net bellen wordt hier verstaan dat een eindgebruiker die een VoB-dienst afneemt bij KPN belt naar andere VoB-

klanten van KPN. 
14 Onder off-net bellen wordt hier verstaan dat een eindgebruiker die een VoB-dienst afneemt bij KPN belt naar PSTN-klanten 

van KPN of klanten op andere netwerken. 
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3 Retailtariefregulering: bovengrensregulering 

89. Dit hoofdstuk gaat in op de door marktpartijen geuite bedenkingen ten aanzien van de door het 
college voor KPN’s retaildienstverlening voorgenomen bovengrenstariefregulering. Deze boven-
grensregulering is uitgewerkt in Annex G bij het ontwerpbesluit (in samenhang met de Annexen A, 
B en H bij het ontwerpbesluit).15 

3.1 Proportionaliteit bovengrensregulering 

90. Tele2 stelt voor om bovengrenzen op retaildiensten vaste telefonie volledig af te schaffen. Als 
argumenten worden aangevoerd dat een bovengrens voor de AMM-partij ook negatieve gevolgen 
heeft voor toetreders, die een hogere prijsdruk ervaren, en dat er retailconcurrentie is. 

91. Bij het opleggen van de bovengrensregulering heeft het college een afweging gemaakt tussen 
enerzijds het geconstateerde mededingingsprobleem van excessieve tarieven en anderzijds het 
creëren van ruimte op de markt voor alternatieve aanbieders (zie randnummers 582–584). De 
door Tele2 aangehaalde negatieve effecten van een bovengrens heeft het college dus reeds in 
zijn overwegingen meegenomen; het college ziet derhalve – en in afwezigheid van nieuwe argu-
menten – geen reden voor een heroverweging. 

92. ACT stelt dat de bovengrensregulering van retaildiensten niet meer nodig is en zelfs een gevaar 
van gereguleerde prijssqueeze kan veroorzaken. Wat betreft de ODRB-retenties blijft volgens het 
ACT bovengrensregulering wel noodzakelijk.  

93. Wat betreft de noodzaak van bovengrensregulering verwijst het college naar randnummer 91 
hiervoor. Wat betreft het gevaar van een gereguleerde prijssqueeze merkt het college op dat de 
voorgestelde ondergrensregulering is opgelegd om het risico van prijssqueeze tegen te gaan. In 
Annex F bij de ontwerpbesluiten wordt de ondergrensregulering zoals het college die voorstaat in 
detail beschreven. De kans op een gereguleerde prijssqueeze16 acht het college zeer gering om-
dat uit de analyse van de retailmarkten is gebleken dat KPN’s retailtarieven de laatste jaren over 
het algemeen tot hoge rendementen hebben geleid. Daarmee is, zeker na de effectieve invoering 
van WLR, wanneer de bovengrens weer gelijk is aan wat die nu is (safety cap van CPI - 0), de 
kans op gereguleerde prijssqueeze zeer gering. Vóór de invoering van WLR acht het college de 
kans hierop ook dermate laag in dat een aparte verplichting om dit risico tegen te gaan niet pro-
portioneel is. 

94. Wat betreft de bovengrensregulering van tarieven voor off-net diensten waar KPN een retentie op 
inhoudt, benadrukt het college dat de situatie verschilt van dienst tot dienst. Wellicht ten overvloe-
de herhaalt het college hier de bovengrensbepalingen voor off-net diensten:  

95. Voor off-net biba, off-net buba en off-net 088-verkeersdiensten blijft het ODRB-model van kracht 
en is het niet nodig om aparte bovengrensregulering op te leggen. De tarieven voor deze off-net 

                                                      
15 Waar in dit hoofdstuk wordt verwezen naar het ontwerpbesluit betreft dit de Analyse van de retailmarkten voor vaste telefonie, 

OPTA/IBT/2005/201849, 1 juli 2005. 
16 Het college hanteert hierbij de definitie dat de marge tussen de bovengrens voor retailprijzen en de gereguleerde wholesa-

letarieven te klein is. 
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diensten gaan immers uit van KPN’s on-net biba, on-net buba en 088-verkeersdiensten, en voor 
deze on-net diensten geldt een bovengrens.17 Verder geldt binnen het ODRB-model dat KPN is 
gehouden om veranderingen in alle elementen waaruit een off-net biba, off-net buba en off-net 
088-verkeersdienst is opgebouwd, één op één aan de eindgebruiker door te geven. Dit betekent 
dat als KPN’s on-net tarieven veranderen, KPN’s gespreksafgifte tarieven veranderen, of de ge-
spreksafgifte tarieven van de alternatieve aanbieder veranderen, KPN deze veranderingen moet 
doorgeven aan de eindgebruiker van de betreffende off-net dienst (zie randnummer 31 van annex 
G bij het ontwerpbesluit).18  

96. Met betrekking tot off-net 088-verkeer maakt het college, wellicht ten overvloede, nog de volgende 
opmerkingen. De aanbieder die voor een 088-gesprek de gespreksafgifte verzorgt, geeft aan KPN 
aan of het verkeer volgens het nearby handover of volgens het far-end handover principe overge-
dragen dient te worden. In het geval waarin deze aanbieder kiest voor het nearby-handover prin-
cipe, dient KPN bij het vaststellen van de off-net tarieven haar nationale afgiftetarieven19 uit de on-
net tarieven te halen, om deze te vervangen door de nationale afgiftetarieven van de terminerende 
aanbieder. Bij het far-end handover principe kunnen partijen hier in onderling overleg van afwijken 
en tarieven baseren op regionale afgiftetarieven.20 

97. Voor vast-mobiele gesprekken geldt wel een bovengrens, en wel op de gemiddelde retentie die 
KPN inhoudt op gesprekken naar mobiele aanbieders. Verder geldt voor KPN de verplichting om 
veranderingen in mobiele afgiftetarieven één op één door te geven aan de eindgebruiker, zij het 
dat KPN eventueel onder het prijsplafond beschikbare ruimte kan gebruiken om veranderingen 
niet door te geven (zie randnummer 35 van Annex G bij de ontwerpbesluiten). 

98. Voor smalbandig dataverkeer geldt een tariefplafond voor de gemiddelde retentie van de staal-
kaartvarianten die binnen het terminating model gelden (zie randnummer 37 van Annex G bij het 
ontwerpbesluit). 

99. Voor persoonlijke assistentdiensten geldt een tariefplafond voor de gemiddelde retentie zoals die 
door KPN moet worden voorgesteld aan het college (zie randnummer 41 van Annex G bij de ont-
werpbesluiten). 

                                                      
17 Voor een volledig overzicht van het ODRB-beleid verwijst het college naar zijn brieven van 3 april 2000 

(OPTA/EGM/2000/200877), van 27 april 2000 (OPTA/EGM/2000/201300) en van 11 juli 2000 (OPTA/EGM/2000/201970). 

Tevens verwijst het college naar zijn standpunt van 17 maart 2005 (OPTA/EGM/2005/200723) waarin is aangegeven aan welke 

eisen 088-eindgebruikerstarieven moeten voldoen om de toets op kostenoriëntatie te doorstaan.  
18 Ter verduidelijking een gesimplificeerd voorbeeld: stel KPN’s retailtarief voor een on-net buba gesprek is 100, KPN’s afgifteta-

rief is 30, en het afgiftetarief van de andere operator die het gesprek afgeeft is 40. Het off-net tarief is dan 100 – 30 + 40 = 110. 

Onder het ODRB model is KPN verplicht elke verandering in elk van deze drie elementen door te geven. Indien bijvoorbeeld het 

afgiftetarief van de andere operator verlaagt tot 35, dan wordt het off-net tarief 105, of indien KPN’s on-net tarief 95 wordt, dan 

wordt het off-net tarief ook 105.  
19 In het nieuwe regime zal wat momenteel nationale afgiftetarieven zijn, bestaan uit de som van afgiftetarieven, lokale doorgifte-

tarieven en interregionale doorgiftetarieven; en wat momenteel regionale afgiftetarieven zijn, bestaan uit de som van afgifteta-

rieven en lokale doorgiftetarieven. 
20 Het college heeft recentelijk een aantal besluiten genomen ten aanzien van off-net tarieven voor 088-verkeer naar diverse 

telco’s (zie bijvoorbeeld het besluit in zaaknummer T05201037 (off-net 088-verkeer naar BT), van 9 september 2005). 
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100. Concluderend stelt het college dat, waar nodig en proportioneel, in off-net diensten KPN’s 
input aan een bovengrens is onderworpen. Voor off-net biba, off-net buba en off-net 088-
verkeersdiensten, waar KPN ODRB-retenties op inhoudt, is een bovengrens niet proportioneel, 
omdat indirect de bovengrens op KPN’s on-net tarieven al voldoende waarborgen geeft. 

101. KPN heeft aangevoerd dat de voorgestelde bovengrensregulering een verzwaring ten opzich-
te van de huidige regulering betekent die volgens KPN niet afdoende is gemotiveerd.  

102. Het college heeft in met name de randnummers 600 tot en met 604 van het ontwerpbesluit 
aangegeven welke overwegingen aan de tijdelijke verzwaring ten grondslag liggen. De belangrijk-
ste is dat wholesaleregulering vooralsnog onvoldoende effectief is gebleken om effectieve concur-
rentie op retailniveau te bewerkstelligen. De factoren die op nog niet effectieve retailconcurrentie 
wijzen, zijn de traag tot niet dalende marktaandelen van KPN op diverse retailmarkten, het in veel 
gevallen (kunnen) opzoeken van de bovengrens voor retaildiensten, en de hoge en toenemende 
rendementen van KPN op retailniveau.  

103. Overigens wijst het college erop dat onder de huidige regulering voor de biba en buba ver-
keerstarieven aparte tariefplafonds gelden, terwijl in de voorgestelde bovengrensregulering het 
plafond gaat gelden voor een mandje met deze diensten. Hiermee is veeleer sprake van een ver-
lichting van de regulering dan van een verzwaring.  

104. Volgens KPN is daarenboven de informatieplicht ten aanzien van de bovengrensregulering 
eveneens zonder voldoende motivering fors uitgebreid.  

105. Het college acht de opgelegde informatieplicht in het licht van de bovengrensregulering nood-
zakelijk en geschikt. Daarbij hangt de informatieplicht mede samen met de introductie van het 
stoplichtmodel. De toepassing van dit model, die reeds in zichzelf een verlichting van de tariefre-
gulering is, betekent in beginsel ook een verlichting van de rapportageverplichtingen. Zo hoeft 
KPN voor groene diensten immers geen onderbouwd voorstel meer in te dienen. Waar sprake is 
van een zwaardere rapportageplicht, is die noodzakelijk om de toepassing van het stoplichtmodel 
vergezeld te kunnen laten gaan van een voldoende informatievoorziening aan het college waar-
mee die toepassing kan worden gevolgd en de verplichtingen zo nodig kunnen worden gehand-
haafd. Tot slot wijst het college erop dat informatie die KPN verplicht wordt te rapporteren ten dele 
informatie is die elders reeds door KPN wordt gepubliceerd (bijvoorbeeld in haar kwartaalcijfers), 
zodat de administratieve lasten voor KPN althans in dat verband beperkt geacht kunnen worden. 

3.2 Submandjes voor migratiediensten 

106. Scarlet stelt voor om binnen het mandje laagcapacitaire aansluitingen waarvoor een boven-
grens geldt, grenzen vast te stellen voor individuele lijnen, om te voorkomen dat KPN door strate-
gisch gedrag (door te schuiven binnen het mandje) het succes van abonnementverkopen door 
CPS-aanbieders na de introductie van WLR kan frustreren. 

107. Anders dan door middel van migratietarieven voor het overstappen naar een andere aanbie-
der kan KPN volgens het college het strategisch gedrag zoals beschreven door Scarlet niet ver-
tonen. Met de introductie van nieuwe diensten die door eindgebruikers moeten worden afgeno-
men teneinde naar een WLR-aanbieder te kunnen migreren (migratiediensten), en die binnen het 
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mandje laagcapacitaire aansluitingsdiensten vallen waarvoor een prijsplafond geldt, kan KPN om-
schakelkosten (“switching costs”) creëren of verhogen. KPN zou bijvoorbeeld hoge migratietarie-
ven voor PSTN, ISDN1 en ISDN2 diensten kunnen gaan hanteren om te voorkomen of te ont-
moedigen dat KPN abonnees overstappen op aanbieders die via WLR-diensten laagcapacitaire 
aansluitingen op retailniveau aanbieden. Migratiediensten en migratietarieven worden op dit mo-
ment niet door KPN gehanteerd.21 

108. De in het ontwerpbesluit voorgenomen bovengrensregulering beperkt het risico van dergelijk 
strategisch productontwerp doordat KPN nieuwe retaildiensten (zoals migratiediensten) aan het 
college dient voor te leggen, waarbij het college bij de beoordeling van deze diensten een inschat-
ting kan maken van het risico van strategisch productontwerp. Echter, indien een nieuwe dienst en 
tariefstelling door het college zijn goedgekeurd en KPN de dienst heeft ingevoerd, bestaat het risi-
co van het verhogen van de omschakelkosten nog steeds. Immers, omdat het prijsplafond geldt 
voor een mandje diensten, zou KPN, zonder verdere beperkingen, de omschakelkosten kunnen 
vergroten, bijvoorbeeld door de dan ingevoerde migratietarieven te verhogen. De hiervoor beno-
digde ruimte zou KPN kunnen creëren door de tarieven voor andere diensten binnen het mandje 
te verlagen. 

109. Om dit te kunnen voorkomen, past het college de voorgenomen bovengrensregulering zo aan 
dat voor elke nieuwe dienst binnen de markt voor laagcapacitaire aansluitingen, waarmee KPN 
omschakelkosten creëert of verhoogt, een apart submandje wordt ingesteld. Ook voor deze sub-
mandjes wordt het plafond vastgesteld op CPI – CPI zolang KPN WLR nog niet effectief heeft in-
gevoerd en op CPI – 0 na de effectieve invoering van WLR.  

110. Met de submandjes beperkt het college de vrijheid die KPN heeft in het kader van het tarief-
plafond op het mandje laagcapacitaire aansluitingen, met als doel het risico op het creëren of ver-
hogen van omschakelkosten in het licht van de introductie van WLR te beperken. Omdat KPN de 
strategie van het creëren van omschakelkosten al kan inzetten vóórdat WLR effectief is geïntro-
duceerd, geldt het plafond op het submandje al bij aanvang van de nieuwe reguleringsperiode en 
niet pas nadat KPN WLR-diensten effectief heeft geïntroduceerd. 

3.3 Bedenkingen per markt 

111. KPN geeft per relevante retailmarkt het volgende commentaar.  

112. Ten aanzien van hoog- en laagcapacitaire verbindingen dient het college volgens KPN expli-
ciet aan te geven welke diensten onder het betreffende plafond vallen. 

113. In annex G bij het ontwerpbesluit wordt in randnummers 28 en 29 op niet-uitputtende wijze 
aangegeven welke diensten in elk geval binnen de mandjes hoog- en laagcapacitaire aansluitin-
gen vallen.22 Het is naar het oordeel van het college aan KPN om diensten die wel in de respec-
tievelijke laag- en hoogcapacitaire aansluitingsmarkten vallen, maar die in deze randnummers niet 
genoemd zijn, wel in de mandjes mee te nemen (zie ook randnummer 43 van Annex G bij het ont-

                                                      
21 Er gelden op dit moment eenmalige entreegelden en eenmalige betalingen bij verhuizingen, contractovernames of migraties 

tussen diensten, maar die staan los van migraties naar alternatieve aanbieders. 
22 De betreffende opsomming is gebaseerd op KPN’s tarievenboek ten behoeve van OPTA, december 2004. 
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werpbesluit). De prijsplafonds gelden immers op het marktniveau, en daartoe behoren alle dien-
sten die KPN op die markt aanbiedt. In geval van twijfel bij KPN of een bepaalde dienst binnen 
een bepaald mandje valt, dient KPN hiervan melding te maken aan het college en besluit het col-
lege vervolgens of de dienst al dan niet binnen een mandje valt. 

114. Inzake de retentie vast-mobiel stelt KPN dat het bellen naar een semafoonaansluiting volgens 
een originating model wordt afgehandeld, en KPN dus geen retentie inhoudt. Volgens KPN hoort 
bellen naar semafoonaansluitingen niet tot de retailmarkt voor vaste telefonie. 

115. Met betrekking tot KPN’s standpunt dat semafoonaansluitingen niet tot de retailmarkt voor 
vaste telefonie behoren, verwijst het college naar paragraaf 10.3.5 van hoofdstuk 10 van het ont-
werpbesluit. Afgezien daarvan, heeft het college – met name vanwege de relatief kleine en da-
lende omvang van de volumes verkeer naar semafoonaansluitingen – besloten dat verplichtingen 
in de vorm van tariefregulering op dit gebied niet proportioneel zijn. Om deze reden zullen er voor 
KPN geen tariefverplichtingen gelden ten aanzien van het bellen naar semafoonaansluitingen.  

116. Inzake de retentie op 06760 is volgens KPN een bovengrens voor internet inbellen overbodig 
omdat de prijzen onder druk staan van zowel de prijzen die binnen het originating model worden 
gehanteerd als van de prijzen op de breedbandmarkt. 

117. In het ontwerpbesluit heeft het college vastgesteld dat KPN een AMM-positie heeft op de 
markt voor smalbandig dataverkeer, en dat excessieve tarieven een potentieel mededingingspro-
bleem vormen. KPN’s retentie op 06760 is hoog in relatie tot de onderliggende wholesale tarieven 
(MIACO), zelfs als de kosten van billing worden meegenomen. Dit duidt op een mogelijk mede-
dingingsprobleem van excessieve tarieven. Verder is er is weliswaar druk van prijzen van diensten 
die via het originating model worden aangeboden (en daarom behoren deze diensten ook tot de-
zelfde relevante markt), maar deze druk komt van aanbieders die voor belangrijke inputs afhanke-
lijk zijn van KPN; het is aannemelijk dat onafhankelijke aanbieders in staat zijn meer competitieve 
druk te geven. Verder geven prijzen op de breedbandmarkt onvoldoende druk op prijzen voor 
smalbandig dataverkeer; breedbanddiensten vormen immers geen onderdeel van de relevante 
markt voor smalbandig dataverkeer en disciplineren de economische marktmacht op deze markt 
niet of althans in onvoldoende mate.  

118. Inzake de persoonlijke assistentdiensten worden volgens KPN de tarieven die KPN binnen het 
terminating model hanteert voldoende gedisciplineerd door tarieven binnen het originating model  
dat voor het overgrote deel van deze diensten wordt gebruikt. Volgens KPN worden 090x-diensten 
uitsluitend in een originating model aangeboden.  

119. Het college wijst erop dat de marktanalyse van de retailmarkt voor persoonlijke assistentdien-
sten heeft uitgewezen dat KPN een AMM-positie heeft en dat er een potentieel mededingingspro-
bleem van excessieve prijzen is. Het college acht daarom bovengrensregulering wel degelijk pro-
portioneel. Het college gaat er hierbij, in tegenstelling tot KPN, van uit dat KPN de relatie met de 
eindgebruiker onderhoudt, óók in het originating model (zie randnummer 461 van het ontwerpbe-
sluit). Het verkeer via het originating model kan dus worden toegerekend aan de positie van KPN 
op de retailmarkt.  

120. Wat betreft 090x-diensten heeft het college in randnummer 466 van het ontwerpbesluit uit-
eengezet dat hij van mening is dat KPN de relatie heeft met de eindgebruiker, en niet de platform-
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houder, en dat daarom KPN wel degelijk actief is op de retailmarkt voor verkeer naar informatie-
nummers. 

121. Inzake overige diensten stelt KPN dat het college eventuele gebreken in de marktafbakening 
niet kan afdekken door diensten waarvoor tariefregulering niet expliciet is opgelegd via een ‘ach-
terdeur’ alsnog een verplichting op te leggen.  

122. Het college stelt vast dat de bovengrensregulering geldt op het niveau van de relevante re-
tailmarkt. Alle diensten die tot de relevante markt behoren zijn daarmee onderhevig aan de bo-
vengrensregulering. Om nadere details van de opgelegde prijsplafonds uiteen te kunnen zetten 
heeft het college in een aantal retailmarkten een niet uitputtend overzicht gegeven van KPN’s 
diensten op die markt. Via de bepaling in randnummer 43 van annex G bij het ontwerpbesluit stelt 
het college expliciet dat het aan KPN zelf is om de tarieven van al haar diensten in een bepaalde 
retailmarkt onder het opgelegde prijsplafond te houden. Dit past ook in het stoplichtmodel, waarin 
KPN als AMM-partij een grotere verantwoordelijkheid krijgt om daadwerkelijk aan opgelegde ver-
plichtingen te voldoen. 

3.4 Overige onderwerpen 

123. KPN stelt dat de nieuwe bovengrensregulering niet met terugwerkende kracht kan ingaan, 
mocht het definitieve marktbesluit later bekend gemaakt worden dan 1 januari 2006.  

124. Het college streeft ernaar de nieuwe definitieve marktbesluiten vóór 1 januari 2006 bekend te 
maken en deze per 1 januari 2006 in werking te laten treden. In die situatie is het verlenen van te-
rugwerkende kracht aan de regulering niet aan de orde.  In het geval dat op 1 januari 2006 de de-
finitieve marktbesluiten onverhoopt nog niet in werking zijn getreden, dan blijft de huidige boven-
grensregulering voorlopig van kracht.23  

125. KPN wijst erop dat in de berekening van de mandjes voor de CPI het inflatiecijfer van het 
voorgaande kalenderjaar moet worden gebruikt, maar voor de relevante volumes die van de voor-
gaande laatste vier kwartalen. KPN stelt voor om voor zowel het inflatiecijfer als de relevante vo-
lumes uit te gaan van het voorgaande kalenderjaar. 

126. Voor de berekening van de werkelijke prijsveranderingen van mandjes van diensten heeft het 
college ervoor gekozen om KPN’s meest recente volumecijfers per dienst te hanteren, en wel om 
de volgende redenen. Volumes in dynamische markten als deze kunnen significante veranderin-
gen ondergaan en het is juist dan van belang om bij de berekening van de werkelijke tariefveran-
deringen hier zo dicht mogelijk bij aan te sluiten. Indien een dienst bijvoorbeeld relatief snel groeit 
dan heeft het gebruik van een ouder volume tot gevolg dat te veel ruimte voor prijsstijgingen wordt 
gegeven. Omdat inflatiecijfers doorgaans minder fluctueren zijn de gevolgen hier minder groot. 
Verder is het zo dat KPN toch al kwartaalcijfers met volumeontwikkelingen publiceert, hetgeen be-
tekent dat er niet of nauwelijks extra administratieve druk voor KPN zal zijn. Het college ziet der-
halve geen aanleiding om het ontwerpbesluit op dit punt aan te passen. 

                                                      
23 Het huidige bovengrenskader is door het college neergelegd in het beleidskader De beoordeling van de bovengrens op kos-

tenoriëntatie van eindgebruikerstarieven van de vaste telefoondienst van KPN voor de periode van 1 juli 2002 tot 1 juli 2006, 

OPTA/EGM/2002/201218, 27 juni 2002. 
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127. KPN stelt vast dat de carry-over faciliteit in het nieuwe regime strenger wordt, in de zin dat ten 
hoogste één jaar mag worden overgeheveld.  

128. Het college heeft de carry-over faciliteit heroverwogen, en acht een faciliteit waarin de onder 
het prijsplafond niet gebruikte ruimte meer dan één jaar naar volgende jaren binnen de regule-
ringsperiode overgeheveld mag worden, meer proportioneel. De belangrijkste overweging van het 
college hierbij is dat er onvoldoende aanleiding is gevonden om juist op het aspect van de carry-
over faciliteit over te gaan tot een relatieve verzwaring ten opzichte van het huidige regime (waarin 
de carry-over faciliteit onbeperkt is); de proportionaliteit van de bovengrensregulering is reeds in 
de overige aspecten (waaronder de (tijdelijke) aanpassing tot CPI – CPI) verzekerd. Randnum-
mers 22 en 23 van Annex G bij het ontwerpbesluit zullen hierop worden aangepast. 

4 Retailtariefregulering: stoplichtmodel 

129. Dit hoofdstuk gaat in op de door marktpartijen geuite bedenkingen ten aanzien van de door 
het college voor KPN’s retaildienstverlening voorgenomen stoplichtmodel. Het stoplichtmodel is 
uitgewerkt in Annex H bij het ontwerpbesluit (in samenhang met de Annexen F en G bij het ont-
werpbesluit).24 

4.1 Invulling van groen en oranje 

130. ACT is van mening dat het stoplichtmodel een groot risico met zich meebrengt nu het toezicht 
op tarieven verschuift van ex ante naar ex post en sanctionering met het boete instrument. Het 
college heeft volgens ACT geen ervaring opgedaan met beide vormen van regulering en het stop-
lichtmodel is dan ook onverantwoord. ACT is voorts van mening dat het stoplichtmodel grote on-
zekerheid in de markt zal voortbrengen en een grote belasting van het college in zal houden. Het 
stoplichtmodel kan tot onomkeerbare schade voor de markt leiden die niet door een boete kan 
worden gecompenseerd. De AMM-partij kan de boete zelfs verdisconteren in zijn business case. 
ACT kan  zich wel vinden in het feit dat voor oranje diensten het systeem van voorafgaande tarief-
toetsing geldt. 

131. ACT doet een aantal voorstellen: 

- Ook groene diensten behoeven voorafgaande tarieftoetsing. Als bezwaar van de aangepaste 
procedure voor groene diensten geldt dat niet duidelijk is wat de situatie is als het college in 
het kader van monitoring tot het oordeel komt dat sprake is van een oranje of zelfs rode 
dienst. Als tussenvorm kan worden gedacht aan de verplichting dat groene diensten geduren-
de het eerste jaar mogen worden ingevoerd als het college ten aanzien van de aangemelde 
dienst niet binnen twee weken na de aanmelding een verklaring van geen bezwaar afgeeft, 
dan wel schriftelijk aan de AMM-partij heeft laten weten dat hij van mening is dat sprake is van 
een oranje of rode dienst. In dat geval dient de dienst die als groene dienst is aangemeld als 
oranje of rode dienst te worden behandeld. Kan het college het voorstel niet binnen twee we-
ken beoordelen, dan dient het voorstel als oranje te worden bestempeld; 

                                                      
24 Waar in dit hoofdstuk wordt verwezen naar het ontwerpbesluit betreft dit de Analyse van de retailmarkten voor Vaste Telefo-

nie, OPTA/IBT/2005/2011849, 1 juli 2005. 
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- Een omissie is dat de systematiek meebrengt dat uitsluitend bundels die conform methode 2 
worden berekend aan het college als oranje dienst moeten worden voorgelegd. Dit betekent 
immers dat KPN door te kiezen voor methode 1 ten onrechte zelf kan bepalen of een dienst al 
dan niet als groene dienst kan worden geïntroduceerd. Verder is niet toetsbaar of KPN op de 
juiste gronden voor een methode heeft gekozen. Het college dient KPN ter zake een aanwij-
zing te kunnen geven; 

- Bij overtreding dienen de op te leggen boetes dermate hoog te zijn dat het wederrechtelijk ge-
noten voordeel van de overtreding wordt weggenomen. Ten aanzien van de handhaving dient 
het college boetes op te leggen conform de boetebeleidsregels van 22 juli 2005 en de over-
treding van opgelegde verplichtingen te beschouwen als een zeer ernstige overtreding. 

132. Colt is van mening dat voorzover het college voornemens is om over te gaan tot tariefregule-
ring het noodzakelijk is dat de controle op prijssqueeze niet eenmalig is, maar voortdurend en 
vooraf plaatsvindt. 

133. Casema is van mening dat door het hanteren van het stoplichtmodel KPN onvoldoende prik-
kels krijgt om daadwerkelijk aan de opgelegde regulering te voldoen. Het is immers KPN zelf die 
bepaalt of haar tarifering voldoet aan de door het college opgelegde boven- en ondergrens. Het 
college heeft weliswaar na invoering van andere of gewijzigde tarieven de mogelijkheid in te grij-
pen, maar dan is er reeds een marktverstoring. De eenmaal gemaakte overstap door een klant 
naar KPN zal niet snel worden teruggedraaid. Dit geldt temeer als de klant een bundel aan dien-
sten afneemt bij KPN. Casema pleit er dan ook voor deze tarieven aan een voorafgaande toets 
door het college te onderwerpen. Indien het college toch besluit om het stoplichtmodel door te 
voeren, zal een eenduidige omschrijving van de diensten moeten worden gegeven. Bovendien zal 
uit de op te leggen maatregelen een preventieve en correctieve werking uit moeten gaan, waarbij 
in ieder geval de door KPN op lange termijn te maken winst wordt ondermijnd. 

134. Essent stelt dat het denkbaar is dat klanten op basis van een aantrekkelijk pakket de overstap 
maken naar een andere aanbieder. Indien in een later stadium deze aanbieder op last van het col-
lege de tarieven naar boven moet bijstellen, is de kans dat de klant wederom een overstap maakt 
gering. Toetsing vooraf zou een dergelijke ongewenste situatie kunnen voorkomen. Daarnaast 
stelt Essent dat een pakket aan succes ten onder kan gaan. Bij een voldoende toename aan ge-
bruik dalen de kosten en worden de drempels overschreden waardoor het stoplicht op rood komt 
te staan. 

135. Scarlet zou graag zien dat het college rekening houdt met de mogelijkheid dat ondanks de 
voorgenomen regulering in de praktijk de concurrentie wordt geschaad. In dergelijke gevallen zal 
het college op voorhand duidelijk moeten maken dat zij dan alsnog zal ingrijpen teneinde de con-
currentie te waarborgen. 

136. Tele2 is van mening dat het college adequate ex ante maatregelen dient op te leggen in 
plaats van het stoplichtmodel dat KPN in staat stelt om zelf vast te stellen of regulering nodig is. 
Tele2 is van mening dat het voorgestelde stoplichtmodel in de praktijk tot ernstige problemen zal 
leiden. Als een AMM-partij een anticompetitief product introduceert, lijden nieuwe toetreders on-
middellijk schade en ervaringen in het verleden tonen aan dat het college vaak niet in staat is om 
direct en effectief te reageren. Bijgevolg moeten diensten die gebaseerd zijn op het legacy net-
work onderhevig blijven aan ex ante regulering en is het noodzakelijk dat het college voorafgaand 
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aan de introductie daarvan een prijssqueeze test uitvoert.  

137. KPN is van mening dat gelet op de huidige dynamiek in de markt het disproportioneel is om 
alle ‘oranje’ aanbiedingen eerst aan het college te moeten voorleggen. KPN stelt voor dat KPN 
oranje diensten ex ante bij het college meldt, waarna het college (binnen een periode van één of 
twee weken) zijn visie mag geven en het vervolgens aan KPN is om de dienst al dan niet in te 
voeren.  

138. Het college oordeelt ten aanzien van de bedenkingen inzake het stoplichtmodel als volgt. Het 
college heeft met het stoplichtmodel gekozen voor een model waarbij het enerzijds KPN niet on-
nodig beperkt in haar commerciële vrijheid, maar waarbij het college anderzijds diensten waarvan 
niet duidelijk is of ze anticompetitieve effecten hebben vooraf kan beoordelen en goedkeuren.  

139. Alleen diensten die aan de squeezetoetsen voldoen, kunnen door KPN direct, dus zonder 
tussenkomst van het college, in de markt worden aangeboden (groene diensten). Voor bundels 
kan dat alleen als ze aan methode 1 voldoen. Als diensten of bundels aan de toets voldoen, is 
geen sprake van een anticompetitieve tariefstelling. KPN dient het ondergrenskader te operationa-
liseren, en het resultaat daarvan zal ter consultatie aan de markt worden voorgelegd en door het 
college betrokken worden in de beoordeling en goedkeuring van het door KPN voor te leggen kos-
tentoerekeningssysteem. Bij de consultatie worden squeezetoetsen gevoegd om de operationali-
sering inzichtelijk te maken. Dit betekent dat het voor marktpartijen voorafgaand aan de inwerking-
treding van het besluit duidelijk is hoe squeezetoetsen vormgegeven worden.  

140. Het college zal groene diensten nauwgezet monitoren. In het besluit is daartoe opgenomen 
dat KPN periodiek door het college gespecificeerde informatie dient op te leveren. Dit betekent dat 
in geval van een overtreding snel tot handhaving kan worden overgegaan, waardoor eventuele 
schade tot een minimum beperkt kan worden. Het college heeft daarvoor diverse handhavingin-
strumenten, waaronder het boete-instrument. Indien KPN een dienst introduceert waarvan op 
voorhand al duidelijk is dat deze oranje of zelfs rood is, kan het college direct tot handhaving over-
gaan. Zo kan KPN verplicht worden de dienst uit de markt te halen. Het college verwacht hiervan 
een voldoende disciplinerende werking en het college acht het derhalve niet proportioneel om 
groene diensten vooraf goed te laten keuren. Het voorstel van marktpartijen om een ‘geen-
bezwaar-toets’ uit te voeren, acht het college daarom niet noodzakelijk en disproportioneel. 

141. KPN heeft de verantwoordelijkheid om oranje diensten aan het college ter goedkeuring voor te 
leggen. Voor deze diensten zijn anticompetitieve effecten niet uit te sluiten. Voor deze diensten is 
het college van mening dat een gedegen toetsing noodzakelijk is. Het voorstel voor een minder 
zware toetsing, zoals KPN voorstelt, biedt het college onvoldoende mogelijkheden om te beoorde-
len of een dienst anticompetitieve effecten heeft. 

4.2 Specifieke oranje diensten 

142. KPN ziet niet in waarom voor nieuwe toevoegingen aan de 06760- en de 084/087-staalkaart, 
die beide als aparte relevante AMM-markten zijn gedefinieerd, in de vorm van ex ante toetsing 
zwaardere eisen gelden. 

143. Voorts acht KPN de formulering, zoals die in randnummer 594 voor nieuwe diensten is opge-
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nomen, niet juist. Als de te reguleren markten tevoren moeten worden afgebakend, moet ook te-
voren duidelijk zijn welke diensten wel en welke niet onder de opgelegde verplichtingen vallen. 

144. Het college merkt in dit verband op dat voor de genoemde diensten (toevoegingen aan de 
06760- en de 084/087-staalkaart en nieuwe diensten) een goedkeuring vooraf noodzakelijk is, ge-
geven dat voor die toevoegingen c.q. diensten nog geen bovengrens bestaat. Met het oog op het 
geconstateerde mededingingsprobleem van excessieve prijzen acht het college het niet proportio-
neel om KPN – naast de safety cap – ook nog de vrijheid te laten om in het groene gebied de initi-
ele retentie (waarop de safety cap vervolgens toegepast wordt) te bepalen. 

145. Met betrekking tot de bedenking van KPN inzake het in randnummer 594 van het ontwerpbe-
sluit gestelde, zij verwezen naar randnummer 122 hiervoor. 

4.3 Informatieverplichtingen 

146. ACT beveelt aan dat KPN het college voorafgaand aan de invoering van een nieuwe dienst 
dient te informeren en de informatieverplichting dient tevens te gelden voor de wijziging van be-
staande diensten. Het stoplichtmodel dient daarnaast duidelijke termijnen te bevatten binnen wel-
ke de markt wordt geïnformeerd en het college de diensten zal beoordelen. ACT is daarnaast van 
mening dat de keuze van het college om KPN de mogelijkheid te geven om prijzen van bundels 
ten aanzien van de ondergrens op twee manieren te beoordelen de transparantie niet ten goede 
komt. 

147. MCI meent dat het ook in de toekomst van belang is dat KPN verplicht wordt om al haar tarie-
ven, tariefwijzigingen en kortingsregelingen te publiceren. Dit is niet alleen van belang voor afne-
mers om te kunnen nagaan wat de tarieven zijn, maar ook voor de concurrenten om te kunnen 
nagaan of KPN handelt in lijn met de wettelijke verplichtingen. 

148. Colt meent dat een gescheiden boekhouding een passende want noodzakelijke verplichting is 
bij bundels van gereguleerde en ongereguleerde diensten. Hierbij is van belang dat de AMM-partij 
dient te bewijzen dat alle retaildiensten en alle retailbundels die een gereguleerde wholesale- of 
retailcomponent bevatten, dezelfde wholesaletarieven en voorwaarden kennen zoals die ook ex-
tern aan andere aanbieders worden aangeboden. In aanvulling hierop is een rapportageverplich-
ting noodzakelijk, zodat het college voortdurend zicht heeft op en maatregelen kan nemen tegen 
mededingingsbeperkende gedragingen door de dominante aanbieder. 

149. KPN is van mening dat het rapporteren op aanbiedingsniveau in de Accounting Separation 
Rapportage niets toevoegt omdat de kostentoerekening in de door het college voorgestelde rap-
portage op dienstniveau niet overeenkomt met de uitgangspunten van de incrementele toets op 
aanbiedingsniveau. Deze rapportageverplichting is dan ook niet proportioneel.  

150. Waar het college voorstelt dat KPN tweewekelijks de invoering en wijziging van aanbiedingen 
meldt, is KPN van mening dat maandelijks beter zou zijn aangezien er niet zoveel aanbiedingen in 
de markt worden gezet. 

151. Voorst acht KPN de door het college op basis van bovenstaande melding bij KPN opvraagba-
re informatie te omvangrijk want niet noodzakelijk voor een juiste beoordeling van de naleving van 
de regels door KPN. Dit betekent een disproportionele verzwaring van de informatieplicht. 
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152. Het college oordeelt inzake de bedenkingen omtrent de informatieplicht als volgt. Het college 
acht het van groot belang dat het stoplichtmodel transparant is. Voor oranje diensten geldt daarom 
dat goed- en afkeuringsbesluiten openbaar worden gemaakt. In deze besluiten geeft het college 
weer op welke wijze hij de dienst heeft beoordeeld en op welke gronden het besluit is genomen. 
Ook de termijnen voor dergelijke besluiten zijn in artikel 6a.14 van de Tw gespecificeerd. Voor 
groene diensten is in het ontwerpbesluit geen communicatie van het college aan marktpartijen op-
genomen. De transparantieverplichting verplicht KPN om groene en goedgekeurde oranje dien-
sten op haar website te publiceren. Ter vergroting van de transparantie gaat het college periodiek 
communiceren met de marktpartijen over haar monitoring- en toezichtactiviteiten over groene en 
goedgekeurde oranje diensten. Daarnaast is het college voornemens marktpartijen regelmatig om 
informatie te vragen die gebruikt kan worden als ‘sanity check’ op de door KPN gehanteerde aan-
names.  

153. KPN dient een gescheiden financiële rapportage op te leveren. Het college vindt een toevoe-
ging van diensten aan de gescheiden financiële rapportage zinvol, omdat daarmee gewaarborgd 
wordt dat het verband tussen het dienstniveau en het marktniveau volledig gelegd wordt. Het col-
lege kan zich daarbij wel voorstellen dat in de operationalisering gekozen wordt voor een cluste-
ring van diensten, enerzijds vanuit het oogpunt van bedrijfsvertrouwelijkheid, anderzijds vanuit het 
oogpunt van beperking van administratieve lasten.  

154. Het doel van de tweewekelijkse melding is dat het college de beschikking heeft over zo actu-
eel mogelijke informatie, mede om tegemoet te komen aan de door enkele marktpartijen geuite 
vrees dat invoering van nieuwe diensten tot onherstelbaar verlies van marktpositie kan leiden. Het 
argument van KPN dat er niet zoveel aanbiedingen in de markt worden gezet, acht het college 
niet relevant. Indien geen nieuwe diensten zijn geïntroduceerd, kan de melding bestaan uit de 
mededeling dat geen nieuwe diensten zijn geïntroduceerd. Ten aanzien van de door KPN aange-
voerde disproportionaliteit van de informatieplicht merkt het college op dat de onder deze plicht 
begrepen informatie noodzakelijk is voor een adequaat toezicht op de boven- en ondergrensta-
riefregulering. Daarbij moet deze informatieplicht worden gezien als een noodzakelijke voorwaar-
de voor de toepassing van het stoplichtmodel: zonder de beschikbaarheid van de betreffende in-
formatie is er onvoldoende zicht op de naleving door KPN van de in het onder- en bovengrenska-
der begrepen regels en dient elke dienst ex ante te worden getoetst. 

5 Wholesaletariefregulering  

155. Dit hoofdstuk gaat in op de door marktpartijen geuite bedenkingen ten aanzien van de door 
het college voor KPN’s wholesaledienstverlening voorgenomen tariefregulering. Deze tariefregule-
ring is uitgewerkt in Annex C bij het ontwerpbesluit (in samenhang met de Annexen A en B bij het 
ontwerpbesluit).25 Het gaat hierbij steeds om de bedenkingen die zich richten tot de tariefverplich-
tingen die zich uitstrekken over meerdere relevante markten. Dit betekent dat hier de bedenkingen 
ten aanzien van het voor de markten voor gespreksopbouw, lokale gespreksdoorgifte, interregio-
nale gespreksdoorgifte, gespreksafgifte, ontbundelde toegang tot het aansluitnet en terminating-

                                                      
25 In dit hoofdstuk wordt bij referentie naar de ontwerpbesluiten steeds gerefereerd naar het ontwerpbesluit De wholesalemarkt 

voor gespreksopbouw op het vaste openbare telefoonnetwerk (ontwerpbesluit opbouw), OPTA/IBT/2005/201850, 1 juli 2005. 

De teksten waarnaar gerefereerd wordt, staan echter ook in de ontwerpbesluiten voor de andere wholesalemarkten. 
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verbindingen van 2Mbit/s en <2Mbit/s voorgenomen WPC-systeem aan de orde komen,26 maar 
bijvoorbeeld niet de bedenkingen ten aanzien van de uitsluitend voor de markt voor transitdoorgif-
te voorgenomen ontstaffeling.  

5.1 Wholesale price cap 

5.1.1 Algemeen 

156. KPN kan zich vinden in het hanteren van een wholesale price cap (WPC) vanwege enerzijds 
de voorspelbaarheid en anderzijds de inherente efficiëntie prikkels die van een dergelijk systeem 
uitgaan. Voorwaarde is wel dat de inrichting van dit systeem zodanig is dat de stimulans voor in-
vesteringen in zowel KPN’s infrastructuur als de alternatieve infrastructuren niet wordt weggeno-
men. 

157. Het college merkt op dat KPN en het college dit standpunt delen, en dat de inrichting van de 
WPC, waarin met vier reguleringsvarianten recht wordt gedaan aan de wenselijkheid om rekening 
te houden met de stimulans voor infrastructuurconcurrentie en de positie van concurrenten van 
KPN op de investeringsladder, beoogt om aan de door KPN geformuleerde voorwaarde te vol-
doen. 

158. UPC stelt dat het college zijn regulering erop zou moeten richten dat de toepassing van de 
WPC er niet toe mag leiden dat de uitkomst hoger is dan de meest recente bepaling van kosten 
aan de hand van het BULRIC-model. 

159. Ten aanzien van deze bedenking merkt het college op dat een dergelijke benadering niet aan 
de orde kan zijn, al was het alleen al omdat het BULRIC-model het laatst is toegepast voor de pe-
riode 2003/2004. De uit dat model resulterende kosten kunnen derhalve geen betekenis hebben in 
de context van een reguleringsmodel dat toeziet op gedurende de periode 2006/2008 te gelden 
‘bovengrens’. 

5.1.2 Het WPC-systeem en infrastructuurconcurrentie 

160. Met het oog op de voorwaarde dat de inrichting van de WPC zodanig is dat de stimulans voor 
investeringen in zowel KPN’s infrastructuur als alternatieve infrastructuren niet wordt weggeno-
men, stelt KPN dat het college aan de tarieven voor repliceerbare toegang ten onrechte geen 
‘mark-up’ toevoegt waarmee de efficiënte kostprijs in de tijd wordt verhoogd (‘option pricing’). 
Hierbij zou de mark-up de afkoop van het risico van investeringen in eigen infrastructuur verte-
genwoordigen, ofwel de ‘optiewaarde’ van het kunnen inkopen bij KPN (waarmee de risico’s van 
eigen investeringen kunnen worden ontlopen). Deze geleidelijke toevoeging in de tijd zou alterna-
tieve aanbieders moeten bewegen om de investeringsladder verder te beklimmen. KPN baseert 
deze argumentatie grotendeels op een in opdracht van KPN door Martin Cave opgesteld rapport.  

161. Cave introduceert het concept van ‘option pricing’ met als doel om in de tariefmaatregel te 

                                                      
26 De verplichting tot het hanteren van kostengeoriënteerde tarieven op de markt voor laagcapacitaire toegang tot het vaste 

openbare telefoonnetwerk (wholesale line rental) is vervangen door de verplichting tot het hanteren van tarieven op basis van 

retail-minus. Dit betekent dat deze paragraaf niet op deze markt van toepassing is. 
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voorzien in een instrument waarmee infrastructuurconcurrentie wordt bevorderd. De geleidelijke 
toevoeging van de mark-up, met als gevolg een verhogend effect op de tarieven, moet alternatie-
ve aanbieders stimuleren om hun investeringsbeslissingen naar voren te halen en niet te wachten 
tot zoveel mogelijk van de met die beslissingen samenhangende onzekerheden en risico’s zijn 
uitgekristalliseerd. 

162. In zijn rapport onderkent Cave overigens dat “it is not easy to carry out such calculations in 
practice” (p.18). In dat kader noemt Cave variant 3 (de safety cap) als een mogelijke benadering 
voor de resultaten van option pricing. Ook op basis van die variant zou immers in de loop der tijd 
een soort mark-up ontstaan bovenop de onderliggende kostprijs, waarbij de grootte van de mark-
up afhankelijk zou zijn van het verschil tussen de X van 0 en de X representatief voor de gemid-
delde productiviteitsverbetering in de Nederlandse economie als geheel. 

163. Het concept van option pricing wordt door Cave geïntroduceerd als alternatief voor de bena-
dering van het college waarin in de vier varianten – ingedeeld naar mate van repliceerbaarheid – 
de relatieve proportionaliteit van de tariefmaatregel wordt ingevuld op basis van een vergelijking 
met steeds andere efficiëntiebenchmarks binnen de benchmark met de US LECs (bijvoorbeeld 
voor variant 2 de benchmark bestaande uit de gemiddeld efficiënte US LECs). Naar het oordeel 
van Cave betreft dit een arbitraire benadering die te weinig relatie heeft met de relevante context. 

164. Zoals in randnummer 157 reeds is aangegeven, is het college het eens met de stelling dat het 
stimuleren van infrastructuurconcurrentie een centrale doelstelling is. Het afwegingskader waar-
mee diensten in varianten worden ingedeeld, is dan ook op dit criterium gestoeld. Daarnaast is het 
college met Cave en KPN van mening dat de oplegde tariefmaatregel infrastructuurconcurrentie 
niet mag belemmeren. Ook daaraan heeft het college invulling gegeven middels de wijze waarop 
de varianten zijn gedefinieerd. De zodoende bewerkstelligde differentiatie in de toepassing van de 
cap naar gelang de mate waarin diensten verondersteld moeten worden repliceerbaar te zijn, is 
volledig in lijn met de aanbeveling van Cave. 

165. Waar het college enerzijds en KPN anderzijds van mening verschillen, betreft de wijze waarop 
de classificatie in vier varianten vervolgens wordt vertaald in een onderscheidenlijke toepassing 
van de WPC. Cave stelt dat de toepassing van verschillende efficiëntiebenchmarks binnen de 
benchmark met de US LECs arbitrair is en geen relatie heeft met de relevante context. Het college 
is van oordeel dat dit geen recht doet aan de argumentatie op grond waarvan het college in de 
ontwerpbesluiten tot deze differentiatie is gekomen. 

166. In het geval van variant 1 betreft het wholesaledienstverlening ten aanzien waarvan replicatie 
van de onderliggende infrastructuur de facto onmogelijk is.27 Concreet betreft het hier gespreksaf-
gifte, ten aanzien waarvan ook Cave constateert dat een argumentatie met betrekking tot repli-
ceerbaarheid, “because of its special features resulting from calling party pays”, niet aan de orde 
is. Ten aanzien van deze categorie heeft het college geconcludeerd dat, teneinde eindgebruikers 
te kunnen beschermen, de tariefvrijheid van KPN volledig moet worden weggenomen, en wel door 
middel van tarifering op grond van een dermate efficiënt kostenniveau dat het representatief mag 
worden geacht voor een concurrerende markt. KPN wordt daartoe vergeleken met de top 10% 
van de meest efficiënte US LECs. Dit is in lijn met de aanbeveling van Cave, die stelt: “(…), I ar-

                                                      
27 De invulling van de WPC-varianten staat ondermeer uitgewerkt in paragraaf 9.65 van het opbouwbesluit. 

 28



gue that it is appropriate to price prospectively non-replicable services on a standard ‘efficient 
LRIC’ basis”. 

167. Ten aanzien van variant 1 wil het college hier nog opmerken dat in randnummer 34 van Annex 
C abusievelijk is vermeld dat KPN in deze variant vergeleken wordt met het gemiddelde van de 
top 10% van meest efficiënte US LECs. Bedoeld is dat KPN vergeleken zal worden met de top 
10% van de US LECs (de ‘upper decile’).28 Het college zal dit punt in het ontwerpbesluit aanpas-
sen. 

168. In variant 2 gaat het om de wholesaledienstverlening waarvoor geldt dat er uitzicht is op de 
ontwikkeling van infrastructuurconcurrentie die ná de termijn van de herziening zal kunnen leiden 
tot duurzame concurrentie. Zeker ten aanzien van deze variant onderkent het college het belang 
van de investeringsladder, wat heeft geresulteerd in de keuze voor de toepassing van de minder 
ingrijpende benchmark die KPN vergelijkt met de gemiddelde efficiëntie van de US LECs. Zoals 
gemotiveerd in de ontwerpbesluiten, slaat deze benchmark naar het oordeel van het college de 
juiste balans tussen enerzijds de bescherming van de stimulans tot infrastructuurconcurrentie en 
anderzijds de noodzaak om – gegeven de geconstateerde mededingingsproblematiek van (poten-
tiële) excessieve tarieven – op KPN’s kostenniveau in te grijpen. 

169. De derde variant is van toepassing op diensten waarvoor geldt dat er uitzicht is op de ontwik-
keling van infrastructuurconcurrentie die binnen de termijn van de herziening zal leiden tot duur-
zame concurrentie. Voor deze variant geldt de door Cave bepleite safety cap, waarmee gesteld 
zou kunnen worden dat deze variant – naast de reeds in variant 2 besloten mark-up voor het ver-
schil tussen de in variant 1 (top 10% efficiënte US LECs) en variant 2 (gemiddelde efficiëntie van 
US LECs) toegepaste benchmarks – ook de door Cave in zijn pleidooi voor option pricing bedoel-
de mark-up voor de afkoop van het risico van investeringen in eigen infrastructuur vertegenwoor-
digen in zich heeft. Naar het oordeel van het college is binnen deze variant de stimulans tot infra-
structuurconcurrentie, in balans met de voor deze variant wenselijke remediëring van excessiviteit, 
optimaal verzekerd. 

170. Met het oog op het gegeven dat de vierde variant zich beperkt tot een ondergrens laat het 
college deze variant hier verder buiten beschouwing; de onderhavige bedenking beperkt zich tot 
de bovengrens. 

171. Op basis van het bovenstaande is het college van oordeel dat de in de ontwerpbesluiten ge-
maakte keuze voor de wijze waarop de classificatie in vier varianten wordt vertaald in een onder-
scheidenlijke toepassing van de WPC op onderscheidenlijke markten, beantwoordt aan de eisen 
die daaraan vanuit de wenselijkheid van de stimulering van investeringen in zowel de infrastruc-
tuur van KPN als in die van haar concurrenten en op grond van de beleidsregels van de minister 
moeten worden gesteld. 

172. Ten slotte merkt het college in zijn algemeenheid nog op dat, gezien de in de praktijk zeer 
beperkte toepassing van option pricing bij tariefregulering, de uitkomsten van een dergelijke exer-
citie tot arbitraire resultaten kunnen leiden. Het college acht het onverantwoord om tarieven voor 

                                                      
28 Dit betekent concreet dat KPN vergeleken zal worden met de US LEC die zich in de rangorde van relatief meest efficiënte tot 

relatief minst efficiënte US LEC bevindt op 10% van de top.  
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een meerjarige periode te baseren op een methodiek die zich nog grotendeels in de experimente-
le fase bevindt.29  

5.1.3 Meerjarigheid als uitgangspunt 

173. Tele2 stelt dat voor alle gereguleerde diensten van KPN geldt dat toekomstige kosten- en 
volumeontwikkelingen onzeker zijn. Om die reden moet de thans bestaande jaarlijkse regulering 
gecontinueerd worden. 

174. Het college heeft in zijn ontwerpbesluiten uitgebreid gemotiveerd waarom meerjarige regule-
ring de meer proportionele vorm van tariefregulering betreft, mits vooraf voldoende zeker is dat 
een meerjarige regulering voldoende recht zal doen aan kosten- en volumeontwikkelingen. Die 
ontwikkelingen zijn in de verschillende wholesalebesluiten onder ogen gezien. Hiervoor verwijst 
het college naar de ontwerpbesluiten. Het uitgangspunt van meerjarige tariefregulering wordt ook 
breed gedragen door marktpartijen en in het verleden ook door Tele2 zelf. Aangezien Tele2 geen 
andere argumenten aanvoert dan de reeds door het college in zijn onderbouwing betrokken onze-
kerheid over toekomstige kosten- en volumeontwikkelingen ziet het college geen reden om zijn 
besluit op dit punt aan te passen. 

5.1.4 Definitie varianten 

175. KPN geeft aan dat zij zich kan vinden in de vier door het college beschreven varianten. KPN 
doet daarbij een voorstel voor een alternatieve invulling van de WPC, gebaseerd op het betoog 
van Martin Cave (zie ook randnummer 160 tot en met 163 hiervoor). Daarbij dient in variant 1 toe-
passing te worden gegeven aan het EDC-systeem van KPN. In variant 2 zou er in 2008 een mark-
up moeten zijn die na de termijn van de herziening geleidelijk verder toeneemt; in variant 3 zou de 
mark-up (door middel van een safety cap) al vanaf de start van de WPC moeten worden toege-
past. Variant 4, ten slotte, dient volgens KPN volledig van regulering gevrijwaard te blijven. 

176. De invulling van de WPC zoals KPN die zich voorstelt, kan, mede op basis van hetgeen hier-
voor in de randnummers 164 tot en met 172 door het college ten aanzien van option pricing is op-
gemerkt, geen navolging krijgen. Het college merkt daarbij tegelijkertijd op dat de door het college 
voorgenomen invulling en KPN’s invulling op een aantal belangrijke punten niet ver uit elkaar lig-
gen.  

177. Zo baseert het college de invulling van de varianten net als KPN op het EDC-systeem van 
KPN, zij het dat het college het proportioneel heeft gevonden om – in lijn met de memorie van toe-
lichting bij de Tw en de beleidsregels van de minister – de uit dit systeem blijkende kosten te cor-
rigeren voor geconstateerde inefficiënties. Een dergelijke beschouwing en correctie voor ineffici-
enties is ook in de in andere Europese landen aan ‘top-down’ LRIC gegeven toepassing de regel. 
De mate waarin daarbij in de verschillende varianten op inefficiëntie wordt ingegrepen, hangt af 
van de repliceerbaarheid van infrastructuur. Overigens gaat ook Cave uit van een efficiënte kos-
tenbasis waar zijn uit ‘option pricing’ volgende mark-up aan zou moeten worden toegevoegd. 
Daarbij is het nog zo dat, net zoals KPN voorstelt, in variant 3 inderdaad sprake is van de toepas-

                                                      
29 Bedoeld wordt de toepassing van option pricing in de concrete context van tariefregulering.  
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sing van een safety cap (die volgens Cave een werkbare benadering is van option pricing).30 

178. ACT stelt ten aanzien van de definitie van de varianten dat in variant 1 uitgegaan zou moeten 
worden van de meest efficiënte Amerikaanse LEC in plaats van met de top 10% meest efficiënte 
LECs. Dit ligt volgens ACT temeer voor de hand indien mocht blijken dat de efficiëntieachterstand 
van KPN klein is of als KPN zelfs voorloopt op de LECs. Varianten 2, 3 en 4 zouden in het voor-
stel van ACT dienen te worden ingevuld op de wijze zoals het college de varianten 1, 2 en 3 had 
gedefinieerd. Dit betekent dat de efficiëntieladder één stap opschuift. Ten slotte merkt ACT op dat 
het door het college gepresenteerde afwegingskader een arbitrair karakter heeft en te weinig re-
kening houdt met economische criteria. 

179. Ten aanzien van de 10%-norm van variant 1 merkt het college op dat het wellicht voor de 
hand zou liggen om KPN met de meest efficiënte Amerikaanse LEC te vergelijken, maar dat moet 
worden bedacht dat een dergelijke puntbepaling aanzienlijke beperkingen kent in termen van re-
presentativiteit; de keuze voor de 10%-norm resulteert in dit verband in een robuustere en verde-
digbare uitkomst. Waar ACT een keuze voor de meest efficiënte US LEC met name verdedigt in 
het geval de analyse zou uitwijzen dat KPN ten opzichte van de 10%-norm (min of meer) efficiënt 
is, merkt het college op dat het bereiken van tariefdalingen op zichzelf geen doelstelling is van het 
regulerend kader. 

180. Indien ACT met het doorschuiven van varianten bedoelt dat de in bijvoorbeeld variant 2 gere-
guleerde diensten onderworpen zouden moeten worden aan een benchmark tegen de top 10% 
van de US LECs, merkt het college op dat een dergelijke invulling van de varianten niet proportio-
neel zou zijn aan de geconstateerde (potentiële) mededingingsproblemen. Voor variant 4 zou bij-
voorbeeld in dat stramien een vorm van bovengrensregulering komen te gelden, die naar het oor-
deel van het college niet past bij het geconstateerde probleem van het risico op roofprijzen waar-
voor variant 4 de proportionele remedie beoogt te geven.  

181. Het college herkent zich daarbij niet in de stelling van ACT dat het afwegingskader een hoog 
arbitrair karakter zou hebben. Aan de hand van heldere criteria, gecentreerd rond de doelstelling 
van infrastructuurconcurrentie, heeft het college een viertal varianten gedefinieerd waarin diensten 
eenduidig zijn in te delen. Overigens voert ACT geen nader eigen afwegingskader aan op grond 
waarvan op basis van economische criteria zou blijken waarom de door ACT voorgestelde invul-
ling van de varianten in tegenstelling tot die van het college wel verdedigbaar zou zijn.  

182. ACT merkt op dat in de ontwerpbesluiten geen aandacht wordt besteed aan de vraag in welke 
mate replicatie niet alleen theoretisch mogelijk is maar ook in economisch opzicht haalbaar is. Te-
vens vraagt ACT zich af welke de criteria zijn aan de hand waarvan het college de mogelijkheden 
van replicatie meent te kunnen inschatten. MCI stelt dat, gelet op het hoge marktaandeel van 
KPN, er veel voor valt te zeggen om voor gespreksopbouw en lokale doorgifte variant 1 in plaats 
van de mildere variant 2 van toepassing te verklaren.  

183. Ten aanzien van deze bedenking brengt het college in dat – zoals hiervoor in randnummer 
166 is beschreven – variant 1 is voorbehouden aan de tariefregulering van diensten op markten 

                                                      
30 De bedenkingen ten aanzien van variant 4 zijn behandeld in het specifieke deel ten aanzien van de markt voor interregionale 

gespreksdoorgifte, alwaar hier naar zij verwezen. 
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waarvoor geconstateerd moet worden dat replicatie in het geheel niet aan de orde kan zijn en 
waar infrastructuurconcurrentie zich niet zal kunnen voordoen. Variant 1 ligt hiermee naar het oor-
deel van het college ver af van de varianten 2, 3 en 4, die gelden voor diensten op markten waar 
replicatie van de betrokken infrastructuur wel aan de orde is of kan worden, en waar infrastruc-
tuurconcurrentie dus wel mogelijk of reeds aanwezig is (zie ook randnummer 168 en 169). Hierbij 
brengt het college onderscheid in tussen de varianten naar gelang de mate waarin nog niet of al 
wel (enige) sprake is van infrastructuurconcurrentie.  

184. In variant 2 gaat het er daarbij niet uitsluitend om of een alternatieve aanbieder op enig mo-
ment op economisch verantwoorde gronden kan of zal besluiten om, bijvoorbeeld, ter vervanging 
van de door hem tot dan bij KPN ingekochte ontbundelde toegang tot het aansluitnet, zelf te in-
vesteren in de aanleg van 'fibre to the home'. Eveneens betrokken zal moeten worden het gege-
ven dat er naast het aansluitnet van KPN ook nu al alternatieven bestaan op basis waarvan de 
eindgebruiker wordt bereikt; te denken valt bijvoorbeeld aan de omroepkabelnetwerken. Variant 3 
ligt vervolgens dicht bij variant 2; het verschil tussen deze varianten is er in gelegen dat in variant 
3 uitzicht is op de ontwikkeling van infrastructuurconcurrentie waarvan, in tegenstelling tot die in 
variant 2, redelijkerwijs verwacht mag worden dat die binnen de termijn van de herziening zal lei-
den tot duurzame concurrentie.  

185. Indien de concurrentie haar werk doet, zou verwacht mogen worden dat in een volgende 
marktanalyse geconstateerd wordt dat diensten niet langer in variant 2 thuishoren, maar zijn op-
geschoven naar variant 3 (waarmee de tariefregulering proportioneel aan de veranderde concur-
rentiële omstandigheden wordt aangepast), en mogelijkerwijs evenzo dat diensten uit variant 3 
opgeschoven zijn naar variant 4, en dat de tarieven van diensten die nu in variant 4 geplaatst zijn, 
wellicht niet meer gereguleerd hoeven te worden. 

5.1.5 De comparatieve efficiëntieanalyse 

186. KPN geeft aan niet te kunnen volgen dat door de wetgever zou zijn bedoeld dat voorkomen 
moet worden dat inefficiënte kosten aan afnemers van toegangsdiensten worden doorberekend. 
Naar het oordeel van het college is de voorgenomen toepassing van de uitkomsten van de com-
paratieve efficiëntie analyse echter wel degelijk in lijn met de bedoeling van de wetgever. Dit moge 
reeds blijken uit het volgende citaat uit de memorie van toelichting:31 

“Bij zijn overwegingen om een prijsmaatregel op te leggen zal het college rekening moeten hou-
den met de door de betrokken onderneming gedane investeringen en de daaraan verbonden risi-
co’s. Ook dient het college acht te slaan op de belangen van consumenten. Uiteindelijk moeten de 
maatregelen er op gericht zijn aan het ontstaan van duurzame concurrentie te bevorderen en 
moeten ze de consument maximaal voordeel bieden. Het college kan bij het opleggen van een 
maatregel van prijsbeheersing een vergelijking trekken met in andere landen gehanteerde tarie-
ven op eenzelfde of vergelijkbare markt. De aan groothandelsprijzen van de desbetreffende on-

                                                      
31 Memorie van toelichting bij de wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implemen-

tatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en 

de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen, blz. 119 en 120. Cursivering en onderstre-

ping toegevoegd. 
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derneming ten grondslag liggende efficiënte kosten en investeringen dienen evenwel bovenal be-
palend te zijn bij de besluitvorming van het college. 

Een veel toegepaste prijsmaatregel is de verplichting voor een onderneming om een kostengeori-
enteerd tarief te hanteren. Een tarief is kostengeoriënteerd als het een weerslag vormt van de aan 
de dienstverlening ten grondslag liggende relevante kosten en investeringen, vermeerderd met 
een redelijke winstopslag. Een tarief dat hieraan voldoet vormt de ondergrens van een prijsmaat-
regel. Met andere woorden het college kan een onderneming met aanmerkelijke marktmacht in 
beginsel niet verplichten een tarief te hanteren dat lager is dan de kosten en investeringen waar-
van de onderneming aantoont dat ze gemaakt respectievelijk gedaan zijn voor de desbetreffende 
dienst, vermeerderd met een redelijke winstopslag. Dit lijdt uitzondering als blijkt dat de kosten en 
de investeringen van de onderneming vanwege inefficiëntie nodeloos hoog zijn. De gedane inves-
teringen en gemaakte kosten zijn dan gedeeltelijk niet adequaat geweest. In dat geval kan het col-
lege een onderneming verplichten om een efficiëntiekorting toe te passen op haar prijzen. De on-
derneming mag de niet-efficiënte kosten en investeringen dan niet in rekening brengen. (…) In-
dien het college vaststelt dat de door een onderneming gehanteerde prijzen te hoog zijn kan het 
college op basis van een prijsmaatregel, bijvoorbeeld een price cap, de onderneming voorschrij-
ven haar prijzen omlaag te brengen. De prijzen dienen zover omlaag te worden gebracht als nodig 
is voor het kunnen ontstaan van een concurrerende markt. Daarbij kan het college er voor kiezen 
een minder stringente verplichting tot kostenoriëntatie op te leggen. Alsdan ontstaat er voor de 
onderneming een bandbreedte waarbinnen de prijzen zich kunnen bewegen.” 

187. De toelichting bij artikel 3 van de beleidsregels van de minister leidt het college tot dezelfde 
conclusie32: 

“Om duurzame concurrentie te verwezenlijken of de belangen van gebruikers te beschermen, kan 
het passend zijn dat het college krachtens artikel 6a.2 van de wet een onderneming verplicht om 
inefficiënte kosten niet of niet geheel door te berekenen aan de toegangvragende partij of de ge-
bruikers van die dienst. Artikel 3, eerste lid, van deze beleidsregel bepaalt dat het college in elk 
geval voor het aantonen van inefficiënties gebruik kan maken van een maatstafvergelijking (ben-
chmark) en een kostentoerekeningssysteem dat losstaat van het door de onderneming gebruikte 
systeem. In het geval van een maatstafvergelijking wordt de bedrijfsvoering van een onderneming 
die beschikt over een aanmerkelijke marktmacht vergeleken met andere ondernemingen in het 
binnen- of buitenland. Wanneer andere ondernemingen een vergelijkbare dienst of voorziening 
kunnen leveren tegen lagere kosten, kan dit een belangrijke aanwijzing zijn voor het bestaan van 
inefficiënties.” 

188. KPN geeft aan dat zij zich, gezien de onzekerheid van een mogelijke overgang naar een all-IP 
netwerk, kan voorstellen dat het college houvast zoekt bij externe bronnen als basis voor de te 
bepalen efficiëntieontwikkeling die de komende jaren van KPN verwacht mag worden. Daarbij stelt 

                                                      
32 Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken van 2 juni 2005, nr. WJZ 5032571, over door het college als bedoeld 

in artikel 2 van de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit uit te oefenen taken op het gebied van duurzame 

concurrentie, efficiënte kosten, kwaliteit, toegang en tarieftransparantie in de elektronische communicatiesector (Beleidsregels 

van de Minister van Economische Zaken over door het college uit te oefenen taken in de elektronische communicatiesector), 

blz. 5. 
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KPN wel een aantal voorwaarden waaraan de analyse zou moeten voldoen, teneinde te verzeke-
ren dat geconstateerde kostenverschillen geen andere oorzaak hebben dan verschillen in efficiën-
tie.  

189. Het college is het eens met KPN dat de uitvoering van een comparatieve efficiëntieanalyse 
(CEA) een grote mate van zorgvuldigheid behoeft. Om die reden heeft het college een adviseur 
ingehuurd die kan bogen op een ruime ervaring op dit terrein. Bovendien wordt de analyse volle-
dig transparant uitgevoerd. Zo kunnen belanghebbenden de beschikking krijgen over de ruwe da-
ta van de Amerikaanse LECs en kunnen zij tevens de calculatiestappen van de adviseur bekijken 
en zelf controleren. Deze combinatie van ervaring en volledige transparantie biedt naar het oor-
deel van het college voldoende waarborgen dat de comparatieve efficiëntieanalyse zeer zorgvul-
dig wordt uitgevoerd. Hiermee wordt tevens afdoende zeker gesteld dat de geconstateerde kos-
tenverschillen zijn terug te voeren op efficiëntieverschillen. 

190. In dit verband stelt KPN dat een keuze voor een benchmark met Europese incumbents logi-
scher zou zijn, al is het maar vanwege de afwezigheid van valutaschommelingen en een grotere 
overeenkomst in de structuur van de telecommarkt. 

191. Anders dan KPN is het college van oordeel dat wel degelijk gemotiveerd is gekozen voor een 
benchmark met US LECs. Niet alleen wordt van deze aanbieders in het algemeen verondersteld 
dat zij een redelijke mate van efficiëntie hebben bereikt, ook is van deze aanbieders een voldoen-
de grote hoeveelheid informatie beschikbaar die noodzakelijk is voor het kunnen uitvoeren van de 
analyse. Daarbij hebben de US LECs zich in de oplevering van hun informatie moeten houden 
aan de door de Amerikaanse toezichthouder, de FCC, voorgeschreven formats en definities, wat 
de informatie onderling vergelijkbaar maakt. Dat deze informatie op de website van de FCC pu-
bliekelijk beschikbaar is, acht het college van groot gewicht met het oog op de controleerbaarheid 
van de analyse door zowel KPN als andere belanghebbenden. De benodigde informatie is voor 
Europese aanbieders niet beschikbaar, en zo die al beschikbaar zou kunnen worden gemaakt, 
niet openbaar.  

192. Daarenboven speelt een belangrijke rol dat de liberalisering van de communicatiesector in de 
Verenigde Staten aanzienlijk eerder is ingezet dan in Europa, dat US LECs daardoor reeds ge-
ruime tijd werken in een door werkzame mededinging gekenmerkte omgeving, en dat daarmee de 
US LECs het meest representatief zijn voor een efficiënt kostenniveau. Ten slotte acht het college 
het niet onbelangrijk dat de toepassing van een benchmark met US LECs een geaccepteerde 
praktijk is om te komen tot de bepaling van de relatieve efficiëntie van een aanbieder; zo heeft ook 
de Britse toezichthouder – in het kader van de bepaling van de relatieve efficiëntie van British Te-
lecom – in de loop der tijd meerdere malen een benchmark met de US LECs uitgevoerd en de re-
sultaten daarvan toegepast in de zogenaamde Network Charge Controls. Hetzelfde geldt bijvoor-
beeld voor de toezichthouders van Singapore en Japan, maar er zijn ook aanbieders die zelf hun 
relatieve efficiëntie laten bepalen aan de hand van een benchmark met de US LECs. 

193. Tevens geeft KPN aan dat verschillen in de kostenkant die worden veroorzaakt door verschil-
len in wet- en regelgeving, productmix, geografie, demografie, belastingen en sociale premies, 
kwaliteit van dienstverlening en nog andere variabelen (valutaschommelingen, de structuur van de 
telecommarkt, marktontwikkelingen) binnen het proces aandacht vragen.  

 34



194. Het college is met KPN eens dat de vergelijkbaarheid van kostenniveaus zoveel als mogelijk 
verzekerd moet worden. Naar het oordeel van het college is dit met de voorgenomen analyse, het 
voor de analyse ingerichte proces en de daarin voorziene afstemming met KPN en andere markt-
partijen, en de kennis en ervaring van de voor deze analyse betrokken externe adviseur het geval.  

195. KPN geeft nog aan dat de keuze voor de 10%-norm willekeurig lijkt te zijn gemaakt. In dit ver-
band merkt het college op dat het, geredeneerd vanuit de argumentatie onderliggend aan variant 
1, wellicht meer voor de hand had gelegen om uit te gaan van het kostenniveau van de meest ef-
ficiënte US LEC. Een dergelijke benchmark had mogelijk een relevantere benadering gegeven 
van het voor variant 1 relevante optimaal efficiënte kostenniveau. Echter, juist om aan de door 
KPN aangedragen bedenkingen tegemoet te kunnen komen, is gekozen voor de meer robuuste 
benadering waarin wordt uitgegaan van het gemiddelde kostenniveau van de 10% meest efficiën-
te US LECs.33 

196. Ten aanzien van de relatie tussen de CEA en een daling van de volumes op het vaste tele-
foonnetwerk van KPN stelt KPN dat deze ‘leegloop’ geen reden kan zijn voor een verzwaring van 
de remedies: KPN kan de mogelijke kostenstijging samenhangend met de daling van het volume 
niet worden aangerekend, gegeven dat die stijging niet het gevolg is van inefficiëntie maar van het 
succes van concurrentie. 

197. Het college kan zich niet in dit standpunt van KPN vinden. In de eerste plaats werkt de CEA 
zo dat KPN op elk moment in de reguleringsperiode wordt vergeleken met een benchmark die re-
levant is voor de schaalgrootte die voor KPN (met name op basis van haar eigen prognoses) 
wordt voorzien. Hierdoor wordt KPN steeds vergeleken met de kostenniveaus van US LECs die 
gegeven hun schaalgrootte verondersteld mogen worden te kunnen profiteren van met KPN ver-
gelijkbare schaalvoordelen. In deze zin is het niet zo dat KPN voor een eventuele leegloop wordt 
‘gestraft’.  

198. In de tweede plaats zal KPN als onderneming in de praktijk veranderende omstandigheden 
moeten voorzien, daarop anticiperen, en zich zo goed als mogelijk daarop moeten inrichten. Dat 
KPN zich hier ten volle van bewust is en ook daarnaar handelt, moge blijken uit de berichtgeving 
van de kant van KPN over voorgenomen efficiëntieslagen. In dit verband is ook zeker het voorne-
men van KPN om over te gaan tot een all-IP netwerk relevant: deze migratie stelt KPN bij uitstek 
in staat om haar netwerk de komende jaren op de relevante volumeontwikkelingen te dimensione-
ren. Overigens zal het juist in een situatie waarin concurrentie haar vruchten afwerpt voor aanbie-
ders op die markt moeilijk zo niet onmogelijk zijn om dit soort vaste of verzonken kosten aan af-
nemers door te rekenen. Het kan naar het oordeel van het college niet zo zijn dat de voor KPN 
geldende tariefregulering KPN als enige marktpartij daartoe wel in staat stelt. 

199. Het is voor Scarlet onduidelijk wat de gevolgen van het toepassen van de comparatieve effi-
ciëntieanalyse zijn voor de ‘investment ladder’, waarmee Scarlet in dit geval bedoelt de tariefs-
hoogte en de tariefsverschillen tussen interconnectie op nationaal, regionaal en lokaal niveau in 
KPN’s netwerk. Kort gezegd, stelt Scarlet dat rekening moet worden gehouden met inefficiënties 
in het netwerk van KPN. 

                                                      
33 Zie in dit verband ook randnummer 179 hiervoor. 
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200. Het college is van oordeel dat de comparatieve efficiëntieanalyse voldoende rekening houdt 
met deze bedenking van Scarlet. De analyse zal namelijk de totale efficiëntie van KPN met die 
van de Amerikaanse LECs vergelijken. In het geval dat KPN een netwerkstructuur heeft die min-
der efficiënt is dan die van vergelijkbare LECs, dan zal de comparatieve efficiëntieanalyse daar-
voor corrigeren. Daarbij grijpt de efficiëntiecorrectie relatief het sterkst in op die niveaus in het 
netwerk die naar verhouding het minst efficiënt zijn. 

201. T-Mobile stelt er slechts op te kunnen vertrouwen dat de nieuwe regulering op basis van de 
comparatieve efficiëntieanalyse niet zal leiden tot een verhoging van de tarieven voor gespreksaf-
gifte en lokale doorgifte. In dat kader meent T-Mobile dat het WPC-systeem dient te voorzien in 
een ‘sanity check’ met de voorheen gebruikte BULRIC-methodiek. 

202. Het college merkt ten aanzien van deze bedenking op dat het uitsluiten van een eventuele 
verhoging van tarieven in zichzelf geen doelstelling is van de in het kader van de marktanalyses 
proportioneel geachte tariefregulering; de uiteindelijk te gelden tarieven zijn het resultaat van de 
op grond van de uitgevoerde analyses bepaalde proportionele remedie. Het voorgaande nog 
daargelaten, merkt het college specifiek ten aanzien van de door T-Mobile voorgestelde ‘sanity 
check’ op dat die alleen voldoende betrouwbaar zou zijn als het BULRIC-model op dezelfde wijze 
als voorgaande jaren zou worden herzien. Dit zou betekenen dat het college samen met KPN en 
andere marktpartijen een enkele maanden durend traject zou moeten doorlopen dat voor alle par-
tijen tot een aanzienlijke hoeveelheid werk leidt. Het college vindt het voordeel van een ‘sanity 
check’ boven een op zichzelf deugdelijk stelsel van regulering – waartegen T-Mobile ook geen 
concrete bezwaren heeft aangegeven – niet opwegen tegen de extra belasting voor betrokken 
partijen en een dergelijke check daarmee disproportioneel. 

5.1.6 Toepassing comparatieve efficiëntie analyse 

203. KPN wijst erop dat de door het college gekozen toepassing van de comparatieve efficiëntie-
analyse ertoe leidt dat KPN geen aanloopkosten van haar migratie naar IP in rekening kan bren-
gen bij wholesaleafnemers, terwijl deze zelfde afnemers wel zullen profiteren van latere kosten-
voordelen van de migratie naar IP. Dit zou innovatie afremmen en daarmee in strijd zijn met artikel 
8 van de Kaderrichtlijn. Daarnaast zou het college de foutieve veronderstelling hebben gemaakt 
dat concurrenten geen gebruik maken van het nieuwe IP-netwerk. 

204. Het college heeft in zijn ontwerpbesluit de redenen gegeven waarom hij gebruik wenst te 
maken van een comparatieve efficiëntieanalyse. Deze zijn vooral gelegen in het uitgangspunt dat 
de op te leggen verplichting in beginsel niet moet leiden tot een situatie waarin de toezichthouder 
gedwongen is om op de stoel van de ondernemer te gaan zitten. Het college wil daarom beslis-
singen ten aanzien van noodzakelijk geachte investeringen zo veel mogelijk aan de onderneming 
KPN zelf laten. Hierbij mag het college echter niet de belangen van concurrenten uit het oog ver-
liezen. Om hieraan tegemoet te komen, is gekozen voor een benadering waarbij KPN dient te vol-
doen aan een exogeen te bepalen en objectief als redelijk te beschouwen efficiëntieontwikkeling. 
Het college herkent daarin niet de stelling van KPN dat hiermee innovatie zou worden afgeremd. 
Integendeel, door in combinatie met een meerjarige reguleringsperiode de tariefontwikkeling af te 
laten hangen van een objectieve efficiëntieontwikkeling laat het college KPN alle ruimte om door 
middel van innovatieve investeringen tot lagere kosten en daarmee hogere winstmarges te ko-
men. 
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205. Ten aanzien van de hoge aanloopkosten van IP die KPN noemt als bezwaar tegen de bena-
dering van het college mag bovendien worden verwacht dat die door KPN over meerdere jaren 
worden ‘uitgesmeerd’. Een tariefontwikkeling waarbij tarieven plotseling fors omhoog moeten om 
met deze aanloopkosten rekening te houden, beschouwt het college als onwenselijk en ook 
hoogst ongebruikelijk in een commerciële omgeving. De eventuele aanloopkosten zullen binnen 
een daarvoor in een commerciële omgeving geldende normale terugverdienperiode en binnen de 
marges van de door de comparatieve efficiëntieanalyse uitgezette tariefontwikkeling gedekt moe-
ten worden.  

206. Het voorgaande komt er op neer dat KPN in het kader van de operationalisering van de WPC 
de met (de migratie naar) IP samenhangende kosten conform de EDC-systematiek in haar EDC-
kostensysteem kan opvoeren.34 Het resulterende EDC-kostenniveau van KPN wordt in de CEA 
vergeleken met dat van de US LECs, die zich in de praktijk net als KPN zullen richten op een ver-
dere efficiëntieverbetering. In het geval dat KPN zich gedurende de reguleringsperiode met de mi-
gratie naar IP in termen van efficiëntie verbetert ten opzichte van de US LECs, dan zal de relatie-
ve efficiëntie van KPN toenemen en het effect van de CEA op de EDC-uitkomsten verminderen. In 
deze zin werkt de migratie naar IP niet anders uit dan elke andere door KPN voorziene of voorge-
nomen aanpassing in haar netwerk of bedrijfsvoering die resulteert in een efficiëntieverbetering. 

207. KPN stelt dat een zuivere CEA correctie symmetrisch zou moeten uitwerken. Dit betekent dat 
als KPN efficiënter mocht zijn dan de gemiddelde Amerikaanse LECs dit ook tot een opwaartse 
correctie op de tarieven zou moeten leiden. KPN acht het onredelijk dat het college de resultaten 
van de CEA alleen toepassing geeft als die leiden tot een neerwaartse correctie. 

208. Het college kan KPN niet in deze redenering volgen. Als voor variant 2 van de WPC in de 
CEA blijkt dat KPN efficiënter is dan de gemiddeld efficiënte US LEC dan is hiermee komen vast 
te staan dat KPN – onder druk van de vigerende (potentiële) concurrentie – reeds zelf tot het effi-
ciënte kostenniveau is gekomen op grond waarvan zij zich met haar (potentiële) concurrenten kan 
meten. Daarmee is dit het voor de tariefregulering relevante kostenniveau; elke correctie hierop 
zou leiden tot suboptimale prikkels voor zowel KPN als haar concurrenten. Zo zou een opwaartse 
correctie betekenen dat KPN – ten koste van haar concurrenten – een soort ‘windfall profit’ krijgt 
bovenop het kostenniveau waar ze zich door concurrentie toe gehouden ziet. 

209. KPN stelt dat het college op onjuiste gronden motiveert waarom de CEA alleen toepassing 
krijgt indien uit die analyse blijkt dat KPN minder efficiënt is dan de relevante benchmark. Anders 
dan het college stelt, resulteert een opwaartse correctie volgens KPN niet tot een verminderde ef-
ficiëntieprikkel, gegeven dat die prikkel in de eerste plaats samenhangt met de price cap (en niet 
met het daaraan ten grondslag liggende kostenniveau).  

210. Het college is het in zoverre met KPN eens dat de belangrijkste efficiëntieprikkel uitgaat van 
de price cap en de daaraan gerelateerde meerjarigheid van de tariefregulering. In de in randnum-
mer 42 van Annex C bij de ontwerpbesluiten gemaakte kanttekening refereert het college dan ook 
aan een efficiëntieprikkel van een andere orde, wat niet wegneemt dat van het kostenniveau on-
derliggend aan de cap wel degelijk ook een disciplinerende werking uitgaat.  

                                                      
34 Ten aanzien van aanloopkosten betekent dit bijvoorbeeld de toepassing van meerjarenvensters, waarmee de uitgaven in een 

bepaald jaar worden toegerekend aan de voor komende jaren voorziene volumes. 
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211. KPN stelt verder dat haar toekomstige verwachtingen van het EDC-kostenniveau gebaseerd 
zijn op businessplannen waarin vaak ook al zware efficiëntiedoelstellingen verwerkt zitten. Daar-
naast resulteert de beoordeling van KPN’s EDC-rapportages door het college volgens KPN ook 
nog tot “een (efficiency)korting op het tarief”. Als KPN ook nog eens een neerwaartse correctie 
krijgt opgelegd vanuit de toepassing van de CEA, dan is volgens KPN evident dat zij nooit in staat 
zal zijn om die in te lopen. 

212. Ten aanzien van het eerste aspect geldt wat het college betreft dat deze efficiëntiedoelstellin-
gen zullen moeten betekenen dat de in de CEA tussen KPN en de US LECs te constateren effici-
entieverschillen relatief beperkt of zelfs afwezig zullen zijn. Wat betreft het tweede aspect is het 
college zich er van bewust dat de CEA en de beoordeling van de EDC-rapportages consistent 
moeten worden toegepast en uitgevoerd, zodat een in dit opzicht ‘dubbele correctie’ wordt voor-
komen. In de operationalisering van de WPC, waarbij ook KPN en andere marktpartijen worden 
betrokken, wordt dit zeker gesteld. 

5.1.7 Startpunt 

213. KPN stelt dat het aan het begin van de reguleringsperiode toepassen van een efficiëntiecor-
rectie onredelijk is. De korting zou tijdens de reguleringsperiode geleidelijk moeten worden inge-
voerd door middel van jaarlijkse stappen. Volgens KPN is de door het college voorgestane toe-
passing onredelijk omdat KPN niet de kans wordt gegeven om de geconstateerde inefficiëntie in 
te lopen. Bovendien zou het college de reeds door KPN uitgevoerde efficiëntieverbeteringen on-
voldoende waarderen. 

214.  Het college merkt hierover het volgende op. De noodzaak voor de efficiëntiecorrectie aan het 
begin van de reguleringsperiode is terug te voeren op de in de betreffende markt geconstateerde 
concurrentiële situatie. In de betreffende varianten binnen de WPC is (vooralsnog) geen sprake 
van effectieve concurrentie en is de afhankelijkheid van partijen van de dienstverlening van KPN 
te groot om een ruimere mate van vrijheid toe te staan. De proportionele tariefregulering dient 
daarom – met inachtneming van de investeringsprikkels voor zowel KPN als andere aanbieders – 
te voorzien in de correctie op inefficiëntie waar de (nog) ontbrekende concurrentie in zou hebben 
voorzien. Dit is gedurende de gehele reguleringsperiode relevant, wat betekent dat de efficiëntie-
correctie reeds vanaf het startpunt moet worden toegepast.  

215. Daarnaast kan niet worden gesteld dat het college de voorgaande en lopende efficiëntiesla-
gen van KPN miskent. Deze zullen namelijk leiden tot een kleiner verschil tussen KPN en de Ame-
rikaanse LECs en daarmee tot een beperktere aanpassing van het tariefniveau aan het begin van 
de reguleringsperiode. Overigens ziet het college op voorhand geen aanleiding om te veronder-
stellen dat in de efficiëntieanalyse zal blijken dat KPN in significante mate minder efficiënt is dan 
de benchmark van de gemiddeld efficiënte US LEC. 

216. Ten slotte gaat KPN in haar bedenking voorbij aan de argumentatie op grond waarvan voor 
variant 1 de efficiëntiecorrectie in het startpunt is gemotiveerd. In deze argumentatie, die kort ge-
zegd inhoudt dat – gegeven de onmogelijkheid van concurrentie – KPN gereguleerd wordt op een 
dermate efficiënt kostenniveau dat het representatief mag worden geacht voor een concurrerende 
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markt, heeft KPN zich in het verleden kunnen vinden.35 De regulering op basis van het BULRIC-
systeem zoals die de afgelopen jaren heeft gegolden, beoogde voor gespreksafgifte immers de-
zelfde uitkomst als variant 1. Toentertijd heeft KPN echter niet betoogd dat zij de gelegenheid zou 
moeten hebben om de met het BULRIC-systeem geconstateerde inefficiëntie in de tijd in te lopen. 

217. KPN acht de efficiëntiecorrectie in het startpunt niet in lijn met eerdere beleidsopvattingen van 
het college. KPN verwijst naar de richtsnoeren met betrekking tot ontbundelde toegang tot de aan-
sluitlijn (ULL) en de daarin besloten overgangsperiode voor de migratie van een tarief dat is geba-
seerd op een historische kostprijs naar een tarief dat is gebaseerd op een actuele kostprijs.36 

218. De relevantie van deze verwijzing in het kader van de efficiëntiecorrectie in het startpunt is het 
college niet duidelijk. De bedoelde overgang was erop gericht om alternatieve aanbieders met 
een ULL-tarief gebaseerd op de relatief lage historische kostprijs de gelegenheid te geven een 
klantenbestand op te bouwen, waarna de opwaartse druk op het tarief volgend uit de overgang 
naar een ULL-tarief gebaseerd op de relatief hoge actuele kostprijs deze partijen zou stimuleren 
om deze klanten zelf aan te sluiten. Er was derhalve geen sprake van een vergelijkbare ‘korting 
aan het begin van de periode’. Sterker nog, het met de overgang beoogde infrastructuurconcur-
rentie bevorderende effect is binnen de WPC in feite met de vier varianten invulling gegeven. Met 
het oog op het ontbreken van de relevantie van deze verwijzing acht het college het niet verwijt-
baar dat hierop in de ontwerpbesluiten niet is ingegaan. 

219. KPN verwijst tevens naar de richtsnoeren tariefregulering interconnectie- en bijzondere toe-
gangsdiensten,37 waarin het college, met het oog op de aan de keuze voor handhaving van de 
EDC-systematiek onderliggende argumentatie, heeft afgezien van de in het verleden toegepaste 
efficiëntiecorrectieen. Ten aanzien van deze verwijzing merkt het college op dat het in de betref-
fende richtsnoeren geformuleerde beleid toentertijd tot stand is gekomen buiten de context van de 
in het nieuwe kader van het college verlangde marktanalyses. De huidige op grond van de met 
deze uitgebreide marktanalyses verkregen inzichten in de proportionaliteit van tariefregulering wa-
ren daarbij niet beschikbaar, wat betekent dat niet kan worden uitgesloten dat als die inzichten 
ook toen beschikbaar waren wél tot efficiëntiecorrecties zou zijn besloten. 

220. KPN stelt verder dat de keuze van het college om het startpunt te baseren op een beoordeling 
van de EDC2004 rapportage negatieve gevolgen heeft voor de voorspelbaarheid van de tarieven. 
Als alternatief stelt KPN voor om de op dit moment geldende tarieven als startpunt te hanteren en 
pas na het eerste jaar tot de eerste aanpassing over te gaan. Mocht het college toch besluiten tot 
de aanpassing aan het begin van de reguleringsperiode, dan zou deze niet op EDC2004 geba-
seerd moeten zijn, maar op een recentere versie. 

221. Het college herkent zich niet in de zorgen die KPN heeft ten aanzien van de voorspelbaarheid 
van de tarieven. De eerste tariefaanpassing die op 1 januari 2006 dient plaats te vinden, dient te 
worden beschouwd als een correctie naar een tariefniveau waar een redelijke mate van efficiëntie 
aan ten grondslag ligt. Het feit dat dit eventueel zou kunnen leiden tot een initiële verlaging van de 
tarieven en daarna weer tot een verhoging acht het college niet in strijd met de doelstelling van 

                                                      
35 Zie het Rapport van bevindingen, bijlage bij de richtsnoeren tariefregulering interconnectiediensten, OPTA, 1 mei 2001. 
36 OPTA/J/99/1443, 12 maart 1999. 
37 OPTA/IBT/2001/200850, 13 april 2001. 
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voorspelbaarheid van de tarieven. De reden waarom het college het startpunt wil baseren op 
EDC2004 is reeds toegelicht in de ontwerpbesluiten: om de tariefontwikkeling binnen het WPC-
systeem op een betrouwbaar en verantwoordbaar fundament te bouwen, heeft het de voorkeur 
om het startpunt van die tariefontwikkeling te baseren op gerealiseerde cijfers. Gegeven de inhe-
rente onzekerheid ten aanzien van voorspellingen over kosten en volumes, acht het college het 
onwenselijk om voor het startpunt reeds uit te gaan van een prospectieve EDC-rapportage die 
noodzakelijkerwijs grotendeels op voorspellingen is gebaseerd. 

222. Tele2 merkt ten aanzien van het startpunt op dat het college EDC2004 niet goed heeft beoor-
deeld en dat de besluiten van het college aangaande EDC2004 thans onderwerp van juridische 
procedures zijn. Tele2 pleit derhalve voor een herbeoordeling van EDC2004. 

223. Het college heeft in de ontwerpbesluiten reeds aangegeven dat een beoordeling van de 
EDC2004 rapportage onderdeel van het proces zal zijn. Het betreft daarbij specifiek de rapportage 
over het verslagjaar 2004 dat uitgaat van gerealiseerde kosten en volumes. Daarmee wordt reeds 
voorzien in de door Tele2 bedoelde ‘herbeoordeling’.  

5.1.8 Tariefmandjes 

224. KPN kan zich niet vinden in het ontbreken van tariefmandjes. Volgens KPN is vooral de voor-
spelbaarheid van de gemiddelde inkoopkosten voor concurrenten van belang, wat niet met de 
toepassing van tariefmandjes op gespannen voet zou staan.  

225. Het college is het eens met KPN dat vooral de gemiddelde inkoopkosten voor partijen van 
belang zijn. Vanwege de verschillende inkoopprofielen maakt het echter voor partijen wel degelijk 
uit hoe KPN de verschillende diensten tarifeert. Het college ziet hierin het risico dat bepaalde par-
tijen onredelijk negatief worden beïnvloed door de tariefstelling van KPN. Met het oog op dergelij-
ke risico’s acht het college de toepassing van tariefmandjes niet proportioneel. Zoals aangegeven 
in het ontwerpbesluit, heeft het college hier een afweging gemaakt tussen voorspelbaarheid van 
het systeem enerzijds en de mogelijkheid om KPN extra vrijheid te geven anderzijds (zie para-
graaf C.8.1 van Annex C). Het college ziet geen reden om deze afweging thans anders te maken. 

5.1.9 Beleidsregels minister inzake kwaliteit 

226. KPN stelt het niet met het college eens te zijn dat de methodiek van de comparatieve efficiën-
tieanalyse aansluit bij artikel 4 van de beleidsregels van de minister van Economische Zaken. 
Meer specifiek toont het college onvoldoende aan dat de vergelijking kan worden uitgebreid naar 
Amerikaanse aanbieders, waar de minister in de beleidsregels uitsluitend refereert naar ‘andere 
EU lidstaten’. 

227. In de eerste plaats merkt het college op dat – waar gesproken wordt over een kwaliteitsverge-
lijking met andere EU-lidstaten – de toelichting op de beleidsregels niet beperkt is tot EU-staten 
maar deze uitdrukkelijk slechts als voorbeeld noemt: “Indien het college vermoedt dat dit het geval 
is, kan hij bijvoorbeeld de kwaliteit van de geleverde dienst vergelijken met die in andere EU-
lidstaten”. Het feit dat in de beleidsregels een voorbeeld wordt genoemd, betekent uiteraard niet 
dat niet ook elders dan in de EU een goede benchmark kan worden gevonden. Waar US-LECs 
onder concurrentie werken, is een aan die praktijk ontleende benchmark dus niet alleen goed 
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bruikbaar maar ook in overeenstemming met de beleidsregels. 

228. In de tweede plaats merkt het college op dat KPN voorbijgaat aan de essentie van de stelling 
van het college dat de toepassing van de CEA in lijn is met de beleidsregels. Deze bestaat er uit 
dat het college er in beginsel vanuit gaat dat zowel KPN als de in de benchmark vertegenwoor-
digde US LECs een redelijk want niet onredelijk hoog kwaliteitsniveau leveren. Deze veronderstel-
ling wordt voor KPN onderschreven door het door KPN bedoelde door de minister uitgevoerde 
onderzoek, en voor de US LECs vanuit hun positie als communicatieaanbieders op een reeds 
lang geliberaliseerde en concurrerende markt, waarvoor het voeren van een onredelijk hoog kwali-
teitsniveau door de werking van de concurrentie onmogelijk is gemaakt. 

229. Zodoende vergelijkt de CEA aanbieders (KPN en US LECs) die allen een redelijk kwaliteitsni-
veau leveren, wat impliceert dat de CEA kostenniveaus vergelijkt die aan beide kanten van de 
vergelijking samenhangen met een redelijk kwaliteitsniveau. Een eventueel kostenverschil dat 
duidt op een relatieve inefficiëntie van KPN hangt daarom niet samen met een door KPN aange-
boden onredelijk hoog kwaliteitsniveau, maar met het relatief hoge kostenniveau waartegen KPN 
in staat is om een redelijk kwaliteitsniveau in de markt te zetten. Op dat relatieve inefficiënte kos-
tenniveau grijpt de CEA in, in lijn met zowel de beleidsregel inzake efficiënte kosten en de beleids-
regel inzake kwaliteit en toegang. 

230. In het geval dat de veronderstelling van het college dat KPN een niet onredelijk hoog kwali-
teitsniveau aanbiedt onjuist zou zijn, en er kosten verbonden zijn aan dat onredelijk hoge kwali-
teitsniveau, dan grijpt de CEA ook hier op in: in deze situatie corrigeert de CEA niet alleen voor 
een inefficiëntie in KPN’s kostenniveau, maar tegelijkertijd voor de kosten die samenhangen met 
het onredelijk hoge kwaliteitsniveau. Ook in dit geval is de toepassing van de CEA, zoals (bijvoor-
beeld) ook gemotiveerd in de randnummers 292 tot en met 295 van het ontwerpbesluit voor ge-
spreksopbouw, in lijn met de beleidsregels van de minister.  

231. Tele2 meent dat variant 3 in het WPC-systeem niet voldoet aan artikel 4 van de beleidsregels 
van de minister inzake kwaliteit en toegang. In deze variant wordt immers na de eerste aanpas-
sing op basis van de comparatieve efficiëntieanalyse geen correctie meer toegepast, ook niet ten 
aanzien van kwaliteit (CPI – 0). Daarnaast stelt Tele2 dat artikel 3 van de beleidsregels betekent 
dat het college voor het aantonen van efficiënte kosten alleen van een maatstafvergelijking of van 
een kostentoerekeningssysteem dat losstaat van een door KPN gebruikt systeem gebruik zou 
dienen te maken. Aangezien het EDC-systeem daaraan niet voldoet, vraagt Tele2 zich af of aan 
artikel 3 wordt voldaan. 

232. Het college merkt op dat de overwegingen onderliggend aan variant 3 samenhangen met het 
willen toestaan van meer tariefvrijheid aan KPN voor die diensten waarvoor dat mogelijk is. Een 
correctie ten aanzien van kwaliteit zoals Tele2 die voor zich ziet, verhoudt zich slecht met deze 
wijze van invulling en zou een hoogst kunstmatig karakter krijgen. Een dergelijke correctie is naar 
het oordeel van het college dan ook niet in de beleidsregels bedoeld. 

233. Ten aanzien van artikel 3 van de beleidsregels merkt het college op dat Tele 2 de bepaling 
onjuist leest, nu daarin immers valt te lezen dat “het college (kan) voor het bepalen van efficiënte 
kosten in ieder geval gebruik maken van (…)” (cursivering toegevoegd). De bepaling legt dus 
geen beperkingen aan voor wat betreft het gebruik van methoden voor het aantonen van efficiënte 
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kosten. De minister heeft naar het oordeel van het college geenszins het gebruik van een EDC-
systeem willen uitsluiten. 

5.1.10 Transparantie 

234. Tele2 is van mening dat de door het college voorgestelde tariefregulering onvoldoende trans-
parant is. Dit is volgens Tele2 voornamelijk te wijten aan het EDC-model dat bij de regulering ge-
bruikt zal worden. Gegeven de bedrijfsvertrouwelijke aard van de cijfers in het EDC-model kan al-
leen KPN een bijdrage leveren aan de invulling van tariefregulering. Tevens stelt Tele2 dat het 
gebruik van een comparatieve efficiëntieanalyse de transparantie niet zal vergroten, aangezien 
deze te complex is. Marktpartijen hebben specifieke expertise nodig om de analyse te kunnen 
controleren. Verder is onduidelijk met welke Amerikaanse LECs KPN zal worden vergeleken en 
hoe relevante data wordt verkregen. 

235. Colt is van mening dat een kostentoerekeningssysteem op basis van BULRIC meer voor de 
hand ligt dan het door het college voorgestelde WPC-systeem. Colt verwijst daarbij voornamelijk 
naar de intransparantie die zou samenhangen met het EDC-systeem. Ook UPC wijst op de pro-
blemen met transparantie van het EDC-systeem. 

236. Naar het oordeel van het college is de voorgestelde tariefregulering wel degelijk voldoende 
transparant. Voor zover binnen de grenzen van bedrijfsvertrouwelijkheid mogelijk, zal andere 
marktpartijen tijdens de operationalisering van de WPC inzicht worden geboden in de door KPN 
ingediende EDC-rapportages. Daarbij worden deze partijen bij die beoordeling betrokken, bijvoor-
beeld door middel van een verzoek om hun visie ten aanzien van toekomstige volumeontwikkelin-
gen. Tevens worden deze partijen betrokken bij de berekening van het redelijke rendement, waar-
toe zij door het college zijn voorzien van een uitgebreid concept rapport en in de gelegenheid zijn 
gesteld om daar op te reageren. Een en ander geldt onverkort voor de comparatieve efficiëntie-
analyse. De methodiek, de data, en de calculaties die daarbij worden gebruikt zijn voor alle partij-
en beschikbaar en transparant, waarmee ook de door Tele2 gestelde vraag welke US LECs wor-
den betrokken en hoe relevante data wordt verkregen, wordt beantwoord.  

237. De comparatieve efficiëntieanalyse is inderdaad een vrij complexe exercitie, waarvoor ook het 
college externe expertise heeft ingeschakeld. Naar het oordeel van het college is in het proces 
echter in voldoende mate voorzien in een uiteenzetting van de analyse, in termen van presenta-
ties, achtergrondnotities en handleidingen, waarmee de analyse zo transparant en navolgbaar 
mogelijk is gemaakt. Daarnaast staat het de bij de operationalisering van de WPC betrokken par-
tijen uiteraard vrij om zich door externe expertise te laten bijstaan. Opgemerkt zij dat ook Tele2 
zich ondertussen, samen met ACT, van dergelijke expertise heeft verzekerd. 

238. Het argument van Tele2 waarin de indruk wordt gewekt dat de rechtbank van Rotterdam ta-
riefbesluiten zou hebben vernietigd vanwege het hanteren van het EDC-model, is onjuist. De 
rechtbank heeft het college opgedragen de keuze voor EDC aanvullend te motiveren. Dit heeft het 
college inmiddels gedaan.38  

239. Tele2 stelt dat de Europese Commissie in het verleden heeft opgemerkt dat tariefregulering 

                                                      
38 OPTA/JUZ/2005/202412, 31 augustus 2005. 
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op basis van benchmarking alleen is toegestaan tijdens een transitieperiode tot een kostentoere-
keningssysteem beschikbaar komt. Aangezien er reeds een LRIC model voorhanden is, vraagt 
Tele2 zich af of de keuze voor een comparatieve efficiëntieanalyse juridisch houdbaar is. Tele2 
concludeert hieruit dat het college zorgt voor juridische onzekerheid. 

240. Het college merkt hierover het volgende op. De aanbeveling van de Europese Commissie 
richtte zich op de situatie waarin voor de tariefregulering voor met name interconnectie (gespreks-
afgifte) nog geen kostentoerekeningssysteem beschikbaar was. In die situatie achtte de Commis-
sie het aanbevolen om uit te gaan van de Europese ‘best current practice’. Dit behelsde niet meer 
dan de rangorde van de binnen Europa geldende tarieven voor gespreksafgifte, waarbij de best 
current practice zich bevond tussen het goedkoopste en het op twee na goedkoopste tarief. 

241. Ten aanzien van de voorgenomen WPC is duidelijk sprake van een andere situatie: niet alleen 
gaat het binnen de WPC ook om andere wholesalediensten dan afgifte, maar ook is er wel dege-
lijk een kostentoerekeningssysteem beschikbaar (en wel een systeem ten aanzien waarvan het 
college van oordeel is dat de toepassing ervan binnen de WPC proportioneel is). Daarbij is de 
CEA als methodiek onvergelijkbaar met de best current practice: waar de best current practice 
niets meer was dan een rangorde van binnen Europa voor afgifte geldende tarieven, is de CEA 
een uitgebreide statistische analyse van KPN’s relatieve efficiëntie waarbij rekening wordt gehou-
den met verschillen tussen aanbieders, bijvoorbeeld ten aanzien van volumes. Het doel van de 
CEA is dan ook om een uitspraak te doen over de relatieve efficiëntie van KPN zoals die ten op-
zichte van het EDC-kostentoerekeningssysteem blijkt, terwijl de best current practice bedoeld is 
als middel om zonder systeem een tariefniveau te kunnen vaststellen. Het college is dan ook van 
oordeel dat Tele2 met deze bedenking ten onrechte de juridische houdbaarheid van de CEA in 
twijfel trekt.  

242. Overigens merkt het college nog op dat hij de opmerking van Tele2 over het (juridische) risico 
van benchmarking niet kan rijmen met het voorstel elders in de bedenkingen van Tele2 om KPN’s 
kosten te benchmarken tegen andere Europese aanbieders. Afgezien van de keuze voor Ameri-
kaanse in plaats van Europese aanbieders, lijkt Tele2 hier zelf voor een benchmarking benadering 
te pleiten.  

243. Tele2 stelt als alternatief voor EDC het FL-LRIC model voor. Dit model wordt door de ERG en 
de Europese Commissie aanbevolen en tevens door andere Europese toezichthouders gehan-
teerd. Tele2 geeft transparantie als enige reden voor de toepassing van dit model. 

244. Ten aanzien van het door Tele2 voorgestelde FL-LRIC model merkt het college het volgende 
op. In de eerste plaats moet duidelijk zijn dat de aanbeveling van de Europese Commissie toezag 
op de tarifering van gespreksafgifte, en niet op wholesaletariefregulering in brede zin.39 Daarbij 
laat de Commissie, maar ook de ERG, onder het nieuwe kader meer ruimte om op basis van de in 
het kader van proportionaliteit te maken afwegingen te komen tot de keuze voor een regulerings-

                                                      
39 Vergelijk de mededeling van de Europese Commissie (COM(1999)539), p. 38: “Wat betreft interconnectie is de verplichting 

tot kostenoriëntatie vastgelegd in de primaire wetgeving, en in de aanbevelingen van de Commissie is het gebruik van de me-

thode van de gemiddelde incrementele kosten op lange termijn- (LRAIC) voor gespreksafgifte.” 
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model; de betreffende aanbeveling is hiermee in zekere zin achterhaald.40  

245. In de tweede plaats heeft het thans door KPN gebruikte EDC-model sterke overeenkomsten 
met de top-down FL-LRIC modellen die gebruikt worden in de andere Europese landen en waar 
Tele2 op lijkt te doelen. Zo wordt in het EDC-model gebruik gemaakt van current costing en bevat 
het model forward-looking elementen. Tele2 geeft transparantie als enige reden waarom FL-LRIC 
te prefereren valt boven het EDC-model. Zoals hiervoor is toegelicht, zal met de toepassing van 
de comparatieve efficiëntieanalyse de transparantie voor partijen toenemen. Daarnaast ziet het 
college niet in waarom een top-down FL-LRIC model, ten aanzien waarvan de bedrijfsvertrouwe-
lijkheid van informatie eveneens relevant is, transparanter zou zijn dan het EDC-model. Het colle-
ge ziet derhalve geen reden om het voorstel van Tele2 te volgen. 

5.1.11 CPI 

246. Tele2 stelt dat de op de consumer price index (CPI) gebaseerde inflatiecorrectie niet toege-
past mag worden op de vast te stellen wholesaletarieven. De CPI heeft naar de mening van Tele2 
geen relatie met de door KPN gemaakte kosten. 

247. Het college merkt in dit verband op dat het college in het kader van de onderhanden operati-
onalisering van de WPC tot het voorlopige inzicht is gekomen dat de inrichting van de WPC niet 
vereist dat aan de CPI toepassing wordt gegeven. De reden hiervoor is dat KPN in haar prospec-
tieve EDC-rapportages reeds uitgaat van nominale kostenontwikkelingen, waarin de verwachte in-
flatie dus in feite reeds is verwerkt. De toepassing van de CPI zou hierdoor overbodig zijn. De 
consequentie van deze benadering is dat het resultaat van de WPC niet wordt uitgedrukt in ter-
men van een CPI – X, maar in termen van de per binnen de reguleringsperiode onderscheidenlijk 
jaar maximaal te gelden tariefplafonds.41 

5.1.12 Communicatie tariefaanpassingen 

248. Tele2 geeft aan dat in het proces van tariefaanpassingen door KPN voldoende tijd dient te zijn 
gereserveerd voor het verwerken van deze aanpassingen. Concreet stelt Tele2 dat als er op 1 juli 
van een bepaald jaar nieuwe tarieven in werking zullen treden, deze minimaal twee maanden van 
te voren bekend gemaakt moeten worden.  

249. Het college merkt op dat de door Tele2 aangedragen bedenking grotendeels wordt wegge-
nomen doordat het college de tijdens de meerjarige reguleringsperiode te gelden maximale tarie-
ven voorafgaand aan deze periode bekend zal maken. Dit betekent dat de bedenking van Tele2 
slechts betrekking heeft op de tarieven die per 1 januari 2006, of zoveel later als de operationali-
sering van het WPC-systeem is afgerond, in werking dienen te treden. Het college maakt daarbij 
een afweging tussen enerzijds de door Tele2 aangehaalde wenselijkheid om voldoende tijd in te 
bouwen tussen communicatie en inwerkingtreding van de nieuwe tarieven en anderzijds het stre-
ven om de tarieven zoveel mogelijk een afspiegeling van de onderliggende kosten te laten zijn. Bij 

                                                      
40 De aanbevelingen van de Commissie waar Tele2 naar refereert zijn overigens inmiddels vervangen door nieuwe versies. 

Hierin is geen aanbeveling voor FL-LRIC meer opgenomen. 
41 Concreet resulteert de WPC hiermee in een tabel met kolommen voor 2006, 2007 en 2008. In de rijen bevat de tabel de 

binnen de WPC gereguleerde wholesalediensten, en in de kolommen het voor het betreffende jaar maximaal te gelden tarief. 
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deze afweging speelt een belangrijke rol dat het voor alle betrokken partijen van belang is dat (in-
formatie over) ontwikkelingen in kosten en volumes zo snel mogelijk worden verwerkt in de tarie-
ven. Aangezien dit efficiënte investeringen en daarmee economische welvaart bevordert, heeft het 
college dit belang bij zijn besluit op dit punt zwaar laten wegen.  

5.1.13 Datum inwerkingtreding 

250.   ACT, waaronder MCI, wijst op het belang dat per 1 januari 2006 de nieuwe wholesaletarieven 
van kracht worden, ook indien het WPC-systeem pas op een latere datum kan worden afgerond. 
MCI pleit in dat geval voor het met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006 vaststellen van tarie-
ven. Het nog langer doorzetten van de huidige tarieven is volgens MCI geen optie omdat die zijn 
gebaseerd op kosten van enkele jaren terug. 

251. In de ontwerpbesluiten heeft het college aangegeven dat in de situatie waarin de operationa-
lisering van de WPC niet vóór 31 december 2005 is afgerond, het college zijn besluit over de te 
gelden tarieven zo spoedig mogelijk zal nemen. De daarin vastgestelde maximale tarieven zullen 
dan ingaan op de eerste dag van de volgende maand. Tot die tijd blijven de thans geldende (op 
grond van het overgangsregime42 bepaalde) tarieven in stand. 

252. Het college ziet in de bedenking van MCI onvoldoende reden om op deze benadering terug te 
komen. Idealiter is het zo dat de te gelden tarieven aansluiting hebben bij de voor de betreffende 
reguleringsperiode voorziene kosten en volumes. In de afweging staat hier echter tegenover dat 
het opleggen van terugwerkende kracht in de huidige situatie – waarin het gaat om de introductie 
van een nieuwe tariefreguleringsmodel – te zeer op gespannen voet staat met het richting KPN in 
acht te nemen rechtszekerheidsbeginsel.  

5.2 Onlosmakelijk verbonden faciliteiten 

253. ACT en Colt stellen dat het noodzakelijk is dat het college ten aanzien van co-locatie uitgaat 
van de strengste variant van het WPC-systeem (variant 1) of van BULRIC. ACT en Colt geven als 
argument dat co-locatie is vereist om gebruik te maken van niet (binnen de reguleringsperiode) 
repliceerbare infrastructuur. ACT stelt dat ook voor co-locatie voor meerjarigheid (drie jaar) moet 
worden gekozen.  

254. Het college merkt op dat hij marktpartijen per brief43 heeft laten weten dat de tariefregulering 
voor co-locatie dienstverlening zal wijzigen. In de ontwerpbesluiten is vanwege de onzekerheid 
over toekomstige kosten en volumes nog gekozen voor een eenmalige invulling van tariefregule-
ring (rendementsregulering). Ten gevolge van het beoordelingstraject inzake periodieke co-locatie 
heeft het college thans echter voldoende inzicht in de voor co-locatie relevante kosten en volu-
mes. Gezien de ook door de meeste marktpartijen gedeelde voorkeur van het college voor meer-
jarige regulering ziet het college derhalve geen reden meer om de uitzonderingspositie van co-
locatie in stand te houden. Voor de toepassing van tariefregulering zal worden aangesloten bij de 
overige bijbehorende faciliteiten, in casu variant 2 van de WPC. Het besluit zal op dit punt worden 
aangepast. 

                                                      
42 OPTA/IBT/2004/202290, 30 juni 2004.  
43 OPTA/IBT/2005/202108, 20 juli 2005. 
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255. Ten aanzien van de voor co-locatie en de bijbehorende faciliteiten in het algemeen geldende 
tariefregulering merkt het college op dat in de ontwerpbesluiten is onderkend dat het afwegings-
kader – dat is gebaseerd op een categorisering naar de onderscheidenlijke mate van te verwach-
ten replicatie en dat bestaat uit de vier varianten – niet hierop van toepassing kan zijn. Een rele-
vante markt voor, bijvoorbeeld, co-locatie is immers niet bepaald, evenmin als dat sprake kan zijn 
van de bevordering van infrastructuurconcurrentie op de markt voor co-locatie. Dit neemt niet weg 
dat het noodzakelijk is dat deze faciliteiten onderworpen worden aan tariefregulering, gegeven dat 
zonder die regulering de tariefregulering van de toegangsdiensten zelf eenvoudig ontlopen zou 
kunnen worden. In de ontwerpbesluiten is daarom aangegeven dat het college het proportioneel 
acht om voor de bijbehorende faciliteiten een invulling van de tariefregulering op te leggen die 
overeenkomt met variant 2 in het WPC-systeem. Deze keuze zij hier nader gemotiveerd met de 
overweging dat hiermee wordt aangesloten op het gegeven dat het grootste deel van de op grond 
van kostenoriëntatie gereguleerde wholesalediensten – ten behoeve waarvan dus vrijwel alle bij-
behorende faciliteiten door KPN dienen te worden aangeboden – eveneens in variant 2 is inge-
deeld. Het indelen van de bijbehorende faciliteiten in variant 1 acht het college alleen al vanuit dit 
oogpunt disproportioneel. 

256. ACT vraagt het college bij de vaststelling van de tarieven voor met name de eenmalige ver-
goedingen en co-locatievoorzieningen meer gebruik te maken van benchmark gegevens van ver-
gelijkbare diensten in de markt. 

257. Het college is van oordeel dat de strekking van deze bedenking wordt gedekt door de voor-
genomen toepassing van de comparatieve efficiëntieanalyse, waarin de kosten van KPN worden 
vergeleken met die van de benchmark bestaande uit US LECs.  

6 Gescheiden boekhouding 

258. Dit hoofdstuk gaat in op de door ACT geuite bedenkingen ten aanzien van de door het college 
aan KPN opgelegde verplichting tot het voeren van een gescheiden boekhouding. Deze verplich-
ting is uitgewerkt in Annex E bij het ontwerpbesluit.44 

259. ACT is van mening dat de verplichting tot het voeren van een gescheiden boekhouding de 
controleerbaarheid en effectiviteit van de non-discriminatieverplichtingen aanzienlijk vergroot. 
Daarom vindt ACT dat in alle gevallen waarin sprake is van een non-discriminatieverplichting te-
vens de verplichting tot het voeren van een gescheiden boekhouding moet worden opgelegd. 

 
260. Het college is het met ACT eens dat met de gescheiden boekhouding de verplichting tot non-

discriminatie, voor zover die de gehanteerde tarieven betreft, gecontroleerd kan worden. Voor de 
gescheiden boekhouding is een kostentoerekeningssysteem nodig. In de ontwerpbesluiten heeft 
het college toegelicht dat hij het niet proportioneel acht als een kostentoerekeningssysteem alleen 
met het oog op de gescheiden boekhouding ontwikkeld moet worden. Daarom heeft het college 
de verplichting tot het voeren van een gescheiden boekhouding alleen opgelegd als vanwege een 
verplichting tot het hanteren van kostengeoriënteerde tarieven een kostentoerekeningssysteem 

                                                      
44 In dit hoofdstuk wordt bij referentie naar de ontwerpbesluiten steeds gerefereerd naar het ontwerpbesluit opbouw. De teksten 

waarnaar gerefereerd wordt, staan echter ook in de ontwerpbesluiten voor de andere wholesalemarkten. 
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beschikbaar is dat ook voor de gescheiden boekhouding gebruikt kan worden.45 Op grond hiervan 
is aan KPN de verplichting tot het voeren van een gescheiden boekhouding opgelegd op de mark-
ten voor gespreksopbouw, lokale gespreksdoorgifte, gespreksafgifte, ontbundelde toegang tot het 
aansluitnet en ILL terminating verbindingen van 2Mbit/s en <2Mbit/s. 

 
261. In de ontwerpbesluiten heeft het college KPN ook ten aanzien van de wholesalemarkt voor 

laagcapacitaire toegang tot het vaste openbare telefoonnetwerk de verplichting tot het voeren van 
een gescheiden boekhouding opgelegd, omdat het college ook voor deze markt gekozen had voor 
de verplichting tot het hanteren van kostengeoriënteerde tarieven. Op grond van de aangevoerde 
bedenkingen heeft het college nu gekozen voor een andere invulling van de tariefregulering, na-
melijk retail-minus. Het college handhaaft echter de verplichting tot het voeren van een geschei-
den boekhouding in deze markt, omdat het kostentoerekeningssysteem dat KPN op de andere 
markten gebruikt voor het berekenen van kostengeoriënteerde tarieven ook het domein van laag-
capacitaire aansluitingen omvat. Het college acht de verplichting tot het voeren van een geschei-
den boekhouding in dit geval niet disproportioneel. 

7 Financiële rapportages en kostentoerekening 

262. Dit hoofdstuk gaat in op de door marktpartijen geuite bedenkingen ten aanzien van de door 
het college voorgenomen invulling van de door KPN op te stellen en voor te leggen financiële rap-
portages inclusief de daarbij door KPN te betrachten openbaarheid, en van de door KPN in de 
kostentoerekening in acht te nemen voorschriften. Deze invulling is uitgewerkt in de Annexen A en 
B bij het ontwerpbesluit.46 

7.1 Financiële rapportages 

7.1.1 Nut van financiële rapportages 

263. KPN twijfelt aan het nut van de financiële rapportages die KPN op grond van de verplichtingen 
in het kader van tariefregulering en gescheiden boekhouding dient op te stellen. Het gaat om de 
EDC-rapportage, de gescheiden financiële rapportage en de rapportage retailhuurlijnen. Doordat 
de rapportages volgens KPN verschillen in uitgangspunten en grondslagen levert dit verwarring op 
en onnodig hoge kosten om deze verschillende rapportages op te stellen. Ook betwijfelt KPN of 
deze rapportages het door het college genoemde doel van inzicht in kostenoriëntatie, prijssquee-
ze, non-discriminatie en kruissubsidiëring wel bereiken, en of de openbaarmaking van deze rap-
portages het doel van concurrentiebevordering inderdaad dient. 

 
264. Het college geeft in randnummer 39 van annex A bij de ontwerpbesluiten aan dat de financië-

le rapportages tot doel hebben inzicht in kostenoriëntatie, prijssqueeze, non-discriminatie en 
kruissubsidiëring te geven en dat door middel van openbaarmaking dit inzicht ook voor marktpar-
tijen te verkrijgen is. Deze opmerking is van algemene aard. Het is niet het oogmerk van het colle-
ge dat iedere rapportage alle doeleinden dient. Iedere rapportage heeft zijn eigen kenmerken en 

                                                      
45 Zie bijvoorbeeld het ontwerpbesluit gespreksopbouw, randnummer 232. 
46 In dit hoofdstuk wordt bij referentie naar de ontwerpbesluiten steeds gerefereerd naar het ontwerpbesluit opbouw. De teksten 

waarnaar gerefereerd wordt, staan echter ook in de ontwerpbesluiten voor de andere wholesalemarkten. 
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dient doorgaans primair één of enkele doelen, maar niet (altijd) alle doelen tegelijk. In de hierna 
volgende subparagrafen gaat het college apart op ieder van de rapportages in, waarbij dit nader 
aan de orde komt. Wat betreft het bevorderen van concurrentie merkt het college op dat dit met 
name betrekking heeft op de openbaarmaking van rapportages. Dit komt in paragraaf 7.2 aan de 
orde. 

 
265. In meer algemene zin is het college van oordeel dat een AMM-partij die aan tariefregulering is 

onderworpen zich behoort te verantwoorden over de financiële aspecten van de activiteiten waar 
deze tarieven betrekking op hebben. Dit is van belang voor het college om een beeld te krijgen en 
te houden van de omvang van de met de financiële regulering gemoeide bedragen aan omzet, 
kosten en geïnvesteerd vermogen en het belang daarvan ten opzichte van de totale omzet, kosten 
en geïnvesteerd vermogen van de AMM-partij. Zo bieden de rapportages het college de mogelijk-
heid zich een totaalbeeld te vormen, bijvoorbeeld doordat een markt als geheel gepresenteerd 
wordt, of doordat duidelijk is welk deel van omzet, kosten en geïnvesteerd vermogen te maken 
heeft met gereguleerde markten en diensten en welk deel met niet-gereguleerde markten en dien-
sten. Ook is daarbij van belang dat over de jaren heen informatie beschikbaar komt die een goed 
beeld geeft van de ontwikkeling van de financiële aspecten rondom de gereguleerde activiteiten. 
De met de rapportages voor het college beschikbaar komende informatie speelt zodoende een rol 
in de aan het toezicht inherente informatieasymmetrie tussen het college enerzijds en de onder-
neming anderzijds.  

7.1.2 EDC-rapportage 

266. KPN vindt de verplichting tot de jaarlijkse oplevering van een historische en een prospectieve 
EDC-rapportage disproportioneel. KPN stelt dat een jaarlijkse EDC-rapportage niet nodig is aan-
gezien de tarieven voor het merendeel van de wholesalediensten op basis van een meerjarige 
wholesale price cap (de WPC) worden vastgesteld. De kostprijzen die in de jaarlijks op te leveren 
EDC-rapportage worden berekend, hebben dus geen invloed op de tarieven. Bovendien stelt KPN 
dat de wijze van berekening van de kostprijzen afwijkt van de wijze waarop de tarieven bepaald 
zijn, omdat die grotendeels op de comparatieve efficiëntieanalyse (CEA) gebaseerd worden. In de 
tweede plaats meent KPN dat de WPC voldoende zekerheid aan de markt biedt over de wholesa-
letarieven. Het openbaar maken van de EDC-rapportage en de verplichting van KPN om in deze 
rapportage ook nog de ontwikkeling in kostprijzen toe te lichten, is volgens KPN contrair met de 
vrijheid van KPN om gedurende de toepassing van de WPC haar efficiëntie te verbeteren. 

 
267. Allereerst merkt het college op dat voor wholesalediensten waarvan de tarieven op basis van 

de WPC vastgesteld worden, KPN jaarlijks alleen een historische EDC-rapportage hoeft op te stel-
len, en geen toekomstgerichte EDC-rapportage. Alleen voor diensten waarop de jaarlijkse rende-
mentsregulering van toepassing is, dient KPN jaarlijks ook een toekomstgerichte EDC-rapportage 
op te leveren (zie randnummers 4-6 van annex D bij de ontwerpbesluiten). De situatie op dit mo-
ment is echter dat alle bestaande diensten waarvoor het college aan KPN de verplichting tot het 
hanteren van kostengeoriënteerde tarieven oplegt, in de WPC worden opgenomen. 

 
268. De constatering van KPN dat de tarieven van de diensten waarop de WPC van toepassing is 

niet gewijzigd zullen worden op grond van de jaarlijks op te leveren EDC-rapportage is juist. Deze 
tarieven liggen immers voor meerdere jaren vast. De jaarlijkse EDC-rapportage geeft het college 
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echter inzicht in hoe de werkelijke kosten- en kostprijsontwikkeling zich verhoudt tot de op basis 
van de WPC vastgestelde tariefontwikkeling. Bovendien kan de EDC-rapportage voor het college 
mede dienen als signaal op grond waarvan kan worden besloten of een vervroegde marktanalyse 
noodzakelijk is.47  

 
269. De stelling van KPN dat de berekening van de kostprijzen in de jaarlijkse EDC-rapportage 

verschilt van de berekening van de tarieven die gehanteerd wordt in het kader van de WPC is 
naar het oordeel van het college onjuist. Bij deze berekeningen dienen namelijk hetzelfde kosten-
toerekeningssysteem en dezelfde waarderingsgrondslagen gebruikt te worden; het enige verschil 
schuilt in de toepassing van de CEA.48 

 
270. Ten aanzien van het opnemen van een toelichting op de cijfers die in een financiële rapporta-

ge gepresenteerd worden, merkt het college op dat dit ertoe dient de gebruiker van de rapportage 
inzicht te geven in de factoren die de ontwikkeling in kostenniveaus en kostprijzen beïnvloeden. 
Een dergelijke toelichting is een normaal onderdeel van een financiële rapportage, zoals bijvoor-
beeld een jaarverslag. Tot zover kan het college zich derhalve niet met KPN’s bedenkingen ten 
aanzien van het nut van de EDC-rapportage verenigen. 

 
271. Het college is het met KPN eens dat de WPC voldoende zekerheid aan de markt biedt over de 

wholesaletarieven die gedurende de reguleringsperiode zullen gelden. Deze informatie is van 
groot belang voor marktpartijen: met de uit de WPC bekende tarieven kunnen partijen berekenen 
wat hun de door KPN geleverde toegang over meerdere jaren kost. De feitelijke kosten- en kost-
prijsontwikkeling – voor zover die zou afwijken van de in de WPC geprognosticeerde ontwikkeling 
– acht het college bij nader inzien onvoldoende voor andere partijen van belang om openbaarma-
king van de jaarlijkse EDC-rapportages te rechtvaardigen. Het college zal het besluit op dit punt 
aanpassen.  

 
272. Het voorgaande neemt uiteraard niet weg dat KPN is gehouden om de in het kader van de 

operationalisering van de WPC relevante EDC-rapportages openbaar te maken.49 Zoals het colle-
ge heeft aangegeven, wordt openbaarmaking daarbij ingeperkt door bedrijfsvertrouwelijkheid. Dit 
geldt ook ten aanzien van de toelichting op een financiële rapportage. In paragraaf 7.2 gaat het 
college nader in op het onderwerp openbaarheid. 

7.1.3 Gescheiden financiële rapportage 

Nut van de gescheiden financiële rapportage als wholesalerapportage 

273. KPN vindt het rapporteren over wholesalemarkten in het kader van de gescheiden boekhou-
ding disproportioneel. In de eerste plaats stelt KPN dat de grondslagen voor het opstellen van de 
gescheiden financiële rapportage afwijken van de wijze waarop de wholesaletarieven vastgesteld 
worden. Hierdoor bestaat er volgens KPN geen relatie tussen de wholesalerendementen in de ge-
scheiden financiële rapportage en de manier waarop de tarieven tot stand komen. Ten tweede 
vraagt KPN zich af wat het college denkt te gaan doen met de in de gescheiden financiële rappor-

                                                      
47 Zie in dit verband ook randnummer 92 van Annex C bij de ontwerpbesluiten. 
48 Overigens kan het effect van de CEA op de EDC-kostprijzen elk jaar inzichtelijk worden gemaakt. 
49 Bedoeld worden de historische EDC-rapportage over 2004 en de prospectieve rapportages over 2005, 2006, 2007 en 2008. 
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tage gerapporteerde wholesalerendementen, aangezien voor de wholesaletarieven de WPC geldt. 
Op grond hiervan vindt KPN dat het rapporteren van wholesalerendementen geen enkel doel dient 
en dus disproportioneel is. In deze lijn doorredenerend, stelt KPN dat het openbaar maken van 
deze informatie niet proportioneel is. 

 
274. Het college oordeelt ten aanzien van deze bedenking als volgt. Zoals KPN terecht stelt, is de 

verplichting tot het voeren van een gescheiden boekhouding een wholesaleverplichting. Deze ver-
plichting dient ertoe inzicht te geven in non-discriminatie en kruissubsidiëring. Via de rapportage 
over wholesalemarkten is namelijk vast te stellen dat KPN wholesalediensten aan het eigen retail-
bedrijf tegen dezelfde tarieven levert als aan andere marktpartijen.  

  
275. Verder merkt het college op dat het stramien voor de gescheiden financiële rapportage door 

KPN in samenwerking met het college ontwikkeld is. Het stramien voorziet in de presentatie van 
opbrengsten, kosten, geïnvesteerd vermogen en rendement van markten en diensten. Dit stra-
mien is in lijn met hetgeen de Europese Commissie schrijft in haar Aanbeveling inzake scheiding 
der boekhoudingen en kostenberekeningssystemen onder het regelgevingskader voor elektroni-
sche communicatie.50 Randnummer 4 bevat de aanbeveling dat aangemelde exploitanten waar-
aan een verplichting tot scheiding van boekhoudingen is opgelegd, een winst- en verliesrekening 
indienen en opgave doen van het geïnvesteerd kapitaal voor elke entiteit waarvoor zij verslag die-
nen te leggen.  

 
276. KPN stelt dat de grondslagen voor het opstellen van de gescheiden financiële rapportage 

afwijken van de wijze waarop de wholesaletarieven worden vastgesteld. Het college merkt op dit 
punt op dat bij de gescheiden financiële rapportage in beginsel dezelfde kostentoerekening en 
waarderingsgrondslagen gehanteerd dient te worden als in de context van tariefregulering. De re-
gels hiervoor zijn uiteengezet in annex A bij de ontwerpbesluiten. Ten behoeve van de tariefrege-
ling wordt op grond van economische principes een aantal grondslagen aangepast om op die ma-
nier een betere economische stimulans te bewerkstelligen (zie annex B bij de ontwerpbesluiten). 
Op dit punt verschillen de gescheiden financiële rapportage en de EDC-rapportage. KPN stelt te-
recht vast dat het in de gescheiden financiële rapportage gerapporteerde rendement niet direct 
aanleiding zal zijn voor het college om in te grijpen in de regulering, aangezien voor de wholesa-
letarieven de meerjarige WPC geldt. Dit rendement geeft echter wel aan wat over het geheel op 
het geïnvesteerd vermogen verdiend wordt en geeft daarmee een indicatie van het financiële re-
sultaat op een markt. Aangezien de kosten van geïnvesteerd vermogen in de gescheiden financië-
le rapportage niet op andere wijze in de kosten verwerkt kunnen worden (zoals in de EDC), is het 
meest voor de hand liggend hier via de ROA uitdrukking aan te geven. 

277. In paragraaf 7.2 gaat het college in op de argumenten van KPN over openbaarheid. 
 
Gescheiden financiële rapportage als retailrapportage 

278. KPN vindt dat de gescheiden financiële rapportage een goed inzicht geeft in de prijssqueeze 
op marktniveau, maar niet op dienstniveau. Dit laatste is volgens KPN niet goed mogelijk omdat 
de squeezetoets op dienstniveau uitgaat van de looptijd van de aanbieding, terwijl de gescheiden 

                                                      
50 Aanbeveling van de Commissie van 19 september 2005 inzake scheiding van boekhoudingen en kostenberekeningssyste-

men onder het regelgevingskader voor elektronische communicatie, 2005/698/EG, L 266/64, 11 oktober 2005.  
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financiële rapportage een jaar beslaat. Ook constateert KPN dat een gescheiden financiële rap-
portage op dienstniveau een veelvoud aan diensten zal omvatten, gegeven dat het college iedere 
aanbieding als aparte dienst beschouwt. KPN stelt dat deze rapportage niet eenvoudig te maken 
is omdat de boekhouding van KPN hier niet in voorziet. Ook vindt KPN dat een dergelijke rappor-
tage wegens bedrijfsvertrouwelijkheid niet gepubliceerd kan worden: concurrenten kunnen dan in-
zicht in het commerciële succes van iedere aanbieding van KPN verkrijgen. Op grond hiervan 
concludeert KPN dat de gescheiden financiële rapportage op dienstniveau zijn doel voorbij schiet. 
KPN ziet als alternatief aparte analyses gebaseerd op de gerealiseerde profielen van de aanbie-
ding. In het verlengde van het bovenstaande vindt KPN dat eventuele openbaarmaking van de 
gescheiden financiële rapportage disproportioneel is. 

 
279. Het college onderkent de door KPN genoemde beperkingen ten aanzien van de gescheiden 

financiële rapportage op het niveau van de individuele dienst. Het college acht een dergelijk de-
tailniveau in de gescheiden financiële rapportage praktisch gezien niet goed werkbaar, maar ook 
niet noodzakelijk. Het monitoring instrument voor de squeezetoets voorziet hier reeds in, en levert 
deze informatie bovendien binnen een veel kortere tijdspanne zodat tijdig ingrijpen door het colle-
ge mogelijk is. 

 
280. Het college acht een gescheiden financiële rapportage op dienstniveau echter wel nuttig, om-

dat daarmee gewaarborgd wordt dat de link tussen het dienstniveau en het marktniveau volledig 
gelegd wordt en doordat op deze wijze een integraal beeld gegeven wordt van de squeezetoets 
op dienstniveau. Het college acht het daarbij echter, gegeven de hierboven genoemde bezwaren, 
denkbaar dat in de gescheiden financiële rapportage gekozen wordt voor enige clustering van 
diensten, bijvoorbeeld door verschillende aanbiedingen van in essentie hetzelfde soort dienstver-
lening bijeen te nemen. Ook acht het college het aanvaardbaar om hierbij een tijdshorizon van 
een jaar te hanteren.51 Op die manier levert de gescheiden financiële rapportage geen precieze 
informatie over squeeze op het niveau van de individuele dienst, maar geeft ze wel inzicht in de 
mate van kostendekking op het iets bredere niveau van clusters van diensten van hetzelfde type 
of van dezelfde familie. Als hieruit zou blijken dat er sprake is van onderdekking van de kosten op 
dienstniveau, is dit een belangrijk signaal voor het college om nader onderzoek te plegen. 

 
281. Doordat de gescheiden financiële rapportage openbaar gemaakt dient worden, kunnen markt-

partijen zelf inzicht in het al dan niet aanwezig zijn van squeeze verkrijgen. Als in de gescheiden 
financiële rapportage niet op het niveau van de individuele dienst gerapporteerd wordt, zullen 
concurrenten van KPN daarbij geen inzicht kunnen krijgen in het commercieel succes van iedere 
dienst. Op dit punt zal bedrijfsvertrouwelijkheid dus geen belemmering zijn om de gescheiden fi-
nanciële rapportage openbaar te maken. In paragraaf 7.2 gaat het college nader in op de open-
baarheid van de financiële rapportages. 

 
Rapportage over niet-gereguleerde markten 

282. KPN stelt dat het college niet duidelijk maakt wat hij met het begrip kruissubsidiëring bedoelt. 
Volgens KPN kan het bieden van inzicht in kruissubsidiëring via de gescheiden financiële rappor-
tage alleen betrekking hebben op verticaal gerelateerde gereguleerde markten. KPN beargumen-

                                                      
51 In het kader van ondergrensregulering heeft het college besloten bij de squeezetoets op dienstniveau uit te gaan van een 

redelijke terugverdientijd (in plaats van de minimale contractsperiode). 
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teert dat, aangezien de wholesaletarieven ex ante via de WPC worden vastgesteld, inzicht in 
kruissubsidie daarbij alleen betrekking kan hebben op gereguleerde retailtarieven. Hiertoe dient 
reeds de prijssqueezetoets, die borgt dat retailaanbiedingen een positieve marge hebben ten op-
zichte van wholesaletarieven. KPN stelt dat de gescheiden financiële rapportage geen inzicht hier-
in biedt. In deze context merkt KPN op dat KPN geen rapportageplicht ten aanzien van niet-AMM-
markten heeft. 

 
283. Het college acht de analyse van KPN grotendeels juist. Het college komt in dit verband terug 

op het standpunt dat hij in randnummer 11 van annex E bij de ontwerpbesluiten heeft ingenomen. 
Dit standpunt hield in dat de gescheiden financiële rapportage alleen inzicht kan bieden in non-
discriminatie en kruissubsidiëring als deze rapportage ook niet-gereguleerde retaildiensten en 
markten bevat die gebruik maken van gereguleerde wholesalediensten. In het geval het college 
het niet nodig acht om op een retailmarkt ondergrensregulering op te leggen, impliceert dit dat het 
college kruissubsidiëring niet als potentieel concurrentieprobleem op deze markt ziet. Over deze 
retailmarkten hoeft KPN dus niet standaard in de gescheiden financiële rapportage te rapporteren.  

 
284. Tegelijkertijd stelt het college echter vast dat er andere redenen zijn op grond waarvan het 

college het nodig kan achten dat KPN zich over niet-AMM-markten verantwoordt. Dit wordt ook 
aangegeven in randnummer 4 van de Aanbeveling van de Europese Commissie inzake scheiding 
van boekhoudingen en kostenberekeningssystemen onder het regelgevingskader voor elektroni-
sche communicatie.52 Een reden kan bijvoorbeeld zijn om de werking van het kostentoerekenings-
systeem te kunnen onderzoeken. Het kostentoerekeningssysteem dient ook de niet-gereguleerde 
markten te omvatten om de kosten op een correcte wijze over wel en niet gereguleerde diensten 
en markten te verdelen. Om dit te kunnen onderzoeken, heeft het college financiële informatie 
over niet gereguleerde markten nodig. Indien dit aan de orde is, zal het college KPN hierom ver-
zoeken. 

 
285. KPN uit ook haar bedenkingen over de verwerking in de gescheiden financiële rapportage van 

niet-gereguleerde wholesalediensten die deel uitmaken van retailaanbiedingen. Het college gaat 
daar bij de behandeling van de bedenkingen ten aanzien van de retailmarkt voor vaste telefonie 
nader op in. In de gescheiden financiële rapportage zal het college de definities en principes han-
teren die in het kader van de ondergrensregulering voor dit soort niet-gereguleerde wholesale-
diensten gebruikt worden. 

 
Rapportagestramien 

286. ACT is van mening dat het rapportagestramien voor de gescheiden financiële rapportage 
meer gedetailleerde informatie dient te bevatten. ACT vindt dat dit ten minste tot het niveau van 
netwerkcomponenten uitgewerkt dient te worden en noemt Ierland en Engeland hierbij als voor-
beelden. 

 
287. Ten aanzien van deze bedenking merkt het college het volgende op. Het stramien van de 

gescheiden financiële rapportage is door KPN in samenwerking met het college ontwikkeld en aan 
marktpartijen voorgelegd. Op dit moment is het college van oordeel dat op basis van dit stramien 
voldoende informatie beschikbaar komt om vast te stellen of sprake is van non-discriminatie of 

                                                      
52 Zie voetnoot 50.  
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prijssqueeze. Het college wil eerst ervaring met dit stramien opdoen. Als blijkt dat aanpassingen in 
het stramien nodig zijn, zal het college deze (doen) aanbrengen (zie ook randnummer 15 van an-
nex E bij de ontwerpbesluiten). Rapportage over kostprijzen van netelementen is daarbij een mo-
gelijkheid (zie ook randnummer 31 van de nota van bevindingen Gescheiden financiële rapporta-
ge).53 Op dit moment acht het college deze informatie in de context van de gescheiden financiële 
rapportage niet nodig. 

7.1.4 Rapportage retailhuurlijnen 

288. KPN is voorstander van het ten aanzien van retailhuurlijnen toepassen van price cap regule-
ring in plaats van rendementsregulering. KPN is van mening dat bij price cap regulering geen 
noodzaak bestaat voor een financiële rapportage over deze huurlijnen. 

 
289. In het kader van de bedenkingen ten aanzien van het huurlijnenbesluit heeft het college al-

daar aangegeven de rendementsregulering te laten vervallen en daarvoor in de plaats safety cap 
regulering te stellen.54 Het college heeft daarbij ook aangegeven dat ten behoeve van de controle 
van de safety cap een rapportage over de omzet over deze huurlijnen nodig is. Dit betekent dat 
KPN geen jaarlijkse financiële rapportage over deze huurlijnen hoeft op te stellen.55 

7.2 Openbaarheid van financiële rapportages 

7.2.1 Doelen van openbaarmaking 

290. KPN betwijfelt of openbaarmaking van financiële rapportages bij marktpartijen tot meer ver-
trouwen in de opgelegde regulering leidt, omdat het merendeel van deze rapportages geen impact 
heeft op de tarieven die tijdens de komende reguleringsperiode zullen gelden.  

 
291. ACT ondersteunt de openbaarmaking van de financiële rapportages, omdat daarmee wordt 

gestreefd naar het inzichtelijk maken van de kostenoriëntatie van tarieven, prijssqueeze, non-
discriminatie en kruissubsidiëring. 

 
292. Zoals het college in de ontwerpbesluiten (zie onder meer paragraaf A.4.5 van annex A bij de 

ontwerpbesluiten) en in paragraaf 7.1 uiteen heeft gezet, hebben de financiële rapportages tot 
doel inzicht te verschaffen in zaken als kostenoriëntatie, prijssqueeze, non-discriminatie en kruis-
subsidiëring. Door openbaarmaking van deze rapportages kunnen marktpartijen zichzelf ervan 
vergewissen dat geen concurrentieverstorende praktijken plaatsvinden ten aanzien van de gehan-
teerde tarieven. Dit draagt bij aan de transparantie van de regulering, waardoor het vertrouwen 
van marktpartijen in de regulering wordt vergroot. Daarnaast draagt openbaarheid van de financië-
le rapportages bij aan de disciplinering van het gedrag van AMM-partijen. De openbaarmaking 
van de financiële rapportages hangt dus niet – zoals KPN lijkt te veronderstellen – samen met ta-
riefbepaling, maar met het geven van inzicht aan marktpartijen in kostenoriëntatie, prijssqueeze, 

                                                      
53 OPTA/EGM-IBT/2003201023, 17 maart 2003. 
54 Zie het ontwerpbesluit Marktanalyse huurlijnen, randnummer 1909 e.v. 
55 In het ontwerpbesluit had het college in dit verband aangegeven dat de digitale retailhuurlijnen in de gescheiden financiële 

rapportage opgenomen moesten worden en dat voor de analoge retailhuurlijnen een ROA-rapportage opgesteld moest worden. 
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non-discriminatie en kruissubsidiëring. 

7.2.2 Effectenwetgeving  

293. KPN stelt dat de eventuele voordelen van openbaarmaking van financiële rapportages niet 
opwegen tegen de extra inspanningen en risico’s voor KPN. KPN stelt dat kapitaalverschaffers in 
de verschillende landen waar KPN een beursnotering heeft op dezelfde wijze behandeld dienen te 
worden, en daarom over dezelfde (financiële) informatie dienen te beschikken, waarbij geen spra-
ke mag zijn van verwarring of misleiding. De openbaarmaking van de financiële rapportages die 
KPN  dient op te stellen, kan tot verwarring leiden en is daarom in strijd met lokale effectenwetge-
ving en beursregels. Dit risico bestaat volgens KPN omdat deze financiële rapportages andere 
uitgangspunten hanteren. Deze zijn gericht op diensten en markten, terwijl KPN op grond van de 
lokale effectenwetgeving en beursregels gehouden is te rapporteren op basis van de organisatie-
vorm en de interne besturing die KPN hanteert. Bovendien worden in de financiële rapportages de 
gemeenschappelijke en gezamenlijke kosten op arbitraire wijze verdeeld. 

294. Het college is zich bewust van effectenwetgeving en beursregels. Daarom heeft het college 
dit onderwerp in de ontwerpbesluiten al aan de orde gesteld (zie paragraaf A.4.5 van annex A bij 
de ontwerpbesluiten). 

 
295. Het college is zich er tevens van bewust dat in de financiële rapportages die KPN in het kader 

van het toezicht dient op te stellen andere uitgangspunten gehanteerd worden dan in de reguliere 
financiële verslaggeving van KPN en dat deze rapportages bij kapitaalverschaffers vragen kunnen 
oproepen. De uitgangspunten voor deze rapportages zijn echter gekozen met het oog op de doel-
stellingen van de rapportages. Bovendien dient KPN deze rapportages goed te onderbouwen door 
een beschrijving van het kostentoerekeningssysteem toe te voegen en een toelichting op de fi-
nanciële overzichten te geven (zie randnummer 27 van annex A bij de ontwerpbesluiten). Op deze 
manier kan KPN de betekenis van de rapportage uiteenzetten, zodat verwarring en misleiding 
voorkomen worden. Verder heeft het college met het oog op de effectenwetgeving en beursregels 
aangegeven dat KPN de rapportages zelf openbaar kan maken, zodat aan de procedures daar-
omtrent kan worden voldaan. Ook heeft het college aangegeven er geen bezwaar tegen te heb-
ben als KPN ertoe zou overgaan de rapportages van een Engelse vertaling te voorzien, zodat bui-
tenlandse kapitaalverschaffers over dezelfde informatie kunnen beschikken als Nederlandse kapi-
taalverschaffers (zie randnummer 44 van Annex A bij de ontwerpbesluiten). 

296. Ten slotte stelt het college ook vast dat British Telecom zeer uitgebreide de financiële rappor-
tages die in het kader van de sectorspecifieke regulering opgesteld worden, openbaar maakt. Bri-
tish Telecom heeft, net als KPN, meerdere beursnoteringen.56 Dit betekent dat het goed mogelijk 
is om de bezwaren die KPN noemt te ondervangen. 

 
297. KPN stelt verder dat toezichthouders in de financiële wereld, zoals De Nederlandsche Bank 

en de Autoriteit Financiële Markten, regelgeving kennen die openbaarmaking van financiële infor-
matie die in strijd is met effectenwetgeving en beursregels voorkómt en dat de Wob op deze toe-

                                                      
56 British Telecom heeft naast een beursnoteringen aan London Stock Exchange, ook een notering aan de New York Stock 

Exchange. KPN heeft beursnoteringen aan de Euronext Amsterdam, de London Stock Exchange, in Frankfurt en aan New York 

Stock Exchange. 
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zichthouders niet van toepassing is. In dit verband citeert KPN het Fondsenreglement van de 
AEX, waarin staat dat de AEX ontheffing kan verlenen om gegevens te publiceren als dit de instel-
ling ernstig nadeel kan opleveren. 

 
298. Het college merkt op dat effectenwetgeving en beursregels gericht zijn op een grotere trans-

parantie ten aanzien van informatie van en over bedrijven. Verder merkt het college in dit verband 
op dat het bepaalde in artikel 10, eerste lid, onder c van de Wob voldoende bescherming aan 
KPN, omdat op grond daarvan bedrijfsvertrouwelijke gegevens niet openbaar gemaakt hoeven 
worden. 

7.2.3 Wet openbaarheid bestuur 

299. KPN stelt tevens dat het bepaalde in artikel 10, eerste lid, onder c en artikel 10, tweede lid, 
onder g van de Wob aan openbaarmaking van de financiële rapportages, voor zover daarin infor-
matie is opgenomen die niet eveneens in jaarstukken of op andere wijze is gepubliceerd, in de 
weg staat. 

 
300. ACT staat op het standpunt dat een beroep op de bedrijfsvertrouwelijkheid er niet toe mag 

leiden dat de vereiste transparantie die met openbaarmaking van de financiële rapportages wordt 
nagestreefd, niet wordt bereikt. Daarnaast is ACT van mening dat een partij die beroep doet op 
bedrijfsvertrouwelijkheid aan dient te geven welke commerciële belangen potentieel met open-
baarmaking geschaad worden. Tevens voert ACT aan dat het bestaan van kosten in zichzelf geen 
bedrijfsvertrouwelijk gegeven is. Tenslotte stelt ACT dat als gegevens als bedrijfsvertrouwelijk 
worden aangemerkt, dusdanige gegevens verstrekt dienen te worden (dummy data) dat het uit-
voeren van een gevoeligheidsanalyse mogelijk is. 

301. Het college is van opvatting dat alleen gegevens die als bedrijfsvertrouwelijk in de zin van de 
Wob kunnen worden aangemerkt, niet openbaar gemaakt hoeven worden (zie artikel 18.7, vijfde 
lid, van de Tw). In de ontwerpbesluiten heeft het college al aangegeven dat de openbaarmaking 
van gegevens in de financiële rapportages beperkt wordt door de bedrijfsvertrouwelijkheid van de-
ze gegevens (zie alinea 40 van Annex A bij de ontwerpbesluiten). De financiële rapportages zullen 
echter tal van gegevens bevatten die niet als zodanig kunnen worden aangemerkt. Het college 
verwijst in dit verband naar de zeer uitgebreide financiële rapportages die door British Telecom in 
het kader van toezicht worden opgesteld en openbaar gemaakt. Deze rapportages bevatten diver-
se gegevens die niet via andere bronnen al gepubliceerd zijn. In de nota van bevindingen Ge-
scheiden financiële rapportage heeft het college aangeven ten aanzien van deze rapportage te 
verwachten dat een beroep op bedrijfsvertrouwelijkheid ten aanzien van retailgegevens eerder 
gehonoreerd zal worden dan ten aanzien van wholesalegegevens.57 

 
302. De consequentie van het bovenstaande is echter dat de gewenste transparantie in een aantal 

gevallen beperkt zal worden doordat gegevens op grond van de Wob niet openbaar gemaakt hoe-
ven te worden. Op dit punt kan het college dus niet tegemoet komen aan de wens van ACT. Wel 
is het college het eens met ACT dat KPN dient te onderbouwen om welke redenen bepaalde ge-

                                                      
57 Zie randnummer 118 van de Nota van bevindingen Gescheiden financiële rapportage, OPTA/EGM-IBT/2003/201023, 17 

maart 2003. 
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gevens bedrijfsvertrouwelijk zijn. Met ACT vindt het college dat het in dergelijke gevallen zinvol 
kan zijn om dummy cijfers openbaar te maken, zoals bijvoorbeeld percentages die de verhoudin-
gen tussen cijfers aan te geven. 

7.3 Kostentoerekening 

7.3.1 Niet-causale kostentoerekening 

303. In deze paragraaf gaat het college in op de interpretatie en uitwerking van het begrip kosteno-
riëntatie, specifiek met betrekking tot de door het college proportioneel geachte niet-causale kos-
tentoerekening en de in dat verband door partijen naar voren gebrachte bedenkingen ten aanzien 
van de in de ontwerpbesluiten op grond van artikel 6a.11 van de Tw opgelegde verplichting tot 
proportionele toerekening van wholesalespecifieke kosten. 

304. KPN acht de proportionele toerekening van wholesalespecifieke kosten in strijd met het be-
ginsel van kostencausaliteit, terwijl kostencausaliteit onder de Nederlandse wet het beginsel is 
voor het toerekenen van kosten. Een en ander blijkt volgens KPN ook uit de door de minister op-
gestelde concept Regeling toegang onder bijzondere omstandigheden. Tevens stelt KPN dat niet-
causale kostentoerekening strijdig is met de overweging van de Toegangsrichtlijn. Verder stelt 
KPN dat de Europese Commissie vasthoudt aan het principe van kostencausaliteit, hetgeen vol-
gens KPN blijkt uit de concept aanbeveling inzake Cost Accounting en Accounting Separation. 
Ondermeer op grond hiervan heeft KPN bedenkingen tegen de keuze van het college om who-
lesalespecifieke kosten op proportionele wijze toe te rekenen.  

305. ACT is het eens met het voornemen van het college om wholesalespecifieke kosten proporti-
oneel toe te rekenen. ACT is daarbij van mening dat proportionele toerekening van wholesalespe-
cifieke kosten mogelijk is op grond van de Toegangsrichtlijn en op grond van artikel 6a.7 van de 
Tw. Ook vindt ACT dat proportionele toerekening van wholesalespecifieke kosten ook van toepas-
sing dient te zijn op de markten voor gespreksafgifte en transit. 

 
Juridische basis 

306. Voordat het college ingaat op de inhoudelijke bedenkingen inzake niet-causale kostentoere-
kening, eerst het volgende. In de ontwerpbesluiten is de verplichting tot proportionele toerekening 
van wholesalespecifieke kosten opgelegd op grond van artikel 6a.11 van de Tw,58 welk artikel erin 
voorziet dat onder buitengewone omstandigheden andere dan de in hoofdstuk 6a bedoelde regu-
liere verplichtingen kunnen worden opgelegd. Hiertoe was ten tijde van het schrijven van de ont-
werpbesluiten de in het tweede lid van dat artikel bedoelde ministeriële regeling in ontwikkeling.59 
Gegeven dat de wetsgeschiedenis het college tot de overtuiging had doen komen dat de wetgever 
niet-causale toerekening van kosten uitsluitend mogelijk achtte op grond van artikel 6a.11 van de 
Tw, had het college de minister om deze regeling verzocht. 

307. De minister heeft de betreffende regeling opgesteld en een concept daarvan voorgelegd aan 
zowel het Overlegorgaan Post en Telecommunicatie als de Europese Commissie. De marktpartij-

                                                      
58 Zie ondermeer paragraaf 8.7 en paragraaf 9.7 van het ontwerpbesluit gespreksopbouw. 
59 De concept Regeling toegang onder bijzondere omstandigheden. 
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en waren volgens de minister eensluidend negatief in hun reactie op de concept regeling, zij het 
om verschillende redenen, en adviseerden om de regeling niet in werking te laten treden.60 

308. De Europese Commissie heeft in haar reactie aangegeven dat “… it is far from certain that 
Articles 9 to 13 of the Access Directive disallow a cost sharing mechanism which would include an 
element of non-recoverable costs.” De Commissie stelt in dit verband: “This suggests the possibil-
ity that the ‘normal’ access obligations may lead to the imposition on the SMP operator in appro-
priate circumstances of an obligation to bear costs which it cannot directly recover from access 
seekers for whose benefit the access obligations have been established.” De Commissie stelt 
daarom dat “… the remedy may be covered by Articles 9 to 13 of the Access Directive …” Mede 
op basis hiervan is de minister tot de conclusie gekomen dat het vaststellen van de voorgestelde 
regeling op dit moment niet opportuun is.61 

309. De reactie van de Europese Commissie en de conclusie van de minister in ogenschouw ne-
mend, is het college tot het standpunt gekomen dat KPN in het kader van de reguliere verplichting 
ter zake van tariefregulering (artikel 6a.7 Tw) tot niet-causale toerekening van wholesalespecifieke 
kosten kan worden verplicht. Dit betekent dat de ontwerpbesluiten worden aangepast zodat in alle 
gevallen waarin het college voor wholesalediensten de verplichting tot het hanteren van kosten-
georiënteerde tarieven oplegt, deze verplichting mede de niet-causale toerekening van wholesa-
lespecifieke kosten inhoudt. 

 
Economische achtergrond kostentoerekening 

310. Het college legt op een aantal wholesalemarkten aan KPN de verplichting op tot het hanteren 
van kostengeoriënteerde tarieven. Dit betekent dat bij het bepalen van de tarieven de relevante 
onderliggende kosten als uitgangspunt worden genomen. 

 
311. Een kenmerk van tarieven die in redelijke verhouding tot de onderliggende kosten staan, is dat 

ze voorkómen dat KPN te hoge of te lage winsten (of zelfs verliezen) genereert waardoor kruis-
subsidies ontstaan die het level playing field verstoren.62 Ook bevorderen tarieven die gebaseerd 
zijn op causale toerekening van onderliggende kosten in het algemeen de concurrentie, doordat 
ze in beginsel de juiste prikkels geven ten aanzien van het gebruik van deze diensten en de be-
slissingen van concurrenten van KPN om al dan niet in eigen infrastructuur te investeren.63 

 
312. Rekening houdend met de omstandigheden van een specifiek geval, kan ten aanzien van 

bepaalde (typen) kosten causale toerekening echter tot suboptimale uitkomsten leiden. Om de 
geconstateerde concurrentieproblemen te voorkómen, kan het in een dergelijk geval dan beter zijn 
om af te wijken van kostencausaliteit. Dit is met name het geval bij wholesalespecifieke kosten. 
Dergelijke kosten worden alleen ten behoeve van toegang gemaakt. Als KPN deze kosten op 
grond van het beginsel van causale kostentoerekening alleen aan de wholesaledienstverlening 
toerekent, en in de tarieven verwerkt, geeft dit KPN de mogelijkheid om marges van concurrenten 

                                                      
60 Zie de brief van de minister van Economische Zaken van 2 september 2005, kenmerk TP/MO/5054821. 
61 Zie de brief van de minister van Economische Zaken van 2 september 2005 en de brief van de Europese Commissie van 20 

juli 2005. 
62 Zie bijvoorbeeld randnummer 267 van het ontwerpbesluit gespreksopbouw. 
63 Zie bijvoorbeeld randnummer 343 van het ontwerpbesluit gespreksopbouw. 
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uit te hollen. Ook heeft KPN dan geen interne prikkel om kosten te minimaliseren, en eveneens 
speelt ten aanzien van deze kosten dat de concurrentie die kan ontstaan als gevolg van de toe-
gangsverplichting alle eindgebruikers ten goede komt, ook die van KPN. 

 
313. Het college is derhalve van oordeel dat bij de invulling van kostenoriëntatie en de in dat kader 

toe te passen kostentoerekening causaliteit als leidend beginsel gehanteerd moet worden, maar 
dat andere principes van kostentoerekening gehanteerd moeten kunnen worden als dit de concur-
rentie of de belangen van eindgebruikers beter bevordert. Bij de keuze op welke wijze kosten toe-
gerekend dienen te worden, kunnen, naast kostencausaliteit, in ieder geval de volgende principes 
gehanteerd worden: benefits received, level playing field, kostenminimalisatie, reciprociteit en 
praktische uitvoerbaarheid.64 Dit zijn dezelfde principes voor ‘cost recovery’ als die de IRG eerder 
heeft geformuleerd.65 

 
Bedenkingen KPN inzake conformiteit met Europese regelgeving 

314. Het college is het niet eens met de stelling van KPN dat de Europese Commissie vasthoudt 
aan het principe van kostencausaliteit. Volgens KPN zou dit blijken uit de Toegangsrichtlijn en uit 
de Aanbeveling van de Europese Commissie. In dit verband wijst het college op hetgeen de Com-
missie in haar brief over de concept Regeling toegang in bijzondere omstandigheden schrijft, na-
melijk dat “the remedy66 may be covered by Articles 9 to 13 of the Access Directive.” Ook verwijst 
het college in dit verband naar overweging 6 van de Aanbeveling inzake scheiding van boekhou-
dingen en kostenberekeningssystemen onder het regelgevingskader voor elektronische communi-
catie,67 waar de Europese Commissie toelicht dat als een bepaalde methodiek voor kostenbere-
kening of scheiding der boekhoudingen wordt voorgeschreven als uitgangspunt voor besluiten 
over prijsmaatregelen, deze zo dienen te worden gespecificeerd dat zij efficiënte investeringen 
aanmoedigt en mogelijke concurrentievervalsende gedragingen blootlegt, in het bijzonder prijs-
klemmen. 

315. Waar het al zo is dat de Commissie vasthoudt aan het principe van kostencausaliteit, dan naar 
het oordeel van het college niet met uitsluiting van andere principes die in de toerekening van kos-
ten relevant en proportioneel kunnen zijn en als zodanig toepassing kunnen worden gegeven. 
Kostencausaliteit geldt daarmee als uitgangspunt voor de toerekening van kosten; uitsluitend als 
daartoe gegronde redenen aanwezig zijn, kan van dit uitgangspunt worden afgeweken en toepas-
sing worden gegeven aan een andere principe voor toerekening.  

316. Illustratief voor het standpunt van de Commissie is dat zij in het kader van de door Ofcom 
genotificeerde marktbesluiten geen commentaar heeft gegeven op de keuzes die Ofcom ten aan-
zien van de voor de toerekening van kosten gehanteerde principes heeft gemaakt. Ofcom heeft 
verscheidene besluiten genotificeerd waarin ze ten aanzien van een aantal kostencategorieën be-
sloten heeft dat British Telecom een deel van deze kosten dient te dragen ook al veroorzaakt zij 
de betreffende kosten niet zelf. Dit betreft ondermeer de implementatiekosten van nieuwe dienst-

                                                      
64 Zie bijvoorbeeld randnummer 343 e.v. van het ontwerpbesluit gespreksopbouw. 
65 Zie bijvoorbeeld randnummers 343 en 344 van het ontwerpbesluit gespreksopbouw. 
66 Bedoeld wordt de maatregel dat een AMM-partij een deel van de kosten van toegangsfaciliteiten die nodig zijn om concurren-

ten toegang tot het netwerk te verlenen, maar waar de AMM-partij zelf geen gebruik van maakt, zelf moet dragen. 
67 Zie voetnoot 50. 
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verlening, zoals bij ontbundelde toegang tot het aansluitnet (ULL) en wholesale line rental (WLR), 
en de kosten die Ofcom Product management, Policy en Planning kosten noemt. Deze laatste ca-
tegorie kosten is vergelijkbaar met de kosten die door het college altijd zijn aangeduid als who-
lesalespecifieke kosten. Op grond van met name de principes van de verdeling van voordelen 
(distribution of benefits), effectieve concurrentie en kostenminimalisatie kiest Ofcom in deze geval-
len ervoor om deze kosten aan alle eindgebruikers te doen toerekenen, en dus ook de eindge-
bruikers van British Telecom zelf die in feite geen gebruik maken van de toegangsverplichting.68 
De Europese Commissie heeft in geen van deze gevallen opmerkingen gemaakt over de gekozen 
wijze van kostentoerekening.69 

 
317. In het verlengde van het bovenstaande wijst het college erop dat ook onder de Europese toe-

zichthouders het hanteren van andere kostentoerekeningsprincipes aanvaardbaar wordt geacht. 
De ERG geeft in haar Common Position bij de Aanbeveling van de Europese Commissie aan dat 
in aanvulling op het causaliteitsprincipe dat in beginsel in kostentoerekeningssystemen gehan-
teerd wordt, ook andere beginselen zoals distribution of benefits, effectieve concurrentie, kosten-
minimalisatie, reciprociteit en praktische toepasbaarheid gehanteerd kunnen worden.70  

 
Ministeriële regeling toegang in bijzondere omstandigheden 

318. In aanvulling op de hierboven genoemde bedenkingen van KPN tegen proportionele toereke-
ning van wholesalespecifieke kosten, stelt KPN ook dat het college onvoldoende heeft aange-
toond dat voldaan wordt aan de voorwaarden die de concept ministeriële regeling toegang in bij-
zondere omstandigheden stelt. In dit verband geeft KPN aan dat de door het college gepresen-
teerde cijfers ten aanzien van in ieder geval opbouw en lokale doorgifte niet correct zijn. De con-
clusie van KPN is dat de proportionele toerekening van wholesalespecifieke kosten nauwelijks in-
vloed op de kostprijzen en tarieven zal hebben. 

 
319. De concept Regeling toegang in bijzondere omstandigheden noemde een aantal voorwaarden 

waaraan voldaan moest zijn om niet-causale toerekening van kosten te kunnen toepassen. Eén 
van deze voorwaarden was dat het college moest aantonen dat causale kostentoerekening voor 
alternatieve aanbieders tot een dermate grote kostenasymmetrie zou leiden dat van daadwerkelij-
ke concurrentie geen sprake kan zijn (artikel 3 onder b). Met het oog hierop had het college een 
cijfermatige onderbouwing opgenomen van de geschatte invloed van proportionele toerekening 
van wholesalespecifieke kosten op de tarieven. Gegeven dat de minister heeft geconcludeerd een 
ministeriële regeling op grond van 6a.11 van de Tw niet opportuun te vinden, acht het college een 
verdere behandeling van de argumenten van KPN ten aanzien van de voorwaarden van de con-
cept regeling verder niet aan de orde. 

                                                      
68 Oftel, Review of the wholesale local access market, Identification and analysis of markets, determination of market power and 

setting of SMP conditions, Explanatory statement and notification, 16 december 2004 (hoofdstuk 8); Oftel, Review of the fixed 

narrowband wholesale exchange line, call origination, conveyance and transit markets, Identification and analysis of markets, 

determination of market power and the setting of SMP conditions, Final explanatory statement and notification, 28 november 

2003 (hoofdstuk 7); Ofcom, Review of BT’s product management, policy and planning (PPP) charge, Statement, 30 juli 2004. 
69 Brieven van de Europese Commissie van 6 oktober 2004 (over ULL), 23 september 2003 (over WLR) en 1 juli 2004 (over 

PPP). 
70 ERG Common Position: Guidelines for implementing the Commission Recommendation C (2005) 3480 on Accounting Sepa-

ration & Cost Accounting systems under the regulatory framework for electronic communications, ERG (05) 29, p.9. 
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320. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het college wel de plicht heeft aan te tonen dat de ver-
plichtingen die hij oplegt proportioneel zijn. De Europese Commissie merkt dit ook op in haar brief 
als ze stelt dat “The assessment of the actual validity of such a remedy would have to be carried 
out on a case by case basis” , waarbij ze verwijst naar de algemene motiveringsplicht die in artikel 
8 van de Toegangsrichtlijn is geformuleerd. 

 
321. Het college heeft in de ontwerpbesluiten gemotiveerd waarom hij ten aanzien van een aantal 

markten het hanteren van kostengeoriënteerde tarieven proportioneel vindt. Daarbij heeft het col-
lege toegelicht dat het ten aanzien van bepaalde typen kosten nodig kan zijn om een ander dan 
causale kostentoerekening toe te passen om de geconstateerde concurrentieproblemen weg te 
nemen dan wel te voorkómen. Het college verwijst in dit verband ook naar de hierboven gegeven 
argumentatie. Het college acht daarmee in algemene zin voldoende onderbouwing aan de inhoud 
van het begrip kostenoriëntatie gegeven te hebben. Bij de beoordeling van de door KPN op grond 
van artikel 6a.7 voor te leggen EDC-rapportages zal het college onderzoeken of ten aanzien van 
bepaalde typen kosten, waaronder in ieder geval de wholesalespecifieke kosten, niet-causale kos-
tentoerekening noodzakelijk is. Indien dat het geval blijkt, zal het college dit in het uiteindelijke ta-
riefbesluit (dat volgt op de operationalisering van de betreffende tariefinstrumenten) onderbouwen.  

 
Proportionele toerekening van wholesalespecifieke kosten in combinatie met andere verplichtingen 

322. ACT is van mening dat het college proportionele toerekening van wholesalespecifieke kosten 
dient op te leggen in alle gevallen waarin verplichtingen tot non-discriminatie, kostenoriëntatie en 
gescheiden boekhouding zijn opgelegd. 

323. In de ontwerpbesluiten heeft het college uiteengezet proportionele toerekening van wholesa-
lespecifieke kosten proportioneel te achten voor alle markten waar de verplichting tot kostenoriën-
tatie is opgelegd. Het college legt kostenoriëntatie van tarieven als verplichting op in de markten 
voor gespreksopbouw, lokale en interregionale gespreksdoorgifte, gespreksafgifte, ontbundelde 
toegang tot het aansluitnet en terminating verbindingen van 2Mbit/s en <2Mbit/s. De niet-causale 
kostentoerekening geldt daarmee niet voor de markt voor transit, zoals ACT wenst, omdat het col-
lege op deze markt geen verplichting tot het hanteren van kostengeoriënteerde tarieven oplegt. 
Deze verplichting geldt ook niet voor de markt voor laagcapacitaire toegang tot het vaste openba-
re telefoonnetwerk. Het college heeft immers op grond van de bedenkingen gekozen voor een an-
dere vorm van tariefregulering, namelijk retail-minus.  

324. Waar de concept ministeriële regeling de toepassing van niet-causale kostentoerekening voor 
de markt voor gespreksafgifte nog leek uit te sluiten (als gevolg waarvan in de ontwerpbesluiten 
proportionele toerekening niet op die markt is opgelegd), zij opgemerkt dat die, gegeven dat het 
college de proportionele toerekening van wholesalespecifieke kosten proportioneel acht voor alle 
markten waar de verplichting tot kostenoriëntatie is opgelegd, ook van toepassing zal zijn op de 
markt voor gespreksafgifte. 

 
325. In alle gevallen waarin het college de verplichting tot het hanteren van kostengeoriënteerde 

tarieven oplegt, heeft het college ook de verplichting tot non-discriminatie opgelegd. Evenzo geldt 
dat in al deze gevallen de verplichting tot gescheiden boekhouding is opgelegd, omdat die sa-
menhangt met de verplichting tot non-discriminatie en de aanwezigheid van een kostentoereke-
ningssysteem dat nodig is om de verplichting tot gescheiden boekhouding gestalte te kunnen ge-
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ven. Dit komt tegemoet aan het commentaar van ACT. 

7.3.2 IP en kostentoerekening 

326. KPN stelt dat het college sterk leunt op de tot heden in de ONP- en EDC-rapportages gehan-
teerde kostenallocatiemethodiek. KPN stelt echter dat deze methodiek minder goed toepasbaar is 
bij op IP-technologie gebaseerde netwerken. In de traditionele netwerken worden diensten via se-
paraat identificeerbare netwerkonderdelen en bouwstenen geleverd, zodat de kosten van deze 
netwerkonderdelen en bouwstenen goed aan de bewuste diensten toe te rekenen zijn. Bij een IP-
netwerk is dit volgens KPN niet het geval, omdat daar de netwerkonderdelen en bouwstenen voor 
een veelvoud van diensten gebruikt worden. Hierdoor zijn kosten niet goed aan diensten toe te re-
kenen. Volgens KPN leidt dit ertoe dat kostenallocaties in hoge mate arbitrair zullen zijn en het al-
leen maar zinvol is een rapportage over het hele netwerk op te leveren, en niet meer per dienst. 
Als kostenallocatie dan toch noodzakelijk wordt geacht, ziet KPN Ramsey pricing als de beste 
mogelijkheid omdat deze vorm van kostenallocatie niet marktverstorend werkt. 

 
327. Het college onderkent de ontwikkeling richting het gebruik van op IP-technologie gebaseerde 

netwerken. Er is echter geen reden om te veronderstellen dat die ontwikkeling niet in de huidige 
kostentoerekeningssytematiek geaccommodeerd kan worden. Ook in het traditionele PSTN-
netwerk worden netwerkonderdelen en bouwstenen gebruikt voor de levering van verschillende 
diensten. Zo wordt transmissiecapaciteit gebruikt voor zowel klassiek spraakverkeer als voor huur-
lijnen. Ten behoeve hiervan dient KPN de transmissiecapaciteit te verdelen over de verschillende 
toepassingen en de kosten in lijn daarvan aan de bewuste diensten toe te rekenen. Een dergelijke 
aanpak kan ook in de context van IP gebruikt worden. 

 
328. Verder wijst het college erop dat de ontwikkeling naar op IP-technologie gebaseerde netwer-

ken over een reeks van jaren zal plaatsvinden en dus nu nog niet ‘full swing’ aan de orde is. Met 
de introductie van deze netwerken zullen wellicht nieuwe vragen over kostentoerekening ontstaan, 
die dan opgelost zullen moeten worden. Dit kan aan de orde komen in het kader van de (ontwik-
keling van de) EDC-rapportages en de gescheiden financiële rapportages die KPN ieder jaar dient 
op te stellen. Dan kan wellicht blijken dat aanvullende goedkeuring van het kostentoerekenings-
systeem noodzakelijk is om de kosten van op IP-gebaseerde netwerkonderdelen aan markten en 
diensten te kunnen toe te rekenen. Indien dit aan de orde blijkt te zijn, zal het college het aanvul-
lende deel van het kostentoerekeningssysteem onderzoeken met het oogmerk dit goed te keuren. 
Op langere termijn kan dit mogelijkerwijs betekenen dat het begrip kostenoriëntatie een ander-
soortige invulling dient te krijgen dan nu het geval is. Indien die noodzaak dan bestaat, zal het col-
lege alternatieve interpretaties van kostenoriëntatie en van tariefregulering overwegen.  

7.3.3 Vermogenskosten 

329. ACT is voorstander van het hanteren van verschillende vermogenskostenvoeten voor verschil-
lende diensten. Tele2 pleit ook voor het gebruik van verschillende vermogenskostenvoeten en 
stelt dat de vermogenskosten alleen het geïnvesteerd vermogen en het risico van de dienst die 
het betreft dienen te bevatten.  

 
330. Het college heeft in de ontwerpbesluiten aangegeven het gebruik van gedifferentieerde ver-
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mogenskostenvoeten in principe nog steeds relevant te vinden, maar heeft daar ook aangegeven 
nog te onderzoeken of dit ook strookt met de toepassing van de CEA (zie paragraaf B.2.4 van an-
nex B en paragraaf C.6.3 van annex C bij de ontwerpbesluiten). 

 
331. Vooropgesteld zij dat de operationalisering van de WACC (de bepaling van de berekenings-

methodiek en de berekening zelf) onderdeel uitmaakt van de operationalisering van de wholesale 
price cap. In die context heeft het college besloten om geen toepassing te geven aan een voor 
verschillende diensten gedifferentieerde WACC, met als reden dat de gedifferentieerde toepas-
sing van de comparatieve efficiëntie analyse voor de onderscheidenlijke wholesalediensten reeds 
in de proportionele invulling van tariefregulering voorziet. 

 
332. Ingeval diensten in het systeem van jaarlijkse rendementsregulering opgenomen worden, blijft 

het uitgangspunt van het college aan de orde dat, afhankelijk van de risicograad van activiteiten, 
het college een gedifferentieerde vermogenskostenvoet in beginsel gerechtvaardigd acht. Dit 
strookt met de opvatting van ACT en Tele2. Indien dit in concrete gevallen aan de orde is, zal het 
college onderzoeken welke vermogenskostenvoet, gezien het risicoprofiel van de activiteit, rele-
vant is. 

7.3.4 Kosten van afgeschreven activa 

333. Tele2 is van mening dat de verzonken kosten van KPN niet opgenomen dienen te worden in 
de kostprijsberekening die ten behoeve van de tarieven gemaakt wordt, omdat de activa waarop 
deze kosten betrekking hebben al grotendeels zouden zijn afgeschreven. 

334. In de kosten- en kostprijsberekeningen die het college hanteert en die KPN sinds 1998 in de 
EDC-rapportage toepast, worden alleen afschrijvingen opgenomen van activa die nog niet volledig 
zijn afgeschreven. Ook worden alleen de vermogenskosten opgenomen over de netto boekwaar-
de (dus het nog niet afgeschreven deel van de activa). Met andere woorden, als activa volledig 
zijn afgeschreven, worden geen afschrijvingen en vermogenskosten berekend. 

335. Ook is Tele2 van mening dat de inflatiecorrectie (CPI) niet onverkort op de tarieven toegepast 
moet worden, omdat hierin verzonken kosten zijn opgenomen en inflatie geen invloed heeft op de 
hoogte van dergelijke kosten die hun bron in het verleden hebben. 

336. Het college hanteert in het kader van tariefregulering het forward looking principe. Dit houdt in 
dat de kosten op zodanige wijze berekend worden dat de hoogte ervan goede investeringsprikkels 
geeft aan potentiële toetreders (zie alinea 7 van Annex B bij de ontwerpbesluiten). Met het oog 
daarop heeft het college gekozen voor de toepassing van current costing als waarderingsgrond-
slag (zie paragraaf B.2.3 van Annex B bij de ontwerpbesluiten). Dit betekent ondermeer dat de 
hoogte van de afschrijvingen beïnvloed wordt door de current costs van de betreffende activa. Dit 
kostenniveau is relevant, omdat dit het kostenniveau aangeeft waar een partij mee geconfronteerd 
zou worden als deze partij zelf zou investeren in infrastructuur. Daarmee geeft het tarief dat op dit 
kostenniveau is gebaseerd een goede prikkel ten aanzien van investeringsbeslissingen. In para-
graaf 5.1.11 gaat het college in op de toepassing van de CPI in de context van de WPC. 
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