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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
De indeling van deze schriftelijke bijdrage 
 
In deze schriftelijke bijdrage reageert KPN op het ontwerpbesluit van OPTA van 1 juli 2005 inzake de 
retailmarkten voor vaste telefonie. De reactie is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken waarin per 
hoofdstuk een thema of een onderwerp wordt besproken.  
 
In hoofdstuk 2 staat een algemene reactie van KPN. Hierin vragen wij aandacht voor het feit dat de 
bestaande markten in de telecommunicatiesector niet langer verkokerd zijn maar in elkaar overgaan. 
Dit heeft met name consequenties voor het bepalen van marktmacht in de marktanalyses. In 
hoofdstuk 3 volgt een aantal opmerkingen over de verkeerssoorten, die door OPTA als aparte markten 
worden gedefinieerd: vast-mobiel, internationaal,  090x, smalbandig dataverkeer, verkeer naar 
persoonlijke informatiediensten en verkeer naar semafoonaansluitingen. In hoofdstuk 4 geven we aan 
dat OPTA een grootzakelijke markt voor de vaste telefonie had moeten afbakenen.  Hoofdstuk 5 gaat 
over Voice over Breedband (VoB). Daarin geven wij aan dat VoB ten onrechte wordt onderworpen aan 
ondergrensregulering. De hoofdstukken 6, 7 en 8 gaan respectievelijk over ondergrensregulering, het 
stoplichtmodel en de bovengrensregulering. Hierin doet KPN aan aantal constructieve voorstellen voor 
een meer efficiënte retailtariefregulering.  
 
Ons commentaar op de voorstellen van OPTA over de financiële rapportages is opgenomen in een 
bijlage. Dit commentaar bestrijkt zowel de wholesale als de retail aspecten van de rapportage.  
 
 
Het juridisch kader 
 
Het ontwerpbesluit bevat een algemene beschrijving van het juridisch kader en van de door OPTA 
gehanteerde benadering bij de marktanalyses. KPN heeft die beschrijving voor kennisgeving 
aangenomen en er van afgezien daar een afzonderlijke reactie op te geven. Wat KPN betreft bevat dit 
deel van het ontwerpbesluit geen inhoudelijke afwegingen en heeft het geven van commentaar op de 
accenten die OPTA in de beschrijving van het kader legt alleen zin waar het de toepassing van dat 
kader betreft. Het ontbreken van opmerkingen kan dan ook niet worden gezien als instemming met de 
beschrijving van het kader. 
 
Ten aanzien van het juridisch kader merkt KPN nog op dat OPTA van de eisen die voortvloeien uit 
artikel 1.3, lid 4, Tw slechts op zeer oppervlakkige wijze in het besluit rekenschap geeft. In 
overwegende mate worden consequenties van de ontwerpbesluit in algemene kwalitatieve 
bewoordingen aangegeven. Van een werkelijke diepgaande kwantitatieve analyse van de vele door 
marktpartijen aangeleverde cijfers geeft het ontwerpbesluit geen blijk. Mogelijk heeft OPTA dergelijke 
analyses wel uitgevoerd, maar meent zij dat de vertrouwelijkheid van de gebruikte gegevens aan een 
openbare verantwoording daarvan in de weg zou staan. KPN is echter van mening dat ook met 
behoud van vertrouwelijkheid van gegevens een betere verantwoording nodig is om te voldoen aan de 
eisen van artikel 1.3, lid 4, Tw.  
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Hoofdstuk 2 De markt is grenzeloos; 
algemene opmerkingen van KPN bij de conceptbesluiten inzake vaste telefonie, huurlijnen en 
wholesale breedband 
 
1. Inleiding 
 
Omdat de marktanalyses van OPTA een prospectief karakter hebben is het van belang om in te gaan 
op ontwikkelingen in de telecommunicatiemarkt. Steeds meer marktpartijen gaan over tot het 
aanbieden van meer diensten, waar zij voorheen zich beperkten tot het aanbieden van één dienst. 
Technologische ontwikkelingen liggen hieraan mede ten grondslag. OPTA besteedt ten onrechte 
weinig aandacht aan deze marktontwikkeling. 
 
In het onderstaande volgt een uiteenzetting van deze ontwikkelingen en de consequenties voor de 
marktanalyse van OPTA. Daarbij betrekken wij de opvattingen over de 'Ladder of investment' die 
ook doorklinken in de beleidsnotities van de ERG, de beleidsregels van de Minister van Economische 
Zaken en de onderhavige conceptbesluiten van OPTA.  

 
Verder zullen wij enkele andere opmerkingen maken over de besluiten van OPTA.  
 
2. Verkokerde markten worden fluïde   
 
De eindgebruiker maakt gebruik van een toenemend aantal communicatiemiddelen. Het aandeel 
van vaste telefonie in de totale communicatie van eindgebruikers neemt gestaag af. Zowel het 
aantal klanten met een vaste telefoonaansluiting als de verkeersminuten dalen. Dit komt door 
eenzijdige migratie van klanten naar mobiele telefonie en de laatste tijd naar 
breedbandtoepassingen zoals Voice-over-Breedband en instant messaging (MSN-en). In het jongere 
segment van onze klanten is deze beweging het sterkst. Dit brengt mee dat de betekenis van vaste 
telefonie in de toekomst alleen nog maar afneemt. Onderstaande afbeelding illustreert dit. 
 
 
[KPN VERTROUWELIJK] 
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De marktpartijen gaan steeds meer over tot het aanbieden van meer diensten tegelijkertijd. Dit 
staat ook wel bekend als multiplay. Met een multiplay aanbod voorziet een telecom operator in de 
totale communicatiebehoefte van de eindgebruiker. Een operator kan de diensten gecombineerd of 
afzonderlijk aanbieden. Indien diensten gecombineerd worden afgenomen, betaalt de klant in de 
regel een lagere totaalprijs dan indien de diensten afzonderlijk worden afgenomen. Dit heeft voor 
de klant een evident prijsvoordeel. Daarnaast brengt een multiplay aanbod vaak mee dat de klant 
één rekening ontvangt.  
 
Kabelexploitanten voeren al geruime tijd de zogenaamde Triple Play strategie. Dat betekent dat zij 
aan hun abonnees televisie, Internet en telefonie aanbieden. Kabelexploitanten voeren hierbij een 
strategie om zoveel diensten gedigitaliseerd aan te leveren bij de klanten. Zij wenden hun 
marktpositie op het gebied van analoge televisiedistributie aan om klanten over te hevelen naar 
digitale televisiedistributie. Dit gebeurt onder meer door het aanbieden van gratis digitale 
televisiediensten of een gratis digitale decoder. Ook komt het voor dat het analoge pakket wordt 
'uitgekleed' en dat bepaalde programma's uitsluitend te zien zijn in een digitale omgeving.  
 
Andere marktpartijen zijn ook actief met multiplay aanbiedingen. Scarlet biedt aan haar klanten 
ook vaste en mobiele telefonie, Internet en televisie. Tele2 is van oorsprong een CPS aanbieder van 
vaste telefonie maar biedt ook mobiele telefonie aan. Ook wordt Tele2 actief in breedband 
Internet. De geplande overname van Versatel door Tele2 laat zien dat de concurrentie op de 
multiplay markten steeds intensiever, breder en meer geïntegreerd (zowel verticaal als horizontaal) 
wordt. De rol van het telefoonnetwerk van KPN neemt in die concurrentieslag af. 'Omdat het 
belverkeer van Tele2-klanten voortaan deels via deze kabels kan lopen, verwacht Tele2 aanzienlijk 
te besparen op zijn inkoopcontracten. Het jaarlijkse voordeel wordt geschat op vijftig miljoen 
euro'1. 
 
KPN biedt aan haar klanten ook meerdere diensten. Vaste en mobiele telefonie alsmede Internet 
behoren al enige tijd tot het assortiment van KPN. Ook digitale televisie wordt door KPN 
aangeboden, zij het dat dit alleen geschiedt in het verspreidingsgebied van Digitenne. Daarnaast 
gaat KPN over tot het aanbieden van IP-TV. De ontwikkeling van deze dienst staat nog in de 
kinderschoenen en naar verwachting zal deze dienstverlening vooralsnog niet leiden tot grote 
klantaantallen.    

 
 
IP: de markt kantelt van verticaal naar horizontaal 
 
Doordat IP-technologie steeds meer de drager is van elektronische communicatiediensten, kunnen 
diensten steeds gemakkelijker worden verspreid via meerdere serviceplatforms (media gateways) en 
access-netwerken. Dit wordt ook wel de IP zandloper genoemd2. Via de kabeltelevisienetwerken, 
draadloze netwerken en het netwerk van KPN alsmede de breedbandnetwerken van andere DSL-
partijen kunnen in beginsel alle IP toepassingen verspreid worden. Hoewel  in een aantal gevallen 
nog technische en operationele problemen moeten worden opgelost alvorens er sprake is van een 
gelijke situatie voor ieder netwerk, is de verwachting dat er binnen de komende reguleringsperiode 
sprake is van geheel en gedeeltelijke concurrentiedruk tussen het netwerk van KPN, de 
kabeltelevisienetwerken, de netwerken van DSL operators (en op termijn) draadloze netwerken.  

 

                                                 
1 Volkskrant 19 juli 2005. 
2 Zie 'De toekomst van de elektronische communicatie', Ministerie van Economische Zaken, DGTP, 
Juni 2005 
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Lage kosten van de kabel in combinatie met kruissubsidie 

 
De multiplay strategie is afkomstig van de kabelexploitanten. In de VS en Canada is Triple Play al 
eerder bedacht en is daar succesvol gebleken. Het concept van Triple Play is in Nederland door UPC 
als eerste uitgevoerd. De bedrijfseconomische voordelen voor een kabelexploitant zijn evident. 
Tegen lage extra kosten kan een kabelexploitant overgaan tot het aanbieden van breedband 
Internet en kabel IP-telefonie. Hierover heeft Stratix ten behoeve van KPN een rapport uitgebracht. 
In dit rapport staat beschreven hoe de 'business case' van kabelexploitanten op het gebied van 
Triple Play eruit ziet3. Kort samengevat kunnen kabelexploitanten tegen lage extra kosten een grote 
omzetstijging per klant realiseren. Voor DSL operators geldt hetzelfde principe. Zij hebben een 
prikkel om hun netwerk alsmede de van KPN afgenomen ULL verbindingen optimaal aan te wenden 
voor meer omzetgenererende toepassingen.  
 
De kabelexploitanten hebben bovendien als voordeel dat de kosten van de kabeltelevisienetwerken 
worden opgebracht door de abonnees van het analoge standaardpakket. Zij kunnen, anders dan 
KPN, de inkomsten van hun hoofddienst aanwenden voor aanbieden van andere diensten tegen lage 
prijzen. Door de tariefregulering van de vaste telefonie, kan KPN haar hoofddienst niet op die 
manier aanwenden voor kruissubsidie. Hierbij komt dat de kabelexploitanten over het geheel 
genomen een lager kostenniveau hebben dan KPN. Hun concurrentievoordeel ten opzichte van KPN 
is evident. 
 
Voor KPN is het zaak om mee te doen in de multiplay ontwikkeling. Ook voor KPN is het van belang 
om een pakket van diensten te kunnen aanbieden aan de klant. Hierbij is het een handicap dat de 
distributie van een analoog televisiepakket niet tot de mogelijkheden behoort. Uitsluitend de 
kabelexploitanten kunnen een analoog televisiepakket verspreiden. Deze handicap hebben andere 
marktpartijen zoals DSL aanbieders ook.  IP-TV kan wellicht een alternatief  vormen maar  de 
ontwikkelingen zijn nog maar net begonnen.  
 
Een All-IP netwerk 
 
KPN heeft grote plannen met breedband en VoIP, die in 2005 geïntroduceerd worden. Hoewel deze 
plannen grote investeringen meebrengen en gevolgen zullen hebben voor de winstgevendheid op de 
korte termijn, zullen ze resulteren in een sterke positionering in de huidige markt en in de toekomst 
grotere voordelen opleveren. In een wereld die volledig op IP draait, wordt alles eenvoudiger en 
goedkoper, waardoor de structurele kosten significant omlaag kunnen worden gebracht. Dit 
betekent ook dat de diensten kunnen worden geleverd via aanzienlijk minder mensen. KPN 
verwacht dat een jaarlijkse inkrimping van het personeelsbestand met 1.500–1.750 medewerkers 
onvermijdelijk zal zijn tot 2010. Hiervan profiteren zowel de retail- als de wholesaleklanten. 
 
KPN is een uitgebreid programma gestart om een structureel lagere kostenbasis te bereiken. De 
belangrijkste componenten van dit programma zijn: 
 
• Vermindering van de complexiteit van het netwerk door middel van de implementatie van een 

volledig IP-gebaseerd netwerk, stroomlijning van IT-activiteiten en vereenvoudiging van de 
groepsstructuur. 

                                                 
3 Zie de bijlage 'Bundeling & multiplay', Stratix, rapport in opdracht van KPN, augustus 2005. 
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• Voor de uitrol van een volledig IP-gebaseerd netwerk is KPN begonnen met de implementatie 
van een IP-gebaseerde backbone, een proces dat in 2005 en 2006 vaart zal krijgen. In een 
volgende fase zal KPN het aansluitnet volledig op IP baseren. 

 
 
3. Actieve wholesale dienstverlening 
 
In de concurrentiestrijd verliest KPN klanten aan de kabelexploitanten operators en marktpartijen 
die zelf eigen directe verbindingen aanleggen voor klanten. KPN verliest de totale omzet van deze 
klanten. Dit vooruitzicht brengt mee dat KPN wordt gedwongen tot een actieve strategie inzake de 
verwerving van wholesale klanten. KPN is er immers bij gebaat dat andere marktpartijen via het 
netwerk van KPN hun diensten aanbieden in plaats dat zij diensten via een ander netwerk 
aanbieden. Klanten, die weliswaar geen retail diensten afnemen bij KPN maar wel diensten van 
marktpartijen die gebruik maken van het KPN netwerk, leveren immers voor KPN wholesale-
inkomsten op.   
 
 
4. Consequenties voor de marktanalyse  
 
De communicatiepatronen veranderen, verkokerde markten lopen in elkaar over en internationale 
aanbieders betreden allerlei nieuwe markten. De markt is grenzeloos. Dit is van belang voor de 
marktanalyses van OPTA. Hieronder staat beschreven hoe deze ontwikkelingen moeten worden 
meegenomen in de marktanalyses.  
 
Wholesale tariefregulering:  
 
De ERG heeft in haar paper over remedies aangegeven dat de zogenaamde Ladder of Investment 
een belangrijke leidraad is voor het opleggen van verplichtingen aan AMM partijen. Dit brengt mee 
dat deze verplichtingen ertoe moeten leiden dat marktpartijen prikkels ondervinden om te (blijven) 
investeren in infrastructuur. Dat infrastructuurconcurrentie de beste garantie voor duurzame 
concurrentie in de telecommunicatiesector is, is ook een belangrijk uitgangspunt van de 
Beleidsregels van de minister van Economische Zaken. De Ladder of Investment is al voor een groot 
deel beklommen in Nederland. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit de voorgenomen overname van 
Versatel door Tele2. Tele2 is een CPS aanbieder die thans een hogere trede op de ladder beklimt en 
haar activiteiten verlegt naar de local loop. De stand van zaken in Nederland is deels te danken aan 
de MDF-Access voorzieningen van KPN, maar ook aan reeds gedane investeringen in eigen 
netwerken. De concurrentiedruk op het netwerk van KPN is groot. Dit geldt zowel voor de local loop 
als voor hogere delen van het netwerk: 
 

• Kabeltelevisienetwerken zijn vrijwel overal in Nederland aanwezig. De Triple Play 
dienstverlening via de kabel wordt gestaag uitgerold. Andere marktpartijen leggen eigen 
verbindingen naar klanten. De DSL operators, maar inmiddels ook de kabelexploitanten, 
die gebruik maken van MDF access bij KPN, krijgen een steeds grotere dekking in 
Nederland. Draadloze netwerken worden ook steeds verder uitgerold; 

• Backbone verbindingen via glas worden geleverd door vele grote marktpartijen van 
internationaal formaat. Ook directe interconnectie is een bedreiging voor de transit 
dienstverlening van KPN. Huurlijnen nemen een steeds kleiner aandeel in het aanbod 
van datatransport. 
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Voor de regulering van de wholesale tarieven van KPN brengt deze situatie mee dat zij zodanig 
moeten worden vastgesteld dat de prikkel tot het beklimmen van de laatste treden van de Ladder 
of Investment niet aan marktpartijen wordt ontnomen voor de komende reguleringsperiode tot 
2009. Hieraan wordt voldaan indien de efficiënte kostprijs in de tijd wordt verhoogd met een 
zogenaamde 'mark-up'. Deze verhoging vertegenwoordigt de afkoop van het risico van investeringen 
in eigen infrastructuur. Anders gezegd, de prikkel tot investeren in eigen infrastructuur wordt 
steeds groter. Dit wordt door Martin Cave 'optional pricing' genoemd. Uiteraard verschilt de optional 
pricing per markt. In die zin heeft OPTA terecht vier varianten voorgesteld voor het bepalen van de 
wholesale tarieven. Echter, een kostprijs bepaling op basis van EDC kostprijzen met door OPTA 
vastgesteld normrendement voor KPN (eventueel gecorrigeerd voor inefficiëntie ten opzichte van 
(onvergelijkbare) Amerikaanse operators, bevat geen investeringsprikkel. Immers, daarin ontbreekt 
het risico voor derden om in eigen infrastructuur te investeren.  
 
Het is op zelf te begrijpen dat OPTA een ijkpunt wil hebben voor het beoordelen van de 
efficiency van de EDC kostprijs van KPN. Deze benadering zou  hooguit moeten leiden tot een 
correctie van het eindpunt van de wholesale price cap indien blijkt dat KPN minder efficiënt is 
dan de benchmark. Een beter instrument om infrastructuurconcurrentie te stimuleren is een 
geleidelijke aanpassing van de tarieven. Het beginpunt zou moeten liggen bij de huidige 
tarieven van KPN. Het tariefverloop moet mede worden bepaald door de repliceerbaarheid van 
de benodigde faciliteiten.  
 
 
Retail tariefregulering 
 
Gezien de concurrentie op het gebied van multiplay diensten is het zeer de vraag of 
bovengrensregulering voor vaste telefonie nog wel een rol heeft te vervullen. Daarnaast geldt voor 
de ondergrensregulering dat het niet langer verdedigbaar is om uit te gaan van de kostprijsniveau's 
van het KPN netwerk. De concurrenten van KPN zijn al la ng niet meer uitsluitend afhankelijk van 
gebruikmaking van het KPN netwerk. Daarom zou voor de ondergrensregulering ook rekening 
gehouden moeten worden met de kostprijsniveau's van andere netwerken zoals de 
kabeltelevisienetwerken.  
 
 
Marktafbakening: convergentie 
 
De ontwikkeling van multiplay zal wellicht leiden tot een geheel andere markt van vraag en aanbod. 
In beginsel is niet uit te sluiten dat er één telecommunicatiemarkt ontstaat waar slecht één dienst 
wordt verhandeld namelijk communicatie. Thans is de markt nog niet in een stadium dat is te 
voorspellen waar de ontwikkeling precies heen gaat. Het is daarom ook nog te vroeg om te spreken 
van een multiplay markt die in de plaats zou komen van de markten zoals die door de Europese 
Commissie en OPTA zijn gedefinieerd. Dat laat onverlet dat de problemen bij de marktafbakening, 
de bepaling van de marktmacht alsmede de verplichtingen vaak worden veroorzaakt door de 
multiplay ontwikkeling. Het feit dat steeds meer gebruikers hun communicatiebehoefte invullen 
met een mobiele telefoon en een breedband abonnement en hun vaste telefoonaansluiting 
opzeggen, leidt tot de vraag of de markten van vaste telefonie, mobiele telefonie en breedband 
geheel of ten dele dezelfde markten zijn.  

 
Marktmacht: vaste telefonie is niet langer bepalend voor de communicatiebehoefte 
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De ontwikkeling van multiplay is thans met name van belang voor de analyse van de marktmacht op 
de gedefinieerde markten. Een dienst uit een bepaalde markt wordt vaak niet meer als een 
zelfstandige dienst afgenomen, maar als een onderdeel van een combinatie van diensten. Dat 
betekent dat een analyse van de marktmacht op bijvoorbeeld de markt van vaste telefonie niet mag 
worden gedaan zonder rekening te houden met het feit dat steeds meer klanten hun 
communicatiebehoefte verleggen van vaste telefonie naar bijvoorbeeld mobiel en chatten via een 
breedbandverbinding.  
 
In het kader van de beoordeling van marktmacht is ook van belang om na te gaan of er sprake is van 
toetredingsdrempels. Zoals gezegd kunnen kabelexploitanten,als gevolg van IP technologie, tegen 
lage extra kosten overgaan tot het aanbieden van nieuwe diensten via hun netwerk. Daarnaast 
hebben zij de exclusieve beschikking over analoge verspreiding van televisie. Dat brengt mee dat 
kabelexploitanten een zeer goede uitgangspositie hebben voor een multiplay propositie aan 
eindgebruikers. Hiermee tasten zij de positie van KPN op het gebied van breedband en telefonie 
aan.  
 
Vaste telefonie neemt een steeds kleiner aandeel in de totale communicatiebehoefte in. Dat 
brengt mee dat een groot marktaandeel in de markt van vaste telefonie weinig meer zegt over 
de marktmacht van een partij over de communicatiebehoefte van de eindgebruikers.  
 
Marktverstoringen en remedies: ULL is voldoende   en asymmetrische toegangsregulering is niet 
proportioneel 
 
Omdat vaste telefonie steeds minder voorziet in de communicatiebehoefte van eindgebruikers, ligt 
regulering van tarieven van vaste telefonie niet meer voor de hand. De bescherming van 
eindgebruikers en het waarborgen van  concurrentie hangt immers in veel mindere mate af van de 
regulering van vaste telefonie. 
 
De multiplay aanbiedingen van marktpartijen worden gedaan op basis van eigen (aansluit)netwerken 
en toegang tot andere netwerken. De Unbundled Local Loop (ULL) faciliteiten van KPN bieden 
toegang aan derde partijen en spelen een belangrijke rol voor de multiplay activiteiten van vele 
marktpartijen. De volgende vormen van toegang zijn beschikbaar: 
 

• Op de mobiele markt kan toegang tot een mobiel netwerk worden ingekocht aan de hand 
van commerciële aanbiedingen. Daarmee kan een MVNO mobiele telefonie verkopen aan 
eindgebruikers; 

• Op het gebied van Breedband Internet en Voice over Breedband kopen partijen ULL in bij 
KPN en zij kunnen daarmee een ADSL aanbod doen aan de eindgebruiker of een 
wholesaledienst bieden aan andere marktpartijen. Daarnaast kan bij KPN wholesale ADSL en 
Bitstream Access worden afgenomen; 

• Voor telefonie geldt dat partijen hun diensten kunnen aanbieden op basis van ULL en CPS 
via het netwerk van KPN; 

 
Alleen het verspreiden van analoge televisieprogramma's is voorbehouden aan de kabelexploitanten. 
De door OPTA voorgestane toegangsregulering van de kabel is beperkt tot toegang tot de kabel voor 
programma's die reeds op de kabel worden aangeboden. Partijen, zoals KPN, die toegang zoeken tot 
een kabelnet teneinde ook een analoog programmapakket aan te bieden, kunnen in wezen niet 
gebruik maken van het toegangsregime voor de kabel. Dit betekent dat er een scheve 
marktverhouding op de markt is. Op het gebied van mobiele en vaste telefonie en 
breedbanddiensten zijn er voor partijen voldoende bouwstenen aanwezig. Echter, uitsluitend de 
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kabelexploitanten beschikken over de analoge verspreiding van televisieprogramma's waaraan hun 
concurrenten op het gebied van multiplay niet kunnen komen. De scheefheid op de markt neemt 
alleen maar toe, wanneer OPTA persisteert in het opleggen van een WLR verplichting aan KPN voor 
de aansluiting voor vaste telefonie. Dat brengt weer een extra verplichting op de telefoniemarkt 
terwijl op de markt van analoge verspreiding van televisieprogramma's, waar de kabelexploitanten 
een monopolie hebben, geen verplichting wordt opgelegd. In het licht van de multiplay 
ontwikkelingen, betekent het dat de kabelexploitanten een voorsprong hebben die in het licht van 
hun marktmacht op het gebied van analoge omroepdistributie niet te rechtvaardigen is. 
 
In het algemeen moet worden gezegd dat verplichtingen op het gebied van toegang en tarieven 
zouden moeten worden afgezet tegen de bestaande ULL verplichting voor KPN. De ULL 
verplichting geeft partijen immers de mogelijkheid van toegang tot de markt. Verdergaande 
regulering zal steeds getoetst moeten worden aan de vraag of er marktverstoringen kunnen 
optreden die niet door de ULL verplichting kunnen worden opgelost.  
 
5. Overige opmerkingen 
 
Monitoring 
 
Het is niet duidelijk of de voorliggende conceptbesluiten van OPTA nu meebrengen dat de 
verplichtingen voor de AMM partijen voor de komende drie jaar vastliggen of dat OPTA constant 
doet aan monitoring teneinde te waarborgen dat er geen overbodige en buitenproportionele 
verplichtingen blijven bestaan indien de marktontwikkelingen dat rechtvaardigen. KPN is 
voorstander van een constante monitoring. Over de vorm en de intensiteit van de monitoring zou 
OPTA nader overleg met marktpartijen moeten voeren. 
 
Wholesalespecifieke kosten  
 
OPTA  verplicht KPN voor iedere wholesalemarkt om wholesale specifieke kosten proportioneel toe 
te rekenen. Daarvoor verwijst OPTA naar de "(concept)regeling toegang in uitzonderlijke 
omstandigheden" van de Minister van Economische Zaken. In die (concept)regeling worden 3 
voorwaarden genoemd waaraan voldaan moet zijn om deze regeling toe te mogen passen; 
 
1. Er moet sprake zijn van toegang tot een openbaar elektronisch communica tienetwerk dat in 
overwegende mate is aangelegd op grond van een exclusief recht; 
2. Indien de verplichting niet zou worden opgelegd zouden de kosten van de om toegang 
verzoekende partij dermate hoog worden dat daardoor geen sprake is van daadwerkelijke 
concurrentie op de relevante markt 
3. Het opleggen van reguliere verplichtingen alleen heeft niet tot concurrentie geleid of zal 
niet tot concurrentie leiden. 
 
In geen enkele relevante wholesale markt is aan deze voorwaarden voldaan. Het is daarom 
onterecht dat OPTA  regel maakt van een uitzonderingsregeling en de regeling overal inroept. Dit is 
uiteraard niet de bedoeling van de regeling van de minister.  
 
Empirische onderbouwing  
 
Het valt op dat de conceptbesluiten over telefonie weinig empirisch zijn onderbouwd, althans uit de 
teksten is niet af te leiden of er een uitvoerige kwantitatieve analyse heeft plaatsgehad. Zo valt op 
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dat de marktafbakening meestal op een kwalitatieve manier gebeurt en dat een kwantitatieve 
onderbouwing ontbreekt of zeer minimaal is uitgevoerd.  
 
Een specifiek voor beeld is te vinden in de paragrafen 5.4.3 en 6.2.3 van het conceptbesluit inzake 
de wholesalemarkten voor doorgiftediensten. Hierin stelt OPTA dat in geval van een prijsverhoging 
van 5 tot 10% door een hypothetische monopolist van transitdiensten, onvoldoende afnemers zullen 
overstappen naar het alternatief van directe interconnecties om de prijsverhoging niet winstgevend 
te maken. OPTA baseert deze stelling voor een groot deel op de aanname dat directe interconnectie 
koppelingen niet snel rendabel zijn. OPTA geeft aan dat uit antwoorden van marktpartijen blijkt dat 
de kosten van directe interconnectie koppelingen kunnen oplopen tot meer dan 1 miljoen Euro. Van 
enig nader onderzoek geeft OPTA geen blijk.  
 
Toegangsverplichtingen 
 
De toegangsverplichtingen, die in de conceptbesluiten zijn opgenomen, zijn vaak op een algemene 
wijze geformuleerd en er is niet precies omschreven welke vorm van toegang wordt bedoeld. OPTA 
zou de toegangsverplichtingen preciezer moeten omschrijven. KPN verwijst in dit verband naar de 
navolgende passage uit de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel tot implementatie van het 
nieuwe regelgevingskader: 
 
Het begrip toegang heeft een ruime betekenis. Dit blijkt uit de omschrijving van dit begrip in 
artikel 2 van de Toegangsrichtlijn, dat is geïmplementeerd in artikel 1.1, onderdeel I, van het 
onderhavige wetsvoorstel. Het begrip omvat niet alleen de verschillende vormen van toegang tot 
netwerken, zoals interconnectie en ontbundelde toegang tot aansluitnetwerken, maar ook toegang 
tot bij het netwerk behorende faciliteiten alsmede het verlenen van bepaalde diensten die nodig 
zijn om de gewenste toegang mogelijk te maken. De Europese wetgever heeft ervoor gekozen om 
een aantal voorbeelden van toegang uitdrukkelijk te noemen in artikel 12 van de Toegangsrichtlijn. 
Het college zal bij het opleggen van een verplichting om te voldoen aan redelijke verzoeken om 
toegang nader specificeren wat deze verplichting in concreto voor de desbetreffende onderneming 
betekent. Het college bepaalt dus bij het opleggen van een toegangsverplichting op welke 
specifieke vormen van toegang de plicht betrekking heeft. De toegangsverplichting heeft dus niet 
zonder meer betrekking op alle netwerkonderdelen, faciliteiten en diensten die de onderneming op 
de markt aanbiedt. Het specificeren van de toegangsverplichting vloeit voort uit de in artikel 6a.2 
neergelegde eis dat de verplichting passend moet zijn. Bij de beoordeling of het opleggen van een 
toegangsverplichting gewenst is en welke specifieke vormen van toegangsverplichtingen passend 
zijn, laat het college zich leiden door de bestaande mededingingsverhoudingen op de 
desbetreffende markt en door de verwachte ontwikkelingen. [MvT, Tweede Kamer, vergaderjaar 
2002-2003, 28 851, nr. 3, p. 118] 
 
Tevens is opvallend dat OPTA bij de omschrijving van de toegangsverplichtingen bepaalt dat 
eenmaal verleende toegang niet mag worden ingetrokken. Deze verplichting dient ten minste aan 
een redelijkheidstoets te worden onderworpen. Gezien de ontwikkeling naar volledig op IP 
gebaseerde netwerken, kan het in de toekomst gebeuren dat de bestaande vormen van toegang niet 
meer voorkomen of onrendabel zijn. Vasthouden aan verplichtingen voor dergelijke vormen van 
toegang, kan daardoor niet langer redelijk zijn.  

------------------------ 
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Hoofdstuk 3 Nationaal verkeer 
 
1. Inleiding en samenvatting 
 
In dit hoofdstuk gaan wij in op de markt van nationaal verkeer en met name op de verkeerssoorten, 
die door OPTA als aparte markten worden gedefinieerd: vast-mobiel, internationaal,  090x, 
smalbandig dataverkeer, verkeer naar persoonlijke informatiediensten en verkeer naar 
semafoonaansluitingen. 
 
Ten onrechte bakent OPTA vast-mobiel verkeer af als een aparte relevante markt. Vanuit de 
vraagzijde, de aanbodzijde en de concurrentiesituatie kan worden gesteld dat vast-mobiel verkeer 
onderdeel uitmaakt van de nationale verkeersmarkt. Verkeer naar semafonieaansluitingen is een 
mobiele dienst, die OPTA ten onrechte tot de markt voor vast-mobiel verkeer heeft gerekend. 
Verkeer naar semafonieaansluitingen hoort niet thuis op de markten voor vaste telefonie. 
 
Voorts stelt OPTA dat KPN mededingingsbeperkend gedrag kan vertonen op de retail markten van 
verkeer 090x diensten, smalbandig dataverkeer en persoonlijke assistentiediensten. 
 
 
2. Marktafbakening 
 
Marktdefinitie telefonie 
De vraag rijst of alle telefoonaansluitingen en verkeer wel tot een telefonie markt gerekend kunnen 
worden. Immers veel gebruikers hebben een telefoonaansluiting als een aanvulling op hun 
breedbandabonnement. In die gevallen zou een nadere economische analyse ook kunnen aantonen 
dat de eindgebruikers van deze telefoonaansluitingen eerder tot de breedbandmarkt behoren dan 
tot de telefoniemarkt.   
 
Vast-mobiel verkeer 
OPTA bakent vast-mobiel verkeer af als een aparte markt in afwijking van de markt voor nationaal 
verkeer uit de Aanbeveling Relevante Markten van de Europese Commisie. Van de andere Europese 
toezichthouders is Ofcom de enige die deze markt ook apart definieert, voor zover bekend.  
 
OPTA doet geen recht aan het wezen van dit verkeer. Er zijn twee typen mobiele klanten, de 
zogenaamde 'mobile-only' klanten en klanten met een vaste en een mobiele aansluiting. De groep 
'mobile-only' klanten neemt de komende periode toe. Deze klanten zijn voor klanten op het vaste 
net alleen maar bereikbaar via vast-mobiel verkeer. De dienst van het bellen naar die groep klanten 
is daarmee overeenkomstig het biba en buba bellen naar klanten op vaste netwerken. 
 
Voorts kunnen klanten op het vaste net er voor kiezen om klanten met zowel een vaste als mobiele 
aansluiting te bellen op hun mobiele nummer. Zij kiezen hier vaak voor uit gemak, ondanks de 
relatief hoge prijs van vast-mobiel verkeer. Aan de vraagzijde blijkt er dus voldoende substitutie 
tussen het bellen naar klanten op vaste netwerken versus het bellen naar klanten op mobiele 
netwerken om te kunnen spreken van één markt voor nationaal verkeer. 
 
Aan de aanbodzijde blijkt in de praktijk, dat aanbieders die biba en buba verkeer aanbieden ook 
zonder uitzondering vast-mobiel verkeer aanbieden. Anders dan bij internationaal verkeer zijn er 
geen aanbieders die alleen vast-mobiel verkeer of alleen biba en buba verkeer aanbieden vanwege 
een afwijkende vraag vanuit klanten of afwijkende dienstverlening. Het blijkt dat de concurrentie 
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verhoudingen op vast-mobiel verkeer vrijwel identiek zijn aan de concurrentie verhoudingen op biba 
en buba verkeer.  
 
De hoge prijs van vast-mobiel verkeer is het gevolg van de relatief hoge afdrachten (mta tarieven) 
die verschuldigd zijn voor gespreksafgifte op mobiele netwerken. Deze vergoedingen zullen de 
komende jaren verder dalen, zodat de prijs van vast-mobiel verkeer verder zal dalen. 
 
OPTA stelt zelf terecht in paragraaf 374 dat een verschil in prijs niet de enige reden is om 
categorieën als een afzonderlijke markt af te bakenen. In haar analyse neemt OPTA echter alleen 
de prijsstelling in ogenschouw. Het feit dat de concurrentiesituatie op vast-mobiel verkeer gelijk is 
aan die bij biba en buba verkeer doet OPTA af met de constatering dat alle partijen die vast-mobiel 
verkeer bieden ook lokaal/ nationaal en internationaal verkeer aanbieden en dat daarom de 
concurrentiesituatie niet relevant is. De concurrentiesituatie op vast-mobiel verkeer is echter een 
heel andere dan bij internationaal verkeer. OPTA had dit aspect verder moeten onderzoeken. 
Om bovenstaande redenen acht KPN het niet logisch om de markt voor nationaal verkeer nader 
onder te verdelen naar biba en buba verkeer enerzijds en vast-mobiel verkeer anderzijds. Zoals 
OPTA aangeeft in paragraaf 406 zijn ook de meeste marktpartijen deze mening toegedaan.  
      
 
 
3. Marktmacht en mededingingsbeperkend gedrag 
 
3.1 Algemeen 
De ontwikkeling van multiplay is thans met name van belang voor de analyse van de marktmacht op 
de gedefinieerde markten. Een dienst uit een bepaalde markt wordt vaak niet meer als een 
zelfstandige dienst wordt afgenomen, maar als een onderdeel van een combinatie van diensten. Dat 
betekent dat een analyse van de marktmacht op bijvoorbeeld de markt van vaste telefonie niet mag 
worden gedaan zonder rekening te houden met het feit dat steeds meer klanten hun 
communicatiebehoefte verleggen van vaste telefonie naar bijvoorbeeld mobiel en chatten via een 
breedbandverbinding.  
 
In het kader van de beoordeling van marktmacht is ook van belang om na te gaan of er sprake is van 
toetredingsdrempels. Kabelexploitanten kunnen als gevolg van IP technologie, tegen lage extra 
kosten overgaan tot het aanbieden van nieuwe diensten via hun netwerk. Daarnaast hebben zij de 
exclusieve beschikking over analoge verspreiding van televisie. Dat brengt mee dat 
kabelexploitanten een zeer goede uitgangspositie hebben voor een multiplay propositie aan 
eindgebruikers. Hiermee tasten zij de positie van KPN op het gebied van breedband en telefonie 
aan.  
 
Vaste telefonie neemt een steeds kleiner aandeel in de totale communicatiebehoefte in. Dat brengt 
mee dat een groot marktaandeel in de markt van vaste telefonie weinig meer zegt over de 
marktmacht van een partij over de communicatiebehoefte van de eindgebruikers.  
 
 
3.2 Internationaal verkeer 
Terecht constateert OPTA dat deze markt effectief concurrerend is en dat KPN geen dominante 
aanbieder is. Vanwege de zeer lage toetredingdrempels en het ruim aanwezige wholesale aanbod 
zijn er zeer veel partijen actief op deze markt. Voor alle bestemmingen hebben eindgebruikers 
volop keus uit zeer vele aanbieders. Omdat er geen toetredingsdrempels zijn voor het aanbieden 
van internationaal verkeer, doet het gevaar van roofprijzen op internationaal verkeer zich niet voor 
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omdat er geen mogelijkheid bestaat om de verliezen op een later moment weer goed te maken door 
het hanteren van hogere tarieven.  
 
3.3 090x-verkeer 
Zonder uitzondering worden deze diensten in het originating model geboden door andere 
marktpartijen. KPN retail verzorgt slechts de facturering in het kader van de dienst Customer Billing 
van KPN Wholesale. Ten onrechte suggereert OPTA dat KPN invloed zou kunnen uitoefenen op de 
prijs van deze diensten. KPN retail kan geen, althans niet zonder contractbeuk van KPN Wholesale, 
invloed uitoefenen op de door de informatieleverancier gekozen tariefstelling (keuze uit de 
staalkaart van eindgebruikertarieven). Het zijn de informatieleveranciers die de prijs bepalen en 
daarbij kiezen uit de vooraf vastgestelde prijzen. KPN retail heeft dus geen invloed op de 
prijsstelling op deze diensten, laat staan dat KPN in staat zou zijn om mededingingsbeperkend 
gedrag uit te oefenen bij dit verkeer. Ten onrechte stelt OPTA dat KPN een AMM partij is op de 
retailmarkt voor 090x verkeer. 
 
3.4 Smalbandig dataverkeer 
Ondanks de hoge marktaandelen, wordt op deze markt een forse indirecte concurrentiedruk 
uitgeoefend door de breedband internetmarkt. Dit heeft geleid en leidt nog steeds tot fors dalende 
verkeervolumes van internetinbelverkeer. Er vindt hier een eenzijdige migratie plaats van smalband 
dataverkeer naar breedband internetaansluitingen. Ten onrechte stelt OPTA dat KPN als eventuele 
AMM partij excessieve prijzen zou kunnen hanteren, zodat het opleggen van bovengrensregulering 
overbodig is. 
 
3.5 Verkeer naar persoonlijke informatiediensten 
Ook hier gelden dezelfde opmerkingen als bij het verkeer naar 090x-diensten. Het overgrote deel 
van deze diensten wordt in het originating model geboden door andere marktpartijen. KPN retail 
verzorgt slechts de facturering in het kader van de dienst Customer Billing van KPN Wholesale. KPN 
retail kan niet zonder contractbeuk van KPN Wholesale invloed uitoefenen op de door de 
informatieleverancier gekozen tariefstelling (keuze uit vooraf vastgestelde staalkaart van 
eindgebruikerstarieven).  KPN is dus op deze diensten niet in staat om mededingingsbeperkend 
gedrag uit te oefenen. Ten onrechte stelt OPTA dat KPN retail een AMM partij is op deze markt. 
 
3.6 Verkeer naar semafoonaansluitingen 
Naar de mening van KPN hoort het bellen naar semafoonaansluitingen niet tot de retail vaste 
telefoniediensten van KPN; het betreft immers een mobiele dienst die wordt geboden in een 
orginating model. Dat betekent dat de aanbieder van deze diensten de prijs bepaalt o.b.v. 
gereguleerde wholesale inkoop bij KPN. KPN retail verzorgt slechts de facturering van deze diensten 
in het kader van de Customer Billing dienst van KPN Wholesale. KPN retail kan niet zonder 
contractbeuk van KPN Wholesale invloed uitoefenen op de door de semafonieaanbieders gekozen 
tariefstelling (keuze uit vooraf vastgestelde staalkaart van eindgebruikerstarieven). KPN is dus op 
deze mobiele diensten niet in staat om mededingingsbeperkend gedrag uit te oefenen.  
Ten onrechte stelt OPTA dan ook dat KPN retail een AMM partij is op deze markt. 
 
 
4. Verplichtingen 
 
OPTA legt KPN op de markten waarop zij vindt dat KPN de AMM partij is de volgende verplichtingen 
op: 
 
• Tariefregulering; 
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• Non-discriminatie; 
• Transparantie. 
 
KPN is primair van mening dat de retailmarkten van vaste telefonie voldoende concurrerend zijn. De 
direct access concurrentie, beschikbare en gereguleerde wholesalediensten C(P)S en andere 
originating access diensten en ontbundelde toegang (en de telefoniediensten van andere 
aanbieders, met name de kabelaars) zorgen ervoor dat de markt zich verder kan ontwikkelen. 
Wholesale regulering is voldoende om marktmacht op de retailmarkt te redresseren. Het is daarom 
naar de mening van KPN niet nodig om op de retail vaste telefoniemarkten aanvullende 
verplichtingen, waaronder tariefregulering op te leggen. Dit is ook wat de Zweedse en Deense 
toezichthouders dan ook terecht niet meer doen.  
 
 
4.1 Tariefregulering 
 
Mocht OPTA toch willen vasthouden aan regulering van retail vaste telefoniemarkten, dan is KPN 
van mening dat bovengrensregulering niet zinvol is. Voor de visie ten aanzien van de invulling van 
de ondergrensregulering verwijst KPN naar het hoofdstuk over de ondergrensregulering.  
 
OPTA heeft gesteld dat KPN een AMM positie heeft op alle retail vaste telefoniemarkten met 
uitzondering van internationaal verkeer. Om het vermeende mededingingsprobleem van excessieve 
prijzen tegen te gaan stelt OPTA voor om voor al deze markten bovengrensregulering als 
verplichting op te leggen. OPTA stelt daarbij dat excessieve prijzen op korte termijn niet in het 
belang van eindgebruikers zijn. Dit biedt echter meer ruimte aan alternatieve aanbieders 
(waaronder C(P)S partijen) om zich te ontwikkelen. Hierdoor wordt diensten- en 
infrastructuurconcurrentie bevorderd, hetgeen op lange termijn goed is voor de eindgebruikers. Ook 
negeert OPTA hier de aanbieders die o.b.v. direct access de grootzakelijke markt bedienen. Ook 
voor deze partijen geldt dezelfde redenering. 
 
Gelet op de huidige marktontwikkelingen en de trend naar mobile-only en de indirecte 
concurrentiedruk, die VoB legt op de prijzen van de vaste telefoniemarkten, is 
bovengrensregulering een volstrekt overbodige verplichting. De prijzen van de vaste 
telefoniemarkten worden reeds gedisciplineerd door de prijzen op mobiele telefoniemarkten en van 
de nieuwe voice aanbiedingen over breedband. Dit wordt onderschreven door alle marktpartijen. 
 
4.2 Non-discriminatie 
 
OPTA acht het opleggen van een verplichting tot non-discriminatie aan KPN noodzakelijk om 
(prijs)discriminatie van eindgebruikers op de retailmarkten voor vaste telefonie te voorkomen. Dit 
heeft negatieve gevolgen voor de effectieve mededinging op de retailmarkt voor vaste telefonie. 
OPTA acht de non-discriminatieverplichting de lichtst denkbare maatregel, omdat van enkel een 
transparantieverplichting onvoldoende prikkel uitgaat om non-discriminatoire voorwaarden jegens 
eindgebruikers te hanteren, aldus OPTA in randnummer 636 van het ontwerpbesluit. 
 
Daar slaat OPTA in de ogen van KPN de plank echter mis. OPTA miskent namelijk dat het algemene 
mededingingsrecht hier al dezelfde waarborgen biedt. De verplichting tot non-discriminatie geldt 
immers reeds op grond van het krachtens het algemene mededingingsrecht geldende verbod op 
misbruik van een economische machtspositie (artikel 24 Mededingingswet respectievelijk artikel 82 
EU Verdrag). Met andere woorden, het opleggen van de verplichting tot non-discriminatie aan KPN 
voegt niets toe aan de verplichtingen die zij op grond van het algemene mededingingsrecht al in 
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acht moet nemen. Ook het feit dat deze verplichting ex ante wordt opgelegd heeft materieel geen 
enkel effect omdat het hier gaat om een verplichting die naar zijn aard alleen ex post kan worden 
getoetst. 
 
4.3 Transparantie 

 
OPTA is blijkens het ontwerpbesluit voornemens om aan KPN transparantieverplichtingen op te 
leggen. Deze verplichting wordt in randnummer 639 van het ontwerpbesluit nader ingevuld. De daar 
gegeven opsomming van de informatie die door KPN op haar website moet worden gepubliceerd 
komt nagenoeg volledig overeen met de beschrijving van de informatieplicht die alle aanbieders van 
een openbare elektronische communicatiedienst op grond van artikel 7.1 Tw jegens consumenten in 
acht moet nemen. De in het ontwerpbesluit opgenomen transparantieverplichting is een uitbreiding 
ten opzichte van de wettelijke verplichting omdat KPN die niet alleen jegens particuliere, maar ook 
jegens zakelijke eindgebruikers in acht moet nemen, KPN deze informatie op haar website moet 
publiceren, en dus niet alleen voor of bij het sluiten van een overeenkomst ter beschikking moet 
stellen.  
 
Zoals gezegd is de beschrijving van de verplichting in het ontwerpbesluit niet identiek aan de 
beschrijving van de wettelijke verplichting, terwijl het niet OPTA's bedoeling lijkt om daarvan af te 
wijken. Om ieder misverstand daarover te voorkomen ware het beter dat OPTA in het definitieve 
besluit volstaat met een enkele verwijzing naar de verplichting zoals opgenomen in artikel 7.1 Tw. 
Zodoende werken eventuele toekomstige wijzigingen van de wettelijke bepaling één op één en op 
hetzelfde moment door in de verplichting op grond van het definitieve besluit. 
 
Overigens is KPN van mening dat OPTA de noodzaak om aan KPN extra transparantieverplichtingen 
op te leggen niet, althans niet overtuigend onderbouwt. Volgens OPTA is de door KPN te publiceren 
informatie ten minste noodzakelijk om een goede vergelijking tussen de diensten van KPN en andere 
aanbieders mogelijk te maken. Indien KPN een verdergaande informatieplicht opgelegd krijgt dan 
de overige marktpartijen betekent dit dat KPN informatie over diensten en aanbiedingen openbaar 
moet maken, die bij andere partijen niet beschikbaar is. De aanvullende informatieplicht zal het 
keuzeproces bij eindgebruikers niet verbeteren.  
 

----------------------------- 
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Hoofdstuk 4 De grootzakelijke markt voor vaste telefonie 
 
 
1. Inleiding en samenvatting 
 
In haar ontwerpbesluit schenkt OPTA nauwelijks tot geen aandacht aan de Grootzakelijke markt. Dit 
ondanks het feit dat KPN een ontheffingsverzoek voor regulering van dit deel van de markt bij OPTA 
heeft ingediend en OPTA heeft aangekondigd dat dit zonodig wordt betrokken in haar 
marktanalyses. Dit is echter niet of nauwelijks gebeurd. Daarentegen scheert OPTA over het 
algemeen zowel de vraag als het aanbod aan deze specifieke groep klanten over één kam met de 
vraag en aanbod op de consumentenmarkt. 
 
OPTA had moeten aantonen dat markten 2 en 5 (Toegang tot het vaste telefoonnetwerk en lokale 
en nationale telefonie voor niet-particuliere gebruikers ), zoals gedefinieerd door de Europese 
Commissie, niet voorkomen in Nederland. Dit had OPTA moeten doen aan de hand van een 
marktanalyse. OPTA maakt in haar analyse van zowel de markt van telefonieaansluitingen als de 
markten van telefonieverkeer geen onderscheid tussen consumenten enerzijds en (groot)zakelijke 
gebruikers anderzijds. OPTA is van mening dat er geen aparte markten zijn aan te wijzen voor 
(groot)zakelijke gebruikers. 
 
Indien OPTA een juiste marktanalyse had uitgevoerd, had OPTA tot de conclusie moeten komen dat 
er sprake is van aparte markten voor grootzakelijke gebruikers voor zowel telefonieaansluitingen als 
telefonieverkeer. In paragraaf 2.4 staat beschreven dat de markt voor grootzakelijke gebruikers 
bestaat uit gebruikers die 30 of meer kanalen afnemen. De definitie is niet beperkt tot de afname 
van ISDN30 aansluitingen maar kan ook PSTN, ISDN2, ISDN5 en ISDN20 aansluitingen omvatten indien 
de afname hiervan door één klant in totaal leidt tot meer dan 30 kanalen. Een alternatief is 
eventueel een afbakening waarbij de grootzakelijke markt bestaat uit hoogcapacitaire aansluitingen 
inclusief het verkeer dat via deze aansluitingen verloopt. Deze marktafbakening sluit aan bij de 
marktafbakening van OPTA, die een onderscheid maakt naar laag- en hoogcapacitaire aansluitingen.   
 
Ook had OPTA dan moeten concluderen dat er geen sprake is van marktmacht op deze markt en dat 
er geen noodzaak voor tariefregulering bestaat. De concurrentie van andere telefonie-aanbieders, 
die op basis van glasvezel direct access bieden, is zeer intensief en de inkoopmacht van de 
grootzakelijke gebruikers is zeer groot. Ten onrechte kijkt OPTA uitsluitend naar de concurrentie 
van CPS aanbieders. Door het ontbreken van aanmerkelijke marktmacht is het opleggen van boven- 
en ondergrensregulering op deze markt buitenproportioneel.  
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2. De marktdefinitie van aansluitingen en verkeer  
 
 
2.1 Aansluitingen volgens OPTA 
 
OPTA maakt geen onderscheid tussen aansluitingen voor particuliere gebruikers enerzijds en 
zakelijke gebruikers anderzijds. In plaats daarvan maakt OPTA onderscheid op basis van 
laagcapacitaire en hoogcapacitaire aansluitingen. In randnummer 233 is de kern van de stellingname 
van OPTA te vinden. OPTA heeft geconstateerd dat meer dan 98% van de zakelijke gebruikers 
gebruik maakt van een telefonieaansluiting met één of hooguit twee spraakkanalen. Omdat de 
zakelijke en de particulier gebruikers de zogenaamde laag-capacitaire aansluitingen op gelijke 
voorwaarden afnemen stelt OPTA dat een onderscheid naar zakelijke en particuliere gebruikers niet 
gerechtvaardigd is. Deze stellingname gaat voorbij aan het feit dat de tarieven en de voorwaarden 
voor laag-capacitaire aansluitingen van KPN zijn gereguleerd en dat KPN geen differentiatie mág 
aanbrengen  in de tarieven en voorwaarden voor laag-capacitaire aansluitingen ook al zou er sprake 
zijn van verschillende vraagpatronen bij de zakelijke gebruikers. OPTA had moeten onderzoeken of 
er in geval van afwezigheid van retailtariefregulering van de aansluiting sprake is van een specifieke 
behoefte bij zakelijke gebruikers. OPTA had moeten motiveren waarom zij niet markt 2, zoals 
gedefinieerd door de Europese Commissie, voor Nederland afbakent. 
 
2.2 Verkeer volgens OPTA 
 
OPTA maakt geen onderscheid tussen telefonieverkeer voor consumenten enerzijds en zakelijke 
gebruikers anderzijds. OPTA motiveert dit alleen maar door te stellen dat een minuut verkeer een 
minuut verkeer is onafhankelijk of dit door consumenten of door zakelijke gebruikers wordt 
afgenomen. Hierdoor motiveert OPTA niet waarom zij niet markt 5, zoals gedefinieerd door de 
Europese Commissie, voor Nederland afbakent.   
 
 
2.3 Commentaar 
 
Europese Commissie: onderscheid tussen particuliere en zakelijke markt is gangbaar 
 
Wij verwijzen naar de Aanbeveling Relevante Markten van de Europese Commissie. Hierin wordt 
gesteld 4: 
 

"Het is gangbaar onderscheid te maken tussen zakelijke en particuliere markten, aangezien 
de contractvoorwaarden voor toegang en diensten kunnen afwijken. Daarnaast zal het 
gewoonlijk onmogelijk zijn voor een leverancier op de zakelijke markt om te reageren op 
prijsverhogingen van een hypothetische monopolist op de particuliere markt, omdat het 
economisch rendement voor het verzorgen van diensten aan klanten op deze twee gebieden 
aanmerkelijk kan verschillen. Het is dan ook terecht om onderscheid te maken tussen de 
soorten eindgebruikers op de gedefinieerde markten." 

 
De Europese Commissie is tevens van mening dat een verdere differentiatie tussen particuliere 
eindgebruikers en zakelijke eindgebruikers mogelijk is. Zo stelt zij in de Richtsnoeren voor de 

                                                 
4 Aanbeveling van de Commissie betreffende relevante producten- en dienstenmarkten in de elektronische 
communicatiesector, 11 februari 2003, Toelichting, paragraaf 4.2.1, bladzijde 19.    



  Openbare versie   

 20 

marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht dat de zakelijke markt verder 
opgesplitst kan worden in een markt voor professionele zelfstandigen en het klein- en 
middenbedrijf, en een separate markt voor grootzakelijke gebruikers (i.e. grote internationale 
bedrijven)5.  
 
Ook verwijzen wij naar het besluit van Oftel (nu OfCom) die in de markt van vaste smalband retail 
diensten separate markten voor zakelijke en particuliere eindgebruikers onderscheidt6: 
 

"2.19 Most residential customers obtain their voice telephony service via either analogue 
exchange lines, or cable telephony. The requirements for residential telephony are fairly 
straightforward, including some basic Select Services such as Caller Display and Call 
Waiting, but not the wide range of Select Services used by Business Customers. 
 
Access services relevant to business customers 
 
2.20 The access services required by business customers can be different to those required 
by residential customers. Very small businesses such as SoHo (Small Office Home Office) 
will share similar characteristics to residential users. However, businesses with more than 
a few employees will often need multiple voice channels. This can be supported via 
multiple analogue exchange lines but many larger businesses will meet this requirement by 
using multiple ISDN channels. Businesses requiring up to 8 voice channels will typically use 
ISDN2, and businesses requiring in excess of 8 voice channels will typically use ISDN30. 
 
2.21 These multiple voice channels will normally be routed via a PBX. It is possible to 
connect multiple analogue exchange lines to a single PBX and configure these lines to share 
the same directory number. However, many modern ISDN PBXs require ISDN exchange lines. 
These ISDN exchange lines will often be provided in conjunction with Direct DiallingIN 
(DDI), in order to allow direct dialling to individual PBX extensions.  
 
2.22 The more complex call-handling requirements of many business customers lead to the 
provision of an enhanced set of supplementary services over a typical business exchange 
line. For example, BT's business ISDN2 service supports a much wider range of Digital Select 
Services than its residential ISDN2 service, including such services as Call Deflection andCall 
Forwarding. In addition, many larger business customers require a voice telephony solution 
that does not just support multiple employees but also supports multiple sites. 
 
2.23 Very small business customers will use narrowband exchange lines for both Internet 
access and voice telephony. However, as the size of the business increases, it becomes 
more likely that the business will obtain its Internet access via a separate broadband 
connection or leased line. The primary function of a narrowband business access service 
(analogue or digital) for larger businesses is to support business voice telephony, rather 
than Internet access 
 

                                                 
5 Richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht in het 
bestek van het gemeenschappelijke regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en – 
diensten d.d. 8 juli 2002, paragraaf 65 (citaat): "(… en zakelijke gebruikers. Deze laatste categorie kan 
eventueel verder worden opgesplitst in twee submarkten: die voor zakelijke gebruikers en kleine bedrijven en 
die voor grote ondernemingen." 
6 Oftel, Fixed Narrowband Retail Services Markets, Identification and analysis of markets, Determination of 
market power and Setting of SMP conditions, Expanatory statement and Notification, 26 August 2003, p. 19. 
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…. 
 
2.58 In the March consultation, the Director explained that business and residential users 
have different needs from their telecommunications services. In addition to the different 
needs of business and residential users, the observed price discrimination between the two 
groups indicates that they are in separate markets. The ability to price discriminate is 
based upon the business customers' greater willingness to pay for the various types of 
exchange line services and the providers ability to identify business customers with 
sufficient accuracy to make price discrimination profitable. This ability to price 
discriminate means that on the demand side it is unlikely that business customers will be 
able or willing to switch to a residential tariff when faced with a price increase. Similarly, 
it is unlikely that residential customers would be willing to pay the higher charges paid by 
business customers. 
 
2.59 On the supply side, because of the generally separate geographical location of 
business and residential customers it is unlikely that suppliers of one type of customer will 
be able to easily substitute to supplying the other type of customer. To supply side 
substitute would require significant sunk costs to be incurred. This limits the extent of 
supply side substitution." 

 
De benadering van Ofcom komt erop neer dat de concurrentiele omstandigheden ("competitive 
conditions") tussen de twee type gebruikers niet homogeen zijn en dat aanbieders van vaste 
smalband retail diensten op een succesvolle manier tussen deze twee type gebruikers kunnen 
prijsdiscrimineren. Aanbieders kunnen derhalve zakelijke van particuliere gebruikers onderscheiden 
en effectief verschillende prijzen voor deze twee groepen hanteren. Daarnaast is het vanuit de 
vraagzijde bezien volgens Oftel onwaarschijnlijk dat particuliere gebruikers de hogere tarieven van 
de zakelijke gebruikers zouden willen betalen. Deze argumenten geven voor Oftel de doorslag om 
twee verschillende relevante markten te definiëren voor enerzijds zakelijke en anderzijds 
particuliere eindgebruikers. 
 
Zowel de Europese Commissie als Ofcom hebben goede redenen om aan te nemen dat er verschillen 
zijn tussen consumentenmarken en zakelijke markten. KPN ziet deze redenen ook en met name 
voor de grootzakelijke markt. De grootzakelijke gebruikers zijn te onderscheiden in zogenaamde 
'single-site' en 'multi-site' klanten. Beide groepen klanten hebben één of meerdere vestigingen met 
veel verkeer dat via één of meerdere hoogcapacitaire aansluitingen wordt afgewikkeld, eventueel in 
combinatie met laagcapacitaire aansluitingen. Daarnaast hebben 'multi-site' klanten ook één of 
meerdere vestigingen met laagcapacitaire aansluitingen. Deze klanten  hebben een grotere omzet 
en meer behoefte aan capaciteit op de hoofdvestiging of voor het bedrijf als geheel. Het totaal van 
aansluitingen en telefonie verkeer gecombineerd met de behoefte aan dataverkeer bepaalt dan ook 
de behoefte of vraagzijde van de grootzakelijke klanten. Ook aan de aanbodzijde is de 
dienstverlening aan groot-zakelijke klanten verschillend ten opzichte van die aan  consumenten.   
Grootzakelijke gebruikers organiseren dan ook in de regel 'tender' procedures op basis waarvan zij 
hun keuze voor een telefonie aanbieder bepalen.  
 
 
OPTA moet de grootzakelijke markt onderzoeken 
 
In het licht van het bovenstaande had OPTA moeten onderzoeken of er sprake is van een aparte 
markt voor grootzakelijke gebruikers zowel bezien vanuit de vraagzijde als de aanbodzijde. Daarbij 
had OPTA onder meer moeten kijken naar de volgende aspecten teneinde vast te stellen of er 
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sprake is van aparte markten voor grootzakelijke gebruikers: 
 
Aanbodzijde: 
 
• Kunnen telefonie-aanbieders prijsdiscrimineren op het gebied van laag-capacitaire 

aansluitingen? Omdat de tarieven KPN worden gereguleerd, zijn de mogelijkheden voor KPN 
beperkt. KPN heeft ooit getracht onderscheid te maken in aanbiedingen voor grootzakelijke 
klanten versus overige klanten door middel van een abonnementsvorm, waarbij een hoger 
abonnement gekoppeld wordt aan lagere verkeerstarieven. En dergelijke aanbieding speelt in 
op de specifieke behoefte van grootzakelijke klanten op hun hoofdvestigingen. Het 
toetsingskader van OPTA stond de introductie van een dergelijk aanbod door KPN in de weg. Dat 
neemt niet weg dat KPN voor de zakelijke markt momenteel wel voordeelaanbiedingen heeft 
zoals BelZakelijk en Worldline en Totalline. De realiteit is dat de concurrenten van KPN hun 
tarieven in de regel ver beneden het prijsniveau van KPN neerzetten; het komt voor dat 
concurrenten [KPN VERTROUWELIJK]  onder het prijsniveau van KPN bieden. Dit toont aan dat 
prijsdiscriminatie mogelijk is. Dit speelt met name bij grootzakelijke klanten.  
Overigens erkent OPTA zelf ook dat prijsdisciminatie mogelijk is ten aanzien van 
(groot)zakelijke klanten in randnummer 311: 'In de praktijk blijkt dit uit verschillende 
varianten/pakketten van telefonieabonnementen voor bijvoorbeeld veelbellende 
eindgebruikers en (groot)zakelijke klanten'. 
 

• Welke serviceverlening wordt er door telefonie-aanbieders geboden aan (groot-)zakelijke 
gebruikers, die niet aan particulieren wordt geboden? De serviceverlening aan zakelijke 
gebruikers is in de regel individueel gericht op de specifieke klantwens om vrijwel 100% 
gegarandeerde dienstverlening met hoge kwaliteit geboden te krijgen. Langdurige 
onderbrekingen of slechte kwaliteit kan namelijk schade berokkenen aan de bedrijfsvoering van 
(groot-)zakelijke klanten. Deze vorm van serviceverlening speelt geen rol bij particuliere 
gebruikers. 
 

• Welke verschillen zijn er in de benadering van de klant? De aard van de klantbenadering 
verschilt per marktgroep. In het algemeen kan worden gesteld dat afnemers op de consumenten 
markt hoofdzakelijk worden geadresseerd met methodes uit de massamarketing. Ditzelfde geldt 
ook voor het grootste deel van de afnemers op de zakelijke markt. Daartegenover staat dat 
grootzakelijke afnemers in de regel door middel van een aan een klant gekoppelde account 
manager of account team worden benaderd. Dit verschil kan enerzijds worden verklaard door de 
relatief uniforme vraagstelling en het daaraan gekoppelde keuze- en besluitvormingsproces 
vanuit particuliere en zakelijke afnemers en de relatief gevarieerde en complexe vraagstelling 
en bijbehorend keuze- en besluitvormingstraject vanuit grootzakelijke afnemers. Anderzijds kan 
het verschil in benadering worden verklaard vanuit bedrijfseconomisch oogpunt. Immers, een 
particuliere afnemer genereert relatief weinig omzet per afnemer, terwijl een grootzakelijke 
afnemer juist veel omzet per afnemer genereert.  
 

• Welke verschillen zijn er in de commerciële mogelijkheden voor het aansluiten van klanten? Op 
de (hoofdvestigingen van) grootzakelijke is het zeer interessant voor aanbieders om klanten op 
basis van 'direct access' aan te sluiten. Daarbij worden de aansluitingen en het verkeer 
gecombineerd aangeboden. Dit is een groot verschil met het aanbod op de (klein-)zakelijke en 
consumentenmarkten. De hoge verkeersvolumes in combinatie met de benodigde capaciteit van 
deze specifieke klantgroep vertegenwoordigt een hoge economische waarde, zoal ook OPTA zelf 
vermeldt in randnummer 239 waardoor het voor de concurrenten van KPN economisch rendabel 
is om een eigen aansluiting ( 'direct access') naar deze klanten aan te leggen. Bovendien kan 
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met de 'direct access' ook datadiensten worden geboden. Deze 'direct access' aansluitingen 
worden door de hoge omzet van deze klanten snel terugverdiend. Ook het feit dat klanten naast 
telefonie meerdere diensten afnemen, maakt het zelf graven van een directe (glas-)verbinding 
naar hun netwerk in de meeste gevallen rendabel (zie reactie KPN inzake Marktanalyse 
huurlijnen (pagina's 7–9). 
 
Zoals ook door OPTA geconstateerd is het voor marktpartijen economisch rendabel om eigen 
aansluitingen aan te leggen naar (de grote vestigingen van) deze klanten. Een alternatief voor 
concurrenten (bijvoorbeeld in gebieden waar zij niet zijn uitgerold) is om potentiële klanten 
met een ISDN30 aansluiting aan te sluiten middels een ILL. De vaste periodieke kosten zijn 
relatief hoog, maar dat verdient zich terug omdat de concurrent geen originating access 
vergoeding aan KPN is verschuldigd over de relatief hoge verkeersvolumes van die klanten. 
Daarbij komt dat deze marktpartijen ook nog extra inkomsten in de vorm Telco terminating 
access ontvangen over het inkomend verkeer van deze klanten. Als gevolg van OPTA's beleid ten 
aanzien van vertraagd reciprociteit is het mogelijk voor een concurrent/Telco om een hogere 
vergoeding dan het KPN terminating access tarief voor het inkomend verkeer naar deze klanten 
te ontvangen. 
 
Het alternatief voor marktpartijen voor het uitgaande verkeer van deze klanten over een KPN 
ISDN30 aansluiting op basis van originating access inkoop plus terminating access wordt dus 
gevormd door ofwel een 'direct acces verbindingen ofwel inkoop van ILL plus KPN terminating 
access verminderd met de opbrengsten van Telco terminating access inkomsten (over het 
inkomend verkeer). 
 
Uit berekeningen (zie de bijlage Concurrentie op hoog-capacitaire aansluitingen: ISDN30 
aansluiting via ILL) blijkt dat als gevolg van de specifieke vraag van deze klanten, tot uiting 
komend in de combinatie van een (hoogcapacitaire) aansluiting met hoge verkeersvolumes, het 
in de meeste gevallen gunstig is voor een Telco om deze klanten via een ILL aan te sluiten. ILL 
vormt daarmee dus een alternatief voor C(P)S originating access voor deze klantgroep. Er is dus 
bestaand wholesale aanbod beschikbaar om deze groep klanten telefoniediensten te bieden 
 
De relatief hogere inkomsten als gevolg van de hogere Telco terminating vergoedingen op het 
inkomend verkeer van deze klanten, zowel bij een 'direct access' verbinding als ILL inkoop, 
biedt de concurentie/Telco's bovendien de mogelijkheid om de klanten een extra of hogere 
korting te bieden op de tarieven van het uitgaande telefoonverkeer van deze klanten. Het 
vertraagd reciprociteitsbeleid met betrekking tot Telco terminating access werkt daarmee ook 
nog dus concurrentieverstorend ten voordele van de concurrenten van KPN op de markt voor 
groot-zakelijke klanten.   
 
Daarmee wijkt het aanbod aan de (hoofdvestigingen van) grootzakelijke klanten significant af 
van het aanbod aan overige klanten. OPTA daarentegen betrekt op haar analyse van de 
verkeersmarkten maar één type concurrent: de CPS aanbieder. Hierbij gaat zij voorbij aan de 
'direct access' aanbieders op de grootzakelijke markt, die een combinatie van aansluitingen en 
verkeer aanbieden aan de grootzakelijke klanten. Er valt ook te constateren dat telefonie 
aanbieders in de regel consumenten en (klein-)zakelijke klanten bedienen via CPS, en dus het 
aansluitnet van KPN gebruiken, en dat zij eigen verbindingen (direct access) aanleggen naar 
grootzakelijke klanten. Kabelexploitanten daarentegen bieden ook op de consumentenmarkt 
een combinatie van aansluitingen en verkeer aan. Het marktaandeel van verkeer over 'direct 
access' neemt toe. Over de periode januari 2003 tot en met oktober 2004 is dit marktaandeel 
gestegen van [KPN VERTROUWELIJK] . Voor wat betreft direct access zijn er echter 
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aanzienlijke verschillen waar te nemen tussen niet-zakelijke, zakelijke afnemers (o.b.v. het 
aanbod van kabelaars aan consumenten) en grootzakelijke afnemers. Zo is het marktaandeel 
van direct access voor de consumentenmarkt voor vaste telefonie tussen 2003 en 2004 gestegen 
van [KPN VERTROUWELIJK]  voor de zakelijke markt van [KPN VERTROUWELIJK] en voor de 
grootzakelijke markt van [KPN VERTROUWELIJK] . Dit impliceert dat direct access met name 
wordt geleverd aan de bovenkant van de zakelijke markt en de grootzakelijke markt, terwijl 
CS/CPS met name wordt afgenomen door niet-zakelijke eindgebruikers. Hieronder zijn de 
aandelen van CS/CPS en direct access (OLOs) weergegeven voor de zakelijke, grootzakelijke en 
niet-zakelijke markt voor vaste telefonie  
 
 
 
  [KPN VERTROUWELIJK] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1. Verschil in marktaandeel direct access en CS/CPS ten opzichte van totale hoeveelheid 
verkeer in 2004 voor wat de drie relevante markten voor vaste telefonie: zakelijk, grootzakelijk en 
niet-zakelijk (consumenten) 
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Andere informatie van KPN wijst uit dat [KPN VERTROUWELIJK] % van de hoofdvestigingen 
van de grootzakelijke klanten binnen 500 meter van een glasvezelnet van een alternatieve 
aanbieder is gevestigd en [KPN VERTROUWELIJK]% binnen één kilometer. Hieruit blijkt dat 
alternatieve aanbieders hun netwerken al ver in Nederland hebben uitgerold en dat zij 
weinig inspanningen hoeven te verrichten om  grootzakelijke klanten aan te s luiten met 
eigen verbindingen. In onderstaande figuur is dit grafisch weergegeven: 
 
[KPN VERTROUWELIJK] 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figuur 2. Aantal meters tot concurrerend netwerk 
 
 
 
• Is er sprake van specialisatie aan de aanbodzijde van de markt ofwel bevinden zich op de 

(groot)zakelijke markt andere telefonie aanbieders dan op de consumentenmarkt? Op de 
consumentenmarkt voor vaste telefonie zijn onder andere Tele2, OneTel, Scarlet, Priority 
actief. Op de grootzakelijke markt zijn dit MCI, Colt, BT Ignite, Versatel, Enertel,Ventelo (TTG 
Europe), Casema/Orange (OT2000) en Essent. Vaak betreft het hier dochterondernemingen van 
een buitenlands moederbedrijf dat zeer kapitaalkrachtig is. Het feit dat het dochters van 
internationaal opererende bedrijven zijn, maakt het voor die partijen bovendien relatief 
eenvoudig om aanbiedingen te doen die door vestigingen in meerdere landen van deze veelal 
multinationale klanten kan worden afgenomen. Deze aanbieders richten zich met hun producten 
en diensten juist niet op de totale markt, maar specialiseren zich in het (rendabel) bedienen 
van de groep van grootzakelijke gebruikers. De onderstaande tabel laat zien welke producten en 
diensten door concurrerende aanbieders aan grootzakelijke klanten worden aangeboden. 

 
 
 

 
Aanbieder 

 
Producten 
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 Spraak vast, internet, datacommunicatie (bijv. huurlijnen en 
VPN's), VAS (bijv. hosting); alles o.b.v. direct access 
 

 Spraak vast, internet, datacommunicatie (bijv. huurlijnen en 
VPN's), VAS (bijv. hosting); alles o.b.v. direct access 
 

 
 

Spraak vast en mobiel, internet, datacommunicatie (bijv. 
huurlijnen en VPN's), VAS (bijv. hosting); pakketten 
 

 

Spraak vast, internet, datacommunicatie (bijv. huurlijnen en 
VPN's), VAS (bijv. hosting); alles o.b.v. direct access 
 

 Spraak vast, internet, datacommunicatie (bijv. VPN's); alles 
o.b.v. xDSL toegang 
 

 
 

Spraak vast, internet, datacommunicatie (bijv. huurlijnen en 
VPN's), VAS (bijv. hosting); alles o.b.v. direct access 
 

 
 
 

Spraak vast en mobiel, internet, datacommunicatie (bijv. 
huurlijnen en VPN's) 

Tabel 1. Producten- en dienstenoverzicht van concurrerende aanbieders t.b.v. 
grootzakelijke gebruikers 

 
 
De specialisatie in het aanbod aan grootzakelijke klanten komt ook tot uitdrukking in het IPVPN 
aanbod van alle aanbieders op de grootzakelijke markt. Dit speelt in op de gecombineerde behoefte 
van grootzakelijke klanten van zowel data- als spraakverkeer van alle vestigingen van het bedrijf. 
Op deze wijze kunnen aanbieders een rendabel aanbod doen naar deze klanten voor zowel de 
hoofdvestigingen (op basis van 'direct access' breedbandaansluitingen) en de nevenvestigingen (op 
basis van DSL verbindingen).OPTA onderkent ook dit fenomeen van een, door OPTA veronderstelde 
'autonome' migratie van hoogcapacitaire aansluitingen naar IPVPN's. Hiermee negeert OPTA dat deze 
ontwikkeling juist is ingegeven door de afwijkende vraag van grootzakelijke klanten naar 
gecombineerde oplossingen voor zowel data als spraak voor de gehele onderneming, dat wil zeggen 
dat dit is niet ingegeven door een 'autonome' databehoefte sec van deze klantgroep.    
 
 
Vraagzijde 
 
• Is er een verschillende vraag naar aansluitingen? Consumenten hebben in de regel behoefte aan 

één analoge aansluiting of één ISDN2 aansluiting. Uit onze gegevens blijkt dat [KPN 
VERTROUWELIJK] van de particuliere gebruikers gebruik maakt van een analoge lijn en [KPN 
VERTROUWELIJK]% van een ISDN2 lijn. Van de zakelijke en grootzakelijke gebruikers is dit 
ongeveer [KPN VERTROUWELIJK]. Consumenten hebben vrijwel géén behoefte aan 
hoogcapacitaire aansluitingen. Zie ook Case p.34-35 en onderstaande tabel: 
 
Een nader onderscheid tussen de zakelijke en grootzakelijke markt voor vaste telefonie kan 
worden gemaakt op basis van het gemiddeld aantal kanalen dat door klanten van KPN of haar 
concurrenten wordt afgenomen. In tegenstelling tot het aantal kanalen geeft het aantal 
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aansluitingen onvoldoende inzicht in de aard van de geleverde functionaliteit. Zo zijn er 
verschillende ISDN aansluitingen te onderscheiden die echter dezelfde functionaliteit kunnen 
bieden (bijvoorbeeld 15 ISDN2 lijnen en één ISDN30 lijn). Onderstaand zijn per zakelijke en 
grootzakelijke account van KPN het gemiddeld aantal contractanten, vestigingen, minuten, 
aansluitingen en kanalen weergegeven. 

 
[KPN VERTROUWELIJK] 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2. Gemiddeld aantal contractanten, vestigingen, minuten, aansluitingen en kanalen 
per zakelijke en grootzakelijke account van KPN (2005). 

 
 

Relevant in dit verband is dat bij zakelijke gebruikers sprake is van een behoefte aan meerdere 
laag-capacitaire aansluitingen tegelijkertijd waar de particuliere gebruiker doorgaans één laag-
capacitaire aansluiting gebruikt. Zakelijke gebruikers hebben immers behoefte aan meer 
capaciteit voor hun telefonieverkeer dan particuliere gebruikers. Aan deze behoefte kan worden 
voldaan door hoogcapacitaire aansluitingen alsmede meerdere laagcapacitaire aansluitingen 
tegelijkertijd. Mede bepalend hierin is de omstandigheid dat vele zakelijke gebruikers meerdere 
vestigingen hebben. Al deze aspecten zijn niet door OPTA onderzocht waardoor de 
marktafbakening in laagcapacitair en hoogcapacitair onvoldoende is onderbouwd.  

 
 
• Wat zijn de verschillen van de gemiddelde omzet per afnemer? Er zijn grote verschillen in de 

gemiddelde omzet per afnemer (ook wel: average revenue per user of ARPU) tussen de 
verschillende afnemersgroepen. Bij de groep consumenten is de gemiddelde omzet per afnemer 
het laagst, gevolgd door de zakelijke gebruikers. Bij de grootzakelijke afnemers ligt de 
gemiddelde omzet per klant weer veel hoger dan bij de rest van de zakelijke afnemers. Dat 
deze gemiddelde omzet voor een grootzakelijke klant vele malen hoger ligt dan voor een 
zakelijke gebruikers  en consumententen wordt nog eens onderstreept door het feit dat de 
meeste aanbieders voor grootzakelijke klanten direct access verbindingen aanleggen. De zeer 
hoge opbrengsten per afnemer en gemiddeld per aansluiting zorgen ervoor dat deze 
aansluitmethodiek kostenefficiënt is ten opzichte van een indirect access methodiek en dat de 
investeringen van deze aansluitmethodiek snel worden terugverdiend. 

 
• Verschilt de behoefte aan de productportfolio? De groep grootzakelijke eindgebruikers heeft in 

het algemeen behoefte aan een ander productportfolio dan de overige zakelijke gebruikers: 
bedrijfsinterne netwerken met een keur aan interne en externe communicatiediensten ten 
behoeve van respectievelijk bedrijfsapplicaties en communicatie met leveranciers en afnemers. 
Dit onderscheid tussen grootzakelijke afnemers en overige zakelijke gebruikers komt ook 
duidelijk naar voren in onderstaande figuur, waarin de mix aan communicatie uitgaven voor 
kleinzakelijke, middenzakelijke en grootzakelijke klanten wordt weergegeven. Hieruit blijkt dat 
voor grootzakelijke klanten het aandeel van vaste telefonie in hun communicatiebestedingen 
minder wordt ten gunste van met name datacommunicatie diensten. 
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Verdeling telecommunicatie bestedingen 2003
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Figuur 3. Mix van uitgaven aan telecommunicatie in markt voor kleinzakelijke, 
middenzakelijke en corporate eindgebruikers 
(Bron: Telecom Market Outlook 2003-2004 Heliview ICT Monitor) 

 
 
• Zijn er verschillen in de manier waarop aanbieders van telefonie concurreren 'om' de klant? 

Consumenten worden door middel van massacommunicatiemiddelen benaderd en zij krijgen 
standaardprodukten aangeboden. In de groep grootzakelijke afnemers betreft het vooral grote, 
multinationale ondernemingen met hoge gemiddelde omzetten. Dergelijke afnemers willen in 
bijna alle gevallen klantspecifieke oplossingen in de vorm van (data) netwerken waar vaste 
telefonie één onderdeel van vormt. Ten behoeve van deze specifieke oplossingen wordt door 
klanten in toenemende mate met tenders oftewel aanbestedingsprocedures gewerkt, waarbij 
aanbieders kunnen inschrijven op een pakket van eisen dat door de afnemer wordt verlangd van 
de aanbieders. Hierbij stelt de afnemer in feite de marktconforme voorwaarden, omdat het niet 
of slechts gedeeltelijk voldoen aan de voorwaarden van de afnemer direct leidt tot 
diskwalificatie van de betreffende aanbieder. Argumenten van afnemers om op een dergelijke 
wijze communicatiediensten in te kopen variëren van gemak en eenvoud tot het scherp 
vergelijkbaar krijgen van de aanbiedingen van potentiële leveranciers op basis waarvan de klant 
een stevigere onderhandelingspositie krijgt. Vervolgens kunnen afnemers de bieders door 
middel van nieuwe vragen in meerdere gespreksrondes tegen elkaar uitspelen om daarmee 
steeds aantrekkelijkere condities te bedingen in de vorm van betere SLA's, snellere respons- of 
levertijden of extra kortingen voor dergelijke pakketten. 
 

• Hebben grootzakelijke gebruikers kopersmacht? OPTA stelt dat slechts en klein deel van de 
hoogcapacitaire aansluitingen worden afgenomen door de BTG en dat er daarom geen 
kopersmacht bestaat (zie randnummer 497). Hierbij merken wij op dat OPTA hier doelt op een 
specifieke vorm van kopersmacht namelijk vraagbundeling. De BTG kan in feite geen macht 
uitoefenen bij KPN voor betere aanbiedingen op zowel verkeer als aansluitingen, omdat de 
leden van de BTG bij KPN veelal de maximaal toegestane korting op verkeer ontvangen en er 
geen korting op de aansluitingen mogelijk is. Omdat andere marktpartijen niet gereguleerd zijn, 
heeft de BTG wel degelijk kopersmacht naar de andere marktpartijen toe. Een andere vorm van 
kopersmacht is de macht van grote individuele afnemers. Zij maken gebruik van een 
tenderprocedure zoals hierboven beschreven. De grootzakelijke klanten dicteren met een 
tenderprocedure de voorwaarden waaraan aanbieders van telefonie moeten voldoen.  Tevens is 
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er een tendens bij grootzakelijke klanten dat zij behoefte hebben aan  
telecommunicatieproducten en –diensten (waaronder vaste telefonie) voor meerdere 
vestigingen binnen Europa. De meeste concurrenten van KPN op de zakelijke en grootzakelijke 
markt voor vaste telefonie zijn actief in meerdere lidstaten binnen Europa en zijn derhalve in 
staat om op dergelijke tenders in te schrijven. Zo is Versatel naast Nederland ook actief in 
België en Duitsland en is Priority Telecom naast Nederland in Oostenrijk en Noorwegen 
aanwezig. Ook Colt, MCI en BT bieden hun zakelijke en grootzakelijke klanten vaste 
telefoondiensten in meerdere EU lidstaten aan. KPN is zeer beperkt in haar mogelijkheden om 
op dergelijke pan-Europese tenders in te schrijven, gezien haar geringe uitrol van vaste 
netwerken buiten Nederland. De opkomst van aanbieders als Infonet en Equant die zich met 
name op deze internationale markt richten, bevestigt de tendens naar pan-Europese 
aanbiedingen. .    

 
 
2.4 Hoe moeten de markten voor grootzakelijke gebruikers worden gedefinieerd? 
 
Uit bovenstaande punten blijkt dat de grootzakelijke markt wezenlijk anders is dan de consumenten 
en zakelijke markt voor vaste telefonie, zowel vanuit de vraag als uit de aanbod zijde. De 
aangeboden diensten zijn wezenlijk verschillend omdat de vraag wezenlijk anders is, er zijn andere 
partijen op de verschillende marktpartijen actief, en er wordt op een andere manier op de markt 
geconcurreerd.  De concurrentievoorwaarden zijn wezenlijk anders. OPTA had daarom, in 
overeenstemming met de analyse van Ofcom en de Europese Commissie tot een andere 
marktdefinitie moeten komen. Er zijn door OPTA geen redenen aangevoerd die tot een andere 
conclusie aanleiding geven. Integendeel, op onderdelen bevestigt OPTA de positie van KPN, zonder 
dat hier echter de logische en noodzakelijke conclusie uit wordt getrokken.  Op basis van 
bovengenoemde feiten en argumenten geven we onderstaand weer hoe OPTA volgens KPN de 
markten wel had moeten afbakenen. 
 
Aansluitingen en Verkeer 
 
Er is een aparte markt  van aansluitingen en verkeer voor grootzakelijke gebruikers te 
onderscheiden.  
 
Op de markt van grootzakelijke gebruikers worden aansluitingen en verkeer in de regel gezamenlijk 
aangeboden. Dit geldt voor alle aanbieders actief op de markt voor grootzakelijke gebruikers. 
Grootzakelijke klanten sluiten contracten af en schrijven tenders uit met afspraken over zowel 
aansluitingen als verkeer. Daarom sluit een marktdefinitie, die zowel aansluitingen als verkeer 
omvat, het beste aan bij de realiteit van de markt. Er wordt op de markt geconcurreerd om de 
bundel van aansluiting en verkeer.   
 
De markt van aansluitingen en verkeer voor grootzakelijke gebruikers is te definiëren aan de hand 
van het aantal kanalen dat zij gebruiken. Immers, een grootzakelijke klant onderscheidt zich 
primair van een consument in zijn behoefte aan capaciteit of wel kanalen. Om een grens te 
bepalen, gebruiken we onderstaand overzicht:  
 
[KPN VERTROUWELIJK] 
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Tabel 3. Aantallen klanten en aansluitingen 
 
Op basis van de bovenstaande tabel zou overwogen kunnen worden om de grootzakelijke markt te 
laten beginnen bij 138 kanalen. Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat het een gemiddeld 
aantal kanalen betreft; er zijn afwijkingen zowel naar beneden als naar boven. Uit nadere analyse 
van de onderliggende cijfers blijkt dat de zakelijke klanten met name meer ISDN15 en ISDN20 
aansluitingen afnemen in vergelijking met de grootzakelijke klanten. Daarnaast worden ISDN30 
aansluitingen met name afgenomen door de grootzakelijke klanten en in veel mindere mate door 
overige zakelijke klanten.  
 
Op basis van de bovenstaande overwegingen is KPN van mening dat de aansluitingenmarkt voor de 
grootzakelijke markt bestaat uit gebruikers die 30 of meer kanalen afnemen. Voor de volledigheid 
dient te worden opgemerkt dat een dergelijke definitie derhalve niet beperkt is tot de afname van 
ISDN30 aansluitingen maar ook PSTN, ISDN2, ISDN5 en ISDN20 aansluitingen kan omvatten indien de 
afname hiervan in totaal leidt tot meer dan 30 kanalen. Daarnaast bieden concurrenten van KPN ook 
producten aan die wat betreft functionaliteit gelijk zijn aan PSTN, ISDN2, ISDN15, ISDN20 en ISDN30 
maar veelal een andere naam dragen. Zo biedt Colt onder meer Colt Voice Line aan, biedt MCI 
Direct Access aan, biedt Versatel Corporate ISDN aan en biedt Priority ISDN-Flex aan. Ook dergelijke 
producten maken deel uit van deze markt.  
 
Bovenstaande marktdefinitie achten wij primair de beste benadering. Een alternatief is eventueel  
afbakening waarbij de grootzakelijke markt bestaat uit hoogcapacitaire aansluitingen inclusief het 
verkeer dat via deze aansluitingen verloopt.  
Deze marktafbakening sluit aan bij de marktafbakening van OPTA, die een onderscheid maakt naar 
laag- en hoogcapacitaire aansluitingen.   
 
 
2.5 Conclusie 
 
OPTA had een analyse moeten uitvoeren teneinde vast te stellen hoe markten 2 en 5 (Toegang 
tot het vaste telefoonnetwerk en lokale en nationale telefonie voor niet-particuliere gebruikers 
), zoals gedefinieerd door de Europese Commissie, moeten worden afgebakend in Nederland. 
Indien OPTA een juiste marktanalyse had uitgevoerd, had OPTA tot de conclusie moeten komen 
dat er sprake is van een aparte markt voor grootzakelijke gebruikers voor zowel 
telefonieaansluitingen als telefonieverkeer. Deze grootzakelijke markt bestaat uit afnemers die 
ten minste 30 kanalen ( één ISDN30 of 15 ISDN2) afnemen voor telefonie.  
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3. De dominantieanalyse 
 
3.1 Dominantie volgens OPTA: aansluitingen 
 
In randnummers 272 en 448 alsmede in randnummers 273 en 450 stelt OPTA dat KPN tot 2008 nog 
een hoog marktaandeel zal houden in de markt van laagcapacitaire aansluitingen respectievelijk 
hoogcapacitaire aansluitingen.  
 
Hierbij wordt door OPTA rekening gehouden met het door OPTA ingeschatte marktaandeel van KPN 
op het gebied van VoB. In een ander deel van onze reactie betogen wij dat VoB niet tot de markt 
van vaste telefonie behoort. In dat licht dient de prospectieve analyse van OPTA dan ook te worden 
aangepast.  
 
In de randnummers 273 en 450 stelt OPTA dat KPN een marktaandeel van 70-80% in Q12004 heeft op 
de markt van hoogcapacitaire aansluitingen. Hierbij is niet duidelijk hoe dit marktaandeel is 
berekend. Met name is niet duidelijk of producten van concurrenten, die functioneel gelijk zijn aan 
PSTN, ISDN2, ISDN15, ISDN20 en ISDN30 maar veelal een andere naam dragen, zijn meegenomen in 
de berekening van de marktaandelen door OPTA. Zo biedt Colt onder meer Colt Voice Line aan, 
biedt MCI Direct Access aan, biedt Versatel Corporate ISDN aan en biedt Priority ISDN-Flex aan. Ook 
dergelijke producten maken deel uit van deze markt. OPTA dient de gebruikte informatie zodanig 
inzichtelijk te maken dat het transparant is welke producten zij tot deze markt heeft gerekend.  
 
Zoals hierboven gesteld bij de opmerkingen over de marktafbakening, had OPTA haar dominantie-
analyse moeten uitvoeren voor een markt van grootzakelijke gebruikers.  
 
 
3.2 Dominantie volgens OPTA: verkeer 
 
In de randnummers 276 en 451-452 stelt OPTA dat KPN een marktaandeel van 70-80% in Q1 van 2004 
heeft en dat uit de prospectieve analyse volgt dat KPN een marktaandeel van hoger dan 50% zal 
houden aan het einde van de reguleringsperiode. In de dominantieanalyse ontbreekt een analyse 
naar de marktaandelen en de marktmacht voor de zakelijke en grootzakelijke markt. OPTA had 
deze analyse moeten uitvoeren. 
 
 
3.3 Commentaar 
 
Voor het bepalen van dominantie zijn vele factoren van belang. Hieronder wordt een aantal 
factoren besproken die OPTA had moeten meenemen in haar dominantie-analyse voor de zakelijke 
en grootzakelijke markten voor aansluitingen en verkeer. 
 
• Marktaandelen 

 
Voor het bepalen van dominantie op de markt van aansluitingen heeft KPN een inschatting 
gemaakt van het aandeel van KPN versus het aandeel van de rest van de marktpartijen in het 
aanbieden van kanalen. Deze aandelen zien er als volgt uit: 

 
 
 
[KPN VERTROUWELIJK] 
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  Tabvel 4. Marktaandelen op de consumentenmarkt en (groot)zakelijke markt 
   

Hieruit volgt dat de marktaandelen van KPN op de zakelijke en grootzakelijke markt van 
aansluitingen significant lager zijn dan het marktaandeel op de consumentenmarkt. In een 
prospectieve analyse had OPTA moeten onderzoeken hoe deze marktaandelen zich verder 
gaan ontwikkelen. KPN ziet een dalend aandeel en er is weinig reden om aan te nemen dat 
de dalende tendens in de komende jaren niet zal doorzetten.  
 
Het aandeel van KPN op de zakelijke markt voor vaste telefonie op basis van behaalde 
omzet lag in 2004 iets boven de zestig procent. Het marktaandeel van KPN op deze markt is 
in 2004 met een kleine 5% afgenomen ten opzichte van het voorafgaande jaar. Indien het 
aandeel van KPN wordt gebaseerd op het totaal aantal verkeersminuten voor vaste 
telefonie, komt het marktaandeel van KPN in 2004 voor de zakelijke markt op 59% en voor 
de grootzakelijke markt op 56%.  
 
Zoals in onderstaande tabel te zien valt, komt het verlies aan marktaandeel van KPN op de 
zakelijke en grootzakelijke markt ten goede aan Direct Access aanbieders (OLOs) die hun 
marktaandeel zagen stijgen van 16.8% in 2003 naar 19.7% in 2004. In het rapport van Case is 
een nadere analyse van de zakelijke en grootzakelijke markt voor vaste telefonie 
opgenomen.  
 
[KPN VERTROUWELIJK] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabel 5. Marktaandeel KPN versus CS/CPS aanbieders en OLOs (direct access aanbieders)  op 
basis van behaalde omzet voor vast telefoonverkeer uitgesplitst naar de zakelijke en niet-
zakelijke markt, 2003-2004 (%). Bron: KPN. 
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Er is een aantal grote klanten die KPN in de nabije toekomst dreigen te verlaten.  
Het feit dat een significant deel van de zakelijke en grootzakelijke markt 'at risk' is, wordt 
bevestigd door extern onderzoek van Interview-NSS (2005). Uit dit onderzoek blijkt dat 
slechts [KPN VERTROUWELIJK]% van de (groot)zakelijke klanten voor vaste telefonie loyaal 
aan KPN is, terwijl [KPN VERTROUWELIJK] % als high risk wordt gekarakteriseerd, dat wil 
zeggen ondernemingen die een groot risico vormen om KPN als klant voor vaste telefonie te 
gaan verlaten.  
 
Het gegeven dat met name grootzakelijke afnemers van vaste telefonie in toenemende 
mate tenders uitschrijven voor pan-Europese dienstverlening waaraan KPN in veel gevallen 
niet of slechts in beperkte mate kan voldoen, geeft eveneens aan dat KPN geen dominante 
positie en/of aanmerkelijke marktmacht bezit. Zoals hierboven reeds aangegeven geeft het 
simpele feit dat op de grootzakelijke markt met tenders wordt gewerkt reeds aan dat de 
concurrentiele omstandigheden hier fundamenteel anders zijn. De grootzakelijke markt 
heeft het karakter van een ‘bidding market’ waarbij meerdere partijen concurreren om een 
contract.  Het marktaandeel van partijen vormt in dergelijke omstandigheden geen goede 
indicatie van marktmacht. Meer in het bijzonder, in bidding markets wordt het belang van 
de onderneming met een hoog marktaandeel vaak overschat terwijl het belang van de 
kleinere ondernemingen vaak wordt onderschat. Van groter belang is de vraag of er 
voldoende partijen op de markt actief zijn die volwaardig kunnen meedingen naar een 
contract waarvoor een tenderprocedure wordt uitgeschreven. Als dit er ongeacht de omvang 
meerdere zijn, dan maakt het in beginsel niet uit of hier partijen bijzitten met een gering 
of zelfs geen marktaandeel. Zolang deze partijen meedingen naar het contract oefenen zij 
concurrentiedruk uit, marktaandeel is dan geen goede indicatie voor de mate waarin 
concurrentiedruk wordt uitgeoefend door andere partijen, en het is eveneens geen goede 
indicator voor de marktmacht die de onderneming met het hoogste marktaandeel heeft. 
 
Daarnaast is er de door OPTA geconstateerde 'autonome' groei van IP-VPN op de 
grootzakelijke markt. Het betreft een eenzijdige migratie van hoogcapacitaire aansluitingen 
en het spraakverkeer naar geïntegreerde datanetwerken voor breedbandiensten en spraak. 
Terecht constateert OPTA dat het om een autonoom proces gaat en dat een VPN vooral voor 
datadoeleinden wordt aangeschaft. Ook juist is de constatering dat er nauwelijks kosten 
verbonden zijn aan het geschikt maken en leveren van telefonie over een IP-VPN. Deze 
eenzijdige migratie legt echter in toenemende mate een forse concurrentiedruk op de 
aansluitingen en spraakverkeer van grootzakelijke klanten. 
 
Voorts onderschrijft KPN dat IP-VPN niet tot dezelfde markt gerekend kunnen worden als 
hoogcapacitaire aansluitingen. Ook de spraakapplicatie behoort niet tot openbare 
telefoniediensten op een vaste locatie – het gaat immers om een applicatie gericht op 
communicatie binnen een besloten gebruikersgroep. Onjuist is de opmerking dat het verkeer 
naar een bedrijfscentrale gebracht wordt die verbonden is met een hoogcapacitaire 
aansluiting. De  Voice over IPVPN applicatie voor de besloten groep wordt via een Media 
Gateway op basis van interconnectie verbonden met het openbare telefoonnetwerk 
(PSTN/ISDN). KPN meent dat OPTA deze laatste onjuistheid in het uiteindelijk besluit 
expliciet dient te corrigeren om misverstanden te voorkomen. 
 

 
 
• Aantal concurrenten 
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Zoals eerder reeds aangegeven, is op de zakelijke en grootzakelijke markt voor vaste telefonie 
een groot aantal aanbieders met eigen infrastructuur actief. Dit betreft onder andere BT, MCI, 
Versatel, Enertel, Priority Telecom, BBNed, Colt, Ventelo, UPC Nederland, Essent Kabelcom, 
Multikabel en Casema. Deze bedrijven behalen significante omzetten op de Nederlandse markt 
voor vaste telefonie en zijn reeds meerdere jaren actief. Versatel is reeds vanaf 1995 op de 
Nederlandse markt actief en behaalde in 2003 een totale omzet van € 462 mln. Priority Telecom 
behaalde in 2003 een totale omzet van € 107 mln. Colt Telecom is aanwezig in bijna alle EU 
lidstaten en behaalde een totale omzet van € 1,16 mrd. MCI is eveneens actief in een aantal EU 
lidstaten en behaalde in 2003 een totale omzet van USD 27,3 miljard. Hetzelfde geldt voor BT 
met een totale omzet van GBP 18,5 mrd. Tele2 is actief in meerdere lidstaten en behaalde in 
2003 een totale omzet van € 4 mrd. 
 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de groepsomzetten van een aantal 
direct access aanbieders die actief zijn op de Nederlandse markt voor zakelijke en 
grootzakelijke telefonie. 
 

Provider Revenue

Versatel 462.1
Priority Telecom 107.1
Colt 1686.5
MCI/Worldcom 24184.7
BT ignite 26778.9
TTG Europe 91.8
Tele2 4046.9
UPC 543.7
Essent Kabelcom 397.0
Casema n.a.
Multikabel 779.9

 
Tabel 6. Groepsomzetten van direct access aanbieders op de Nederlandse markt voor zakelijke 
en grootzakelijke vaste telefonie (2003, € m). Bron: Jaarverslagen.   
 
Er is een tiental alternatieve aanbieders van zakelijke en grootzakelijke telefoondiensten met 
eigen netwerken (direct access) in Nederland actief. Dit komt overeen met de bevindingen van 
OPTA die in haar AMM evaluatie vaste telefonie 2002 stelt dat er 11 aanbieders van 
netwerkaansluitingen in Nederland beschikbaar zijn voor zakelijke eindgebruikers. In dezelfde 
evaluatie stelt OPTA dat er 20-25 aanbieders van zakelijke telefoondiensten zijn7. Zoals 
hierboven aangegeven is het aantal ‘credible bidders’ van groter belang dan het precieze 
marktaandeel van partijen. Of de markt effectief concurrerend is hangt niet af van het 
marktaandeel van KPN maar van de vraag of er voldoende partijen een serieus voorstel op tafel 
leggen indien er een tender wordt uitgeschreven. Dat is zeker het geval op de markt voor vaste 
telefonie voor grootzakelijke gebruikers.  
 

• Concentratie 
 
Gezien de relatief lage en dalende marktaandelen van KPN en gezien het groot aantal direct 
access aanbieders van grootzakelijke telefoondiensten, kan verondersteld worden dat er geen 

                                                 
7 OPTA, AMM evaluatie vaste telefonie 2002, OPTA 16 december 2002, OPTA/EGM/2002/203803, Openbare versie, bladzijde 
15. 
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sprake is van een hoge concentratiegraad. Daarnaast is het aannemelijk dat de 
concentratiegraad in de toekomst verder zal afnemen, aangezien de positie van de 
bovengenoemde aanbieders de afgelopen jaren verder is versterkt. Nogmaals, zelfs indien het 
marktaandeel van KPN gelijk zal blijven dan zou dit in beginsel geen invloed moeten hebben op 
het vinden van dominantie zolang vastgesteld kan worden dat er nu en in de toekomst 
voldoende partijen zijn en blijven die inschrijven op tenders van grootzakelijke klanten. Is dit 
het geval, dan is de markt effectief concurrerend, hiervoor is het niet nodig dat het 
marktaandeel van KPN afneems, sterker nog een dalend marktaandeel van KPN is op deze markt 
abstraherend van regulering, geen indicatie voor het afnemen van marktmacht.  
 

• Expansie barrières 
 
Het is aannemelijk dat er op de markt voor grootzakelijke vaste telefonie voldoende capaciteit 
(direct access) aanwezig is om zonder hoge additionele investeringen tegemoet te komen aan 
een stijgende vraag naar telecommunicatiediensten. Er zijn derhalve geen expansiebarrières die 
eerdergenoemde marktpartijen belemmeren bij een verdere doorgroei. 
 

• Toetredingsbarrières 
 
Toetredingsbarrières kunnen worden uitgesplitst in financiële toetredingsbarrières, wettelijke 
toetredingsbarrières,  technische & marktstrategische toetredingsbarrières en al of niet 
beschikbare wholeale diensten.  
 

 
- Financiële toetredingsdrempels 
 

Financiële toetredingsbarrières zijn er niet op de grootzakelijke markt voor vaste telefonie, 
aangezien de meeste, zo niet alle op de markt aanwezige marktpartijen onderdeel zijn van 
multinationale ondernemingen. Deze ondernemingen zijn in staat om de benodigde 
investeringen te financieren hetzij uit de eigen cashflow, hetzij door middel van leningen van 
banken. Het is onwaarschijnlijk dat er op de markt voor zakelijke en grootzakelijke vaste 
telefonie sprake is van verzonken kosten, aangezien netwerken bijvoorbeeld in het geval van 
faillissement doorverkocht kunnen worden (bijvoorbeeld KPNQwest). Ook indien er wel sprake is 
van verzonken kosten, is het de vraag of deze substantieel genoeg zijn om mogelijke nieuwe 
toetreders af te schrikken. 
 
-  Wettelijke toetredingsdrempels 
 
Wettelijke toetredingsbarrières zijn niet of slechts in beperkte mate aanwezig. Graafrechten 
van marktpartijen zijn in hoofdstuk 5 van de (oude en) herziene Tw vastgelegd. In dit hoofdstuk 
is onder andere een gedoogplicht voor de aanleg en instandhouding van kabels ten dienste van 
een openbaar telecommunicatienetwerk in openbare gronden vastgelegd. Marktpartijen zijn 
derhalve in staat om hun eigen netwerken aan te leggen, nog afgezien of hier – gezien de uitrol 
van netwerken in het verleden – behoefte aan is.  
 
Daarnaast bieden generieke toegangsverplichtingen, bijvoorbeeld op het gebied van 
interoperabiliteit, mogelijke handvaten bij het betreden van de markt voor vaste telefonie. Ook 
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OPTA was in haar AMM evaluatie vaste telefonie 2002 van mening dat toegangsvoorwaarden in 
beginsel geen belemmering meer zouden moeten zijn om toe te treden8. 
 
- Technische en marktstrategische toetredingsbarrierès 
 
Technische en marktstrategische toetredingsbarrières omvatten beschikbaarheid van de 
benodigde technische kennis, naamsbekendheid van KPN en eventuele verminderd vertrouwen 
in alternatieve aanbieders, overcapaciteit en levertijden van datacommunicatienetwerken. Voor 
wat betreft naamsbekendheid dient opgemerkt te worden dat het aannemelijk is dat KPN bij 
eindgebruikers een vertrouwde handelsnaam heeft gevestigd, maar dat de alternatieve 
marktpartijen zoals BT, Versatel, MCI en Colt in toenemende mate door de zakelijke en 
grootzakelijke afnemers worden beschouwd als professionele aanbieders.  
 
Het bovenstaande beeld wordt bevestigd door onderzoek dat is uitgevoerd door Interview-NSS 
(2005) naar klanttrouw op de grootzakelijke markt voor vaste telefonie. Uit dit onderzoek blijkt 
dat KPN op de grootzakelijke markt voor vaste telefonie in relatie tot andere aanbieders niet 
beter (eerder slechter) scoort op customer focus en prijsperceptie. Daarnaast geven de 
geïnterviewden aan dat het wisselen van aanbieder niet te veel moeite kost en er weinig 
belemmeringen zijn.  
 
Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat deze bedrijven deel uit maken van multinationale 
ondernemingen die een overtuigende reputatie in andere lidstaten hebben gevestigd 
(bijvoorbeeld BT in het Verenigd Koninkrijk) en anderzijds ook met het feit dat voor wat betreft 
de toepassing van nieuwe datacommunicatietechnieken (bijvoorbeeld ethernet) een gevestigde 
naam op het gebied van bestaande technieken niet van doorslaggevend belang is. De aanwezige 
overcapaciteit op de markt en het gebrek aan technische kennis kunnen weliswaar reden zijn 
om niet toe te treden, maar vormen op zichzelf geen toetredingsbarrière.   
 
 

- Al of niet beschikbare wholesale drempels 
 

Marktpartijen kunnen door afname van beschikbare wholesale breedbanddiensten (ULL, 
bitstream access en ILL) redelijk eenvoudig IPVPN diensten aanbieden aan grootzakelijke 
klanten. Daarmee zijn er dus ook lage toetredingsrempels op de grootzakelijke markt. 
 
 

• Potentiële concurrentie 
 
Gezien het feit dat - zoals bovenstaand geschetst - toetredingsbarrières op de zakelijke en 
grootzakelijke markt voor vaste telefonie ontbreken en/of van relatief beperkte betekenis zijn, 
zal het gedrag van de op de markt aanwezige aanbieders niet alleen worden gedisciplineerd 
door reeds aanwezige concurrenten, maar ook door de dreiging van nieuwe toetreders op de 
markten. De kans op nieuwe markttoetreding c.q. potentiële concurrentie is daarmee één van 
de criteria die de aanwezigheid en mogelijke instandhouding van een economische 
machtspositie en AMM uitsluit.   
 

• Inkoopmacht 
 

                                                 
8 OPTA, AMM evaluatie vaste telefonie 2002, 16 december 2002, OPTA/EGM/2002/203803, Openbare versie, bladzijde 20. 
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De groep van grootzakelijke gebruikers wordt gekenmerkt door een beperkt aantal afnemers. 
Voor veel van deze afnemers treedt de Nederlandse Vereniging voor BedrijfsTelecommunicatie 
Grootverbruikers (BTG) als belanghebbende op. Vanuit dit perspectief, tezamen met de tender 
als inkoopmethode is de kans op buying power vanuit deze groep van gebruikers dus veel groter 
dan vanuit de zakelijke en niet-zakelijke afnemers. Aangezien het voor KPN vanwege deze 
buying power vaak niet mogelijk is volledig te kunnen concurreren, resulteert dit in krimpende 
aandelen voor KPN op de grootzakelijke markt voor vaste telefonie. 
 

• Uittredingsbarrières 
 
Uittredingsbarrières kunnen zich met name voordoen indien er sprake is van (hoge) verzonken 
kosten, dat wil zeggen kosten die aanbieders niet meer kunnen terugverdienen bij uittreding 
van de markt voor vaste telefonie. Zoals eerder betoogd, is KPN van mening dat er op de 
zakelijke en grootzakelijke markt voor vaste telefonie geen sprake is van verzonken kosten. Het 
faillissement van KPNQwest heeft aangetoond dat de aanwezige inboedel kon worden 
doorverkocht aan andere aanbieders. Indien er al sprake is van verzonken kosten – hetgeen KPN 
betwijfelt – dan geldt de stelling dat verzonken kosten een toetredingsbarrière vormen zeker 
niet voor dienstenaanbieders aangezien deze in veel mindere mate verzonken kosten kennen.  
 

• Overstapdrempels 
 
Overstapdrempels kunnen van verschillende aard zijn. Zo zijn er financiële overstapdrempels, 
technische overstapdrempels, procedurele overstapdrempels, contractuele overstapdrempels en 
psychologische overstapdrempels. KPN ontkent niet dat er sprake kan zijn van 
overstapdrempels, bijvoorbeeld installatiekosten, niet-overeenkomstig dienstenaanbod, 
verschillen in geografische dekking, nummerportabiliteit etc. maar stelt dat deze niet dermate 
hoog zijn dat afnemers van zakelijke en grootzakelijke vaste telefonie worden ontmoedigd om 
in te gaan op concurrerende aanbiedingen van alternatieve aanbieders.  
 
Ten eerste bieden alle marktpartijen in toenemende mate een breed portfolio van 
telecommunicatiediensten aan, waardoor het dienstenaanbod van de verschillende aanbieders 
goed op elkaar aansluit. Daarnaast zijn een aantal concurrenten van KPN (oa Versatel, Enertel, 
Priority Telecom en BT) op landelijke schaal actief en is er geen significant verschil in 
geografische dekking, zeker gelet op de locatie van de overgrote meerderheid van de 
grootzakelijke klanten. Het feit dat een aantal aanbieders een eigen netwerk met een 
landelijke netwerkbedekking hebben, wordt bevestigd in Exhibit 3.11 op bladzijde 20 van het 
rapport van Case dat in de bijlage is bijgevoegd. Geografische overzichten van de uitrol van de 
verschillende telecommunicatienetwerken in Nederland zijn in een bijlage opgenomen.  
 
Daarnaast wordt er door de meeste aanbieders gebruik gemaakt van subsidies om bijvoorbeeld 
de installatiekosten of de kosten voor de eenmalige aanschaf van specifieke hardware (i.e. 
modems) te reduceren. Ook is er reeds een aanzienlijke hoeveelheid generieke wet- en 
regelgeving voor alle aanbieders van kracht, die gericht is op het verminderen van mogelijke 
overstapdrempels. Nummerportabiliteit en telco-telco migratie voor ULL zijn hiervan sprekende 
voorbeelden. Ook interoperabiliteits- en standaardisatieverplichtingen zorgen er voor dat er 
geen sprake is van overstapdrempels als gevolg van bedrijfseigen ('proprietory') technologie die 
niet compatibel is met technologie van andere aanbieders van vaste telefonie.       
 
Dat er op de grootzakelijke markt geen sprake is van overstapdrempels, wordt eveneens 
duidelijk uit de Kwaliteitswijzer 2004 van de Nederlandse Vereniging van 
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Bedrijfstelecommunicatiegrootgebruikers (BTG). Uit deze kwaliteitsrapportage blijkt dat voor 
nationaal vast verkeer 27% van de leden van de BTG in 2004 overweegt om in de nabije 
toekomst KPN als leverancier te verlaten. Voor internationaal vast telefoonverkeer is dat 25%. 
Zoals uit Figuur 4 valt op te maken liggen deze percentages significant hoger dan de 
percentages wisselaars ('degenen die aangeven van leverancier te willen wisselen') van 
concurrenten. Hieruit blijkt dat afnemers van KPN op de  grootzakelijke markt voor vaste 
telefonie zonder problemen in staat zijn om over te stappen naar andere aanbieders en dit ook 
in grote getale (willen) doen vergeleken met de installed base van andere aanbieders. 
 
 
 [KPN VERTROUWELIJK] 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4. Percentage wisselaars onder de leden van de BTG per aanbieder, uitgesplitst naar 
nationaal en internationaal uitgaand vast telefoonverkeer (2004).  
 
 

• Mate van verticale integratie 
 
Een voordeel van verticale integratie is dat de desbetreffende marktpartij de gehele 
bedrijfskolom beheerst vanaf de netwerkaansluiting tot en met de separate 
telecommunicatiediensten. Daarnaast is een dergelijke marktpartij minder afhankelijk van de 
toelevering van wholesale-diensten door andere aanbieders.  
 
Verticale integratie dient op de grootzakelijke markt voor vaste telefonie niet als een 
toetredingsbarrière te worden beschouwd. Zoals eerder betoogd is er naast KPN reeds een 
tiental aanbieders van alternatieve infrastructuren in Nederland aanwezig ('direct access'), 
waarvan een aantal landelijke dekking heeft. Deze aanbieders zijn voor de levering van hun 
diensten aan grootzakelijke afnemers dus niet afhankelijk van de infrastructuur van KPN. 'Direct 
access' is een alternatief voor de grootzakelijke afnemers; 36% van alle grootzakelijke afnemers 
maakt hiervan gebruik. KPN beschikt dus niet over een unieke infrastructuur waar andere 
aanbieders gedwongen zijn om gebruik van te maken bij gebrek aan alternatieve 
toegangsmogelijkheden. De infrastructuur van KPN kan derhalve voor de grootzakelijke markt 
voor vaste telefonie niet beschouwd worden als essential facility. Andere aanbieders zijn in 
staat om hun eigen netwerken uit te rollen en hebben dat ook reeds in grote mate gedaan. Dit 
impliceert dat – mocht er al sprake zijn van voordelen als gevolg van verticale integratie – 
andere aanbieders op de grootzakelijke markt voor vaste telefonie hiervan in even grote mate 
kunnen profiteren.  
 

• Mate van diversificatie 
 
Onder de mate van diversificatie wordt de breedte van het productportfolio verstaan. Zoals  
eerder in Tabel 1 is weergegeven, is KPN niet uniek gepositioneerd voor wat betreft de 
diversiteit van haar telecommunicatieproducten en diensten. Ook een groot aantal alternatieve 
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aanbieders (BT, MCI, Colt, Versatel, Bbned, Enertel, Priority Telecom en Ventelo) is 
tegenwoordig in staat om mede op basis van hun eigen netwerk een brede waaier van diensten 
zoals vaste spraak, huurlijnen, datacommunicatie, internet, mobiele telefonie etc. aan te 
bieden. Deze andere aanbieders zijn derhalve ook in staat om kostenvoordelen te behalen die 
samenhangen met het kunnen aanbieden van breed productportfolio en het gebundeld kunnen 
aanbieden van  telecommunicatiediensten in pakketten op de zakelijke en grootzakelijke markt. 
Daarnaast kunnen afnemers bij deze aanbieders terecht voor de gehele klantvraag van 
telecommunicatiediensten ('one stop shopping'). KPN neemt hier geen unieke positie in ten 
opzichte van andere aanbieders. KPN heeft derhalve ook geen voordelen ten opzichte van 
andere aanbieders waar het merknaam of marketingaktiviteiten betreft, aangezien andere 
aanbieders soortgelijke (bundels van) diensten en producten in de markt kunnen zetten als die 
van KPN. Dit standpunt wordt bevestigd door Case9.   
 
 

• Prijsontwikkeling en prijsvorming 
 
De hoogte van de eindgebruikerstarieven van KPN voor  grootzakelijke vaste telefoondiensten 
ten opzichte van soortgelijke diensten van andere marktpartijen kan inzicht verschaffen in de 
mate van concurrentiedruk. 
Uit onderstaande tabel blijkt dat een aantal bedrijven met hun tarieven voor grootzakelijke 
telefonie zeer significant (tot [KPN VERTROUWELIJK]) onder de tarieven zit die KPN op dit 
moment van het College mag hanteren. Een nadere analyse van deze cijfers vindt plaats in het 
rapport van Case.  
 
[KPN VERTROUWELIJK] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 7. Contracten die zijn verloren door KPN aan andere aanbieders (in mio €) 
 
Bovenstaande informatie bevestigt het beeld dat concurrenten van KPN hun vaste 
telefoondiensten tegen veel lagere tarieven dan KPN kunnen afzetten op de grootzakelijke 
markt voor vaste telefonie. Andere marktpartijen zijn in staat om dergelijke lage prijzen te 
hanteren, omdat deze klanten in de regel meerdere diensten afnemen en de aanbieders slechts 
geïnteresseerd zijn in een positieve marge over het totale dienstenpakket dat zij bij deze 
klanten afzetten. Bij afwezigheid van regulering moeten de concurrenten van KPN derhalve in 
staat worden geacht om door middel van hun tariferingsbeleid competitieve druk op KPN uit te 

                                                 
9 Case Associates, Deregulating Business Services, prepared for KPN, 27 April 2005, pagina 17 ("(…) this 
indicates that the services offered by KPN are replicable by OLOs."). Het rapport van Case Associates is als 
Bijlage bij dit ontheffingsverzoek opgenomen.  
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oefenen. De informatie geeft bovendien aan dat de prijsafstand tussen KPN en haar 
concurrenten zeer groot is (tot –65%) en dat KPN door het wettelijke kader en de toepassing 
hiervan door OPTA, niet in staat is om deze prijsafstand te overbruggen.  Met andere woorden, 
de concurrentie op de markt voor grootzakelijke afnemers wordt beperkt doordat KPN niet in 
staat wordt gesteld volwaardig te concurreren met andere aanbieders. 
  
Tenslotte is in onderstaande figuur een overzicht gegeven van de tarieven voor zakelijke vaste 
telefonie op basis van een benchmark van 17 verschillende landen. Het overzicht is gebaseerd 
op een methode die de OECD hanteert. In deze methode wordt een 'mandje' (basket) van 
zakelijke en niet-zakelijke telefoondiensten gedefinieerd, waarna vervolgens bekeken kan 
worden wat deze mandjes in diverse landen kosten. Uit het overzicht blijkt dat KPN voor het 
zakelijke mandje op de 7e plaats van de 17 vergeleken landen staat en aanzienlijk beter scoort 
dan gemiddeld. De lage eindgebruikerstarieven voor zakelijke vaste telefonie in Nederland 
vormen een indicatie van de prijsdruk als gevolg van de op de de markt aanwezige concurrentie. 
In de publicatie Netwerken in Cijfers 2004 van het Ministerie van Economische Zaken is 
soortgelijke informatie opgenomen dat dit beeld bevestigt10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5. OECD Tariefvergelijking: zakelijk mandje voor vaste telefonie. Bron: 
OECD/Teligen, T-Basket, Februari 2005. Bedragen in Euro per jaar, excl. BTW 

• Schaal- en breedtevoordelen 
 
Alle bedrijven die actief zijn op de grootzakelijke markt voor vaste telefonie in Nederland, 
bieden een breed portfolio aan telecommunicatiediensten aan. Dit betreft naast vaste telefonie 
veelal ook internet, datacommunicatie (IP-VPN's), huurlijnen, mobiele telefonie etc. Daarnaast 

                                                 
10 Ministerie van Economische Zaken, Netwerken in Cijfers 2004, Trendrapportage over post en ICT-
infrastructuur 2004, pagina 55, Tabel 4.53 Internationale vergelijking: tarieven vaste telefonie zakelijk. 
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zijn de meeste bedrijven actief in meerdere lidstaten binnen Europa. Zo is Versatel naast 
Nederland ook actief in België en Duitsland en is Priority Telecom naast Nederland in Oostenrijk 
en Noorwegen aanwezig. Ook bijvoorbeeld Colt, MCI en BT bieden hun vaste telefoniediensten 
in meerdere verschillende EU lidstaten aan. Gezien het feit dat het hier veelal multinationale 
bedrijven betreft die een hogere, of een wat orde grootte betreft met KPN vergelijkbare, omzet 
behalen, is het aannemelijk dat deze bedrijven vergelijkbare schaalvoordelen ('economies of 
scale') kunnen behalen als KPN.  
 
Daarnaast zijn alternatieve aanbieders in staat om met KPN vergelijkbare breedtevoordelen te 
behalen ('economies of scope'). Dit standpunt wordt bevestigd indien wordt gekeken naar de 
diversificatie cq. naar de breedte van het productportfolio. Zoals eerder reeds betoogd en in 
Tabel 1 is weergegeven, hanteren de alternatieve aanbieders een even divers productportfolio 
als KPN voor wat betreft de zakelijke en grootzakelijke markt voor telecommunicatiediensten. 
Dit betreft onder andere datacommunicatiediensten, huurlijnen, vaste spraak, internet, 
mobiele telefonie etc. Ook hier neemt KPN derhalve een soortgelijke positie in ten opzichte van 
andere aanbieders op de grootzakelijke markt voor vaste telefonie.          
 
 

• Kwaliteit van het vaste telefoonnetwerk en diensten 
 
Kwaliteitsaspecten van telecommunicatienetwerken en diensten zijn een 
concurrentieparameter op de zakelijke en grootzakelijke markt voor vaste telefonie. Kwaliteit 
kan zowel betrekking hebben op de onderhoudsstaat van de aanwezige activa, op de 
dekkingsgraad van de netwerken als op de veiligheidseisen / continuïteit van de 
dienstverlening. Aannemelijk is dat de kwaliteit van de aanwezige activa van andere aanbieders 
even zo goed, zo niet beter is dan die van KPN, aangezien deze aanbieders veelal enige jaren 
geleden hun netwerken hebben aangelegd en deze derhalve nog van goede kwaliteit zijn en 
voldoen aan de hedendaagse eisen ('state of the art'). Zoals ook reeds eerder is aangegeven, 
hebben een de netwerken van een aantal aanbieders een geografische dekkingsgraad die 
vergelijkbaar is met die van KPN. Andere aanbieders zijn in staat om soortgelijke veiligheids- en 
continuïteitseisen als die KPN hanteert, te garanderen aan hun afnemers.   
 
Voor wat betreft de kwaliteit van de netwerken en vaste telefoondiensten neemt KPN derhalve 
geen afwijkende positie in ten opzichte van andere aanbieders, aangezien de kwaliteit van KPN 
te evenaren is (en mogelijkerwijs zelfs is te verbeteren) door alternatieve aanbieders. 
Daarnaast beschikt KPN niet over superieure technologie die niet te evenaren zou zijn door haar 
concurrenten als gevolg waarvan KPN een concurrentievoordeel kan behalen. De huidige 
technologie is beschikbaar voor alle marktpartijen.     
 
Tenslotte kan worden gerefereerd aan de Kwaliteitswijzer 2004 van de Nederlandse Vereniging 
van Bedrijfstelecommunicatiegrootgebruikers (BTG) waarin de waardering van de leden van BTG 
inzake de nationale en internationale vaste telefoondiensten van KPN, MCI, Ventelo en Versatel 
onderling is vergeleken en de klantgerichtheid van deze aanbieders in kaart is gebracht. Uit de 
kwaliteitswijzer blijkt dat zowel voor nationaal vast telefoonverkeer als voor internationaal 
telefoonverkeer de gemeten waardering en klantgerichtheid van KPN niet significant afwijkt van 
de andere aanbieders en op sommige punten zelfs iets lager uitvalt. Deze informatie bevestigt 
het beeld dat op het punt van de kwaliteit van het vaste telefoonnetwerk en diensten op de 
zakelijke en grootzakelijke markt voor vaste telefonie KPN geen concurrentievoordeel behaalt 
dat niet is te evenaren (of te verbeteren) door de andere marktpartijen. 
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• Omzet in verhouding tot de markt 
 
De totale jaaromzet van de markt voor vaste telefonie in Nederland bedroeg in 2001 € 4,5 
mrd11. In 2003 bedroegen de inkomsten uit aansluitingen voor vaste telefonie van de Business 
Unit Vaste Telefonie (hierna: BU VT) van KPN € 1.651 mln en de inkomsten uit vast 
telefoonverkeer van de BU VT van KPN € 1.628 mln (bron: KPN, Vierde Kwartaalbericht 2004).  
 
Desondanks is het voor KPN niet mogelijk om marktmacht uit te oefenen, aangezien op de 
Nederlandse markt voor grootzakelijke vaste telefonie een groot aantal marktpartijen actief is 
die in meerdere lidstaten actief zijn (BT, UPC, MCI) en derhalve een totale omzet hebben die 
even groot, zo niet groter is dan die van KPN. Deze conclusie is in lijn met de bevindingen  van 
OPTA in haar AMM Evaluatie vaste telefonie 2002, waarin zij stelt dat KPN zich in haar 
groepsomzet in verhouding tot de markt niet duidelijk onderscheidt ten opzichte van het 
marktgemiddelde12. Sinds 2002 is de groepsomzet van KPN grosso modo gelijk gebleven en in 
2004 zelfs ligt gedaald; de conclusie uit 2002 is derhalve nog valide voor het onderhavige 
ontheffingsverzoek.      
 

• Toegang tot de eindgebruiker 
 
Zoals eerder reeds is aangegeven, is er op de grootzakelijke markt voor vaste telefonie een 
aantal alternatieve aanbieders actief die gebruik maken van eigen netwerken die veelal 
landelijk zijn uitgerold ('direct access'). Daarnaast kan er op basis van door OPTA gepubliceerde 
informatie van worden uitgegaan dat er een 20-25 tal alternatieve aanbieders van alternatieve 
zakelijke vaste telefoondiensten zijn. Met name gezien de aanwezigheid van meerdere 
netwerken die regionaal en landelijk zijn uitgerold, kan niet worden betoogd dat KPN het 
vermogen heeft om de toegang tot de eindgebruiker te beheersen.  
 

• Toegang tot financiële middelen 
 

Onderstaand is een overzicht weergegeven van de kredietwaardigheid van de 
groepsmaatschappijen van een aantal belangrijke aanbieders van zakelijke en grootzakelijke 
vaste telefonie.  
 
Dit overzicht toont aan dat de credit rating van KPN bij S&P, Moody’s en Fitch niet significant 
afwijkt van de van andere telecommunicatie aanbieders die op de zakelijke en grootzakelijke 
markt voor vaste telefonie in Nederland actief zijn, zoals BT, Enertel, Versatel, MCI, UPC etc. 
KPN beschikt derhalve niet over een betere toegang tot financiële middelen in vergelijking met 
haar concurrenten.  
       
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 OPTA, AMM evaluatie vaste telefonie 2002, 16 december 2002, Openbare versie, bladzijde 33. 
12 OPTA, AMM evaluatie vaste telefonie 2002, 16 december 2002, OPTA/EGM/2002/203803, Openbare versie, 
bladzijde 34.  
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Tabel 8. Credit ratings van S&P, Moody’s en Fitch van een aantal telecommunicatiebedrijven, 8 
april 2005.  
 

• Ervaring met het verstrekken van producten en diensten 
 
De alternatieve aanbieders zijn reeds vanaf midden tot eind jaren negentig van de vorige eeuw 
actief op de zakelijke en grootzakelijke markt voor vaste telefonie in Nederland. Verschillende 
bedrijven zoals BT en MCI zijn al langer actief in andere landen. Deze alternatieve aanbieders 
zijn weliswaar in Nederland minder lang op de relevante markt actief dan KPN, maar hebben 
inmiddels meerdere jaren ervaring op kunnen doen. Daarnaast kunnen de meeste van deze 
bedrijven profiteren van reeds opgedane ervaringen in andere EU lidstaten of thuislanden waar 
zij een lange staat van dienst hebben (bijvoorbeeld BT in het Verenigd Koninkrijk). Het is 
derhalve niet aannemelijk dat KPN beschikt over meer relevante ervaring dan andere 
aanbieders op de grootzakelijke markt voor vaste telefonie in Nederland. Mocht er nog sprake 
zijn van verschille n, dan is het aannemelijk dat deze in de toekomst verder zullen afnemen.     
 
 

3.4 Conclusie 
 
OPTA heeft nagelaten om aan te geven welke producten van concurrenten van KPN zijn 
meegenomen in de berekening van het marktaandeel van KPN in de door OPTA gedefinieerde 
markt van hoogcapacitaire aansluitingen. 
 
OPTA heeft ten onrechte nagelaten om de marktmacht van KPN te onderzoeken op de markt 
van grootzakelijke gebruikers. OPTA had op grond van een mededingingsrechtelijk analyse 
moeten concluderen dat het marktaandeel van KPN op deze markten significant lager is dan op 
de consumentenmarkt en dat de het marktaandeel van KPN daalt. Op basis van de 
concurrentieverhoudingen met andere marktpartijen alsmede de kopersmacht op de 
grootzakelijke markt had OPTA moeten concluderen dat KPN geen dominantie heeft op deze 
markt. 
 

S&P Moody's Fitch
Bedrijf Ticker LT Rating Outlook opmerking Issuer RatingOutlook opmerking LT Rating Outlook opmerking
BT Group PLC BT/a LN Equity A- Stable No rating A Watchlist Negative implications
Deutsche Telekom DTE GR Equity A- Stable Baa1 Stable A- Stable
France Telecom FTE FP Equity A- Positive Baa1 Stable A- Stable
Koninklijke KPN KPN NA Equity A- Stable Baa1 Stable No rating
MCI Inc MCI US Equity B+ Watchlist Positive implications B3 Watchlist Positive implications B Watchlist Positive implications
Versatel VRSA NA Equity Withdrawn rating Withdrawn rating Withdrawn rating
United Global Com Inc UCOMA US Equity B Watchlist Negative implications B3 Stable No rating
Energis Plc Withdrawn rating Withdrawn rating

Verizon VZ US Equity A+ Watchlist Negative implications A+ Stable
Qwest Q US Equity BB- Watchlist Negative implications Caa2 Stable B+ Stable
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4. De potentiële mededingingsproblemen 
 
 
4.1 Buitensporige tarieven 
 
In de analyse van OPTA wordt gesteld dat KPN in staat is om buitensporige tarieven te hanteren. 
Daarbij verwijst OPTA naar figuur 17 in randnummer 479 en de economische theorie die zegt dat 
een marktpartij in toenemende mate in staat is om buitensporige tarieven te hanteren naar mate 
haar marktaandeel hoger is. Uit deze figuur volgt tegelijkertijd dat een marktpartij in afnemende 
mate in staat is om buitensporige tarieven te hanteren naar mate haar marktaandeel lager is. OPTA 
had bij het toepassen van deze theorie moeten kijken naar de verschillende marktaandelen voor 
consumenten- en (klein-)zakelijke markten enerzijds en grootzakelijke markt anderzijds. Dan had 
OPTA moeten concluderen dat de mate waarin KPN buitensporige tarieven kan vragen op de 
grootzakelijke markt afwezig is en in ieder geval veel kleiner is dan op de overige markten. In de 
praktijk wordt dit gestaafd. In ons commentaar op de dominantieanalyse hebben wij opgenomen dat 
de concurrenten van KPN op veel lagere tariefniveau's zitten dan KPN. Gezien de concurrentie op 
grootzakelijke markt is het hanteren van buitensporige tarieven door KPN dan ook niet aan de orde. 
Bovendien is, zoals aangegeven, het belang van marktaandelen op de markt voor grootzakelijke 
gebruikers beperkt omdat de markt kan worden gekarakteriseerd als een bidding markt. Op 
dergelijke markten is, zoals hiervoor meer uitgebreid uiteengezet, niet zozeer van belang hoe hoog 
het marktaandeel van partijen is, maar hoeveel ondernemingen in staat zijn om daadwerkelijk te 
concurreren om het winnen van contracten op de markt. Indien er voor de contracten waarnaar KPN 
kan meedingen voldoende serieuze alternatieven voorhanden zijn, dan zal KPN niet in staat zijn om 
excessieve prijzen te rekenen.  
 
OPTA voert ook aan dat de afnemers  prijsongevoelig zijn door bekendheid met de aanbieder, 
vertrouwen in de kwaliteit van het product en de overstapinspanningen en dat de diensten van een 
CPS aanbieder niet als volwaardige vervanging van de diensten van KPN wordt gezien. Deze 
argumentatie is wederom toegesneden op de consumentenmarkt en de (klein-)zakelijke markt en 
OPTA houdt ten onrechte geen rekening met volstrekt andere typen ('direct access') afnemers op de 
grootzakelijke markt. Op de grootzakelijke markt gelden deze kwalificaties niet of in mindere 
mate. 
Juist in markten waarop professioneel wordt ingekocht door middel van tender procedures spelen 
naamsbekendheid en vertrouwen een ondergeschikte rol ten opzichte van de prijs en objectieve 
kwaliteit (en kwaliteitsgaranties). 
 
 
4.2 Marge-uitholling, roofprijzen en prijsdiscriminatie  
 
In randnummer 310 en verder, constateert OPTA dat KPN onder andere kan overgaan tot marge-
uitholling, roofprijzen en prijsdiscriminatie. OPTA had de stellingnames over het 
mededingingsbeperkend gedrag apart moeten onderzoeken voor de grootzakelijke markt.  
 
Zoals reeds eerder opgemerkt heeft KPN in een aantal belangrijke tenderprocedures geen rol van 
betekenis kunnen spelen door de bestaande regelgeving. De concurrenten van KPN hebben in deze 
procedures offertes uitgebracht die ver onder de prijs liggen die KPN mag aanbieden. In dat opzicht 
lijkt het onlogisch om nu regulering te verantwoorden op basis van het risico op roofprijzen of 
marge uitholling. Indien concurrenten van KPN thans reeds tot 65% onder het prijsniveau van KPN 
kunnen aanbieden dan ligt het niet voor de hand dat OPTA het risico groot acht dat KPN roofprijzen 
zou aanbieden. 



  Openbare versie   

 45 

 
Ook is in dit verband niet geheel duidelijk hoe OPTA het risico op zowel excessieve als roofprijzen 
met elkaar rijmt. Ofwel zijn de marktomstandigheden zodanig dat KPN in staat zou zijn om 
excessieve prijzen te hanteren (geen concurrentie) of KPN heeft een incentive om roofprijzen aan 
te bieden om concurrenten van de markt te verdrijven. Het is niet aannemelijk dat KPN een 
incentive heeft om allebei tegelijk te doen. Louter op basis van een theoretisch kader komen tot 
een risico-inschatting, zonder rekenschap te geven aan de specifieke omstandigheden op de markt 
is wat dat betreft naar het oordeel van KPN onvoldoende. 
 
Op de bidding markt die de groot zakelijke markt per definitie is, zijn er geen standaardoplossingen 
voor standaardklanten. Iedere klant is anders en iedere klant heeft daarom zijn eigen wensen en 
eisenpakket. In dat opzicht is het aanbod van KPN per definitie discriminerend want toegesneden op 
de individuele omstandigheden van een specifieke klant. Dit kan ook omschreven worden als per 
definitie niet discriminerend omdat geen enkel geval gelijk is en het ongelijk behandelen van 
ongelijke gevallen niet als discriminerend gezien kan worden.  Ofwel is KPN’s incentive om te 
discrimineren welvaartsverhogend, ofwel kan nooit sprake zijn van discriminatie. In beide gevallen 
is de angst van OPTA voor discriminatie onterecht en is het niet te begrijpen hoe OPTA hierin een 
reëel risico ziet voor de effectieve concurrentie op de markt. Integendeel, een verbod op 
discriminatie is op deze markt een volledig artificiële notie waarmee KPN niet uit de voeten kan en 
die KPN in voorkomende gevallen hindert in het meedingen naar individuele contracten omdat zij, 
vanuit het oogpunt van juridische zekerheid, ongelijke gevallen gelijk moet behandelen. 
 
Ten aanzien van roofprijzen en marge uitholling komt daarbij nog dat dergelijke strategieën zinloos 
zijn om te trachten concurrenten uit de markt te drijven, vanwege de afwezigheid van substantiële 
toetredingsbarrières. Omdat in de grootzakelijke markt de omzetten per klant veel hoger zijn dan in 
de consumentenmarkt en (klein-)zakelijke markt, zijn de toetredingsbarrières voor partijen, die zelf 
directe verbindingen naar klanten aanleggen, veel lager dan in de consumentenmarkt. Daarnaast is 
het relatief eenvoudig om op basis van beschikbare wholesalediensten IPVPN diensten te bieden. 
Hierbij speelt dus ook een rol dat concurrerende marktpartijen gebundelde diensten aanbieden 
waardoor hun toetredingskosten en -inspanningen niet uitsluitend moeten worden toegerekend aan 
vaste telefonie. Indien er al sprake zou zijn van marge-uitholling dan is het aangewezen om op de 
relevante wholesalemarkten, waar KPN diensten levert aan haar concurrenten op de grootzakelijke 
markt, verplichtingen op te leggen. Ondergrensregulering is in het algemeen niet in het belang van 
eindafnemers, voor KPN is het directe effect dat zij waarschijnlijk niet in staat is om in 
voorkomende gevallen de concurrentie op de markt aan te gaan. Hierdoor neemt de effectieve 
concurrentie op de markt af, niet toe. 
 
In randnummers 514 en verder onderzoekt OPTA of er sprake is van mededingingsverstoringen indien 
er wèl sprake is van wholesale regulering. Deze argumentatie heeft voornamelijk betrekking op de 
mogelijkheden van KPN om CPS aanbieders door middel van mededingingsverstorend gedrag uit de 
markt te drijven. Deze analyse heeft geringe betekenis voor de grootzakelijke markt omdat op deze 
markt het aandeel van CPS partijen vrij gering is in verband met de aantrekkelijkheid van het zelf 
aansluiten van klanten of het aansluiten van klanten via MDF-access faciliteiten van KPN. In het 
licht van de randnummers 514 en verder had OPTA hier moeten onderzoeken in hoeverre KPN in 
staat is om mededingingsbeperkend gedrag te vertonen ten aanzien van marktpartijen die gebruik 
maken van MDF-access van KPN. Als OPTA dit had gedaan, had zij tot de conclusie moeten komen 
dat KPN geen mogelijkheden heeft om mededingingsbeperkend gedrag te vertonen.  
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4.3 Conclusie 
 
OPTA heeft in analyse van potentiële mededingingsproblemen onvoldoende rekening gehouden 
met verschillende marktomstandigheden op de grootzakelijke markt. 
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5. Verplichtingen 
 
In onderstaande opmerkingen gaan wij in op zowel de markt voor aansluitingen als de markt voor 
verkeer voor (groot)zakelijke gebruikers. 
 
 
5.1 Tariefregulering 
 
Gelet op bovenstaande is tariefregulering op de markt voor grootzakelijke gebruikers niet 
proportioneel omdat er gelet op de concurrentie op de markt geen risico bestaat op misbruikelijk 
gedrag, en/of niet proportioneel omdat de op te leggen verplichtingen contraproductief zijn; de 
concurrentie neemt af en de (potentiele) klant is hierdoor slechter af. KPN is niet dominant op de 
door OPTA ten onrechte niet afgebakende markt voor grootzakelijke afnemers. Er is daarom in zijn 
algemeenheid geen reden om verplichtingen op te leggen. Hieronder gaan we nader in op de 
afzonderlijke verplichtingen. 
 
• Ondergrensregulering 

 
Omdat KPN op de grootzakelijke markten geen marktmacht heeft en niet in staat zal zijn om 
mededingingsbeperkend gedrag te vertonen teneinde concurrenten uit de markt te verdrijven 
(zie onze opmerkingen in het deel over potentiële mededingingsbeperkende gedragingen) is een 
verplichting tot ondergrensregulering niet proportioneel. Deze verplichting is in feite een 
verplichting tot het verliezen van marktaandeel omdat het hiermee voor KPN onmogelijk wordt 
om in voorkomende gevallen een concurrerende offerte uit te brengen. Indien concurrenten van 
KPN in staat zijn om tot [KPN VERTROUWELIJK]% onder haar prijs te gaan moet het risico op 
roofprijzen als zeer gering worden ingeschat. Ondergrensregulering op een concurrerende markt 
zal voornamelijk effect hebben op de concurrentiepositie van KPN. Het verkleinen van het 
marktaandeel van KPN zal het enige tastbare effect zijn van een dergelijke maatregel. Dit is 
niet proportioneel aangezien een verkleining van het marktaandeel geen indicatie is en niet kan 
worden gelijkgesteld aan een vergroting van de effectieve concurrentie. Integendeel, 
ondergrensregulering is slecht voor de effectieve concurrentie omdat het KPN als (potentiële) 
concurrent uitsluit. 

 
Mocht OPTA de tarieven op de grootzakelijke markt toch aan ondergrensregulering willen 
onderwerpen, dan zou deze dienen uit te gaan van een inkoopsituatie die recht doet aan de 
praktijk op deze groep klanten. Gekeken moet worden naar de combinatie van verkeer en 
aansluitingen en welke wholesale inkoop hoort daarbij. Uitgaande van ILL inkoop (als alternatief 
voor 'direct access') zou bij de toets op verkeerstarieven geen orginating access tarieven in de 
squeezetoets dienen te worden meegenomen. 

 
• Bovengrensregulering 
 

Gelet op de effectieve concurrentie op de markt is er geen risico dat KPN in staat zou zijn om 
excessieve prijzen te rekenen op de markt voor vaste telefonie voor grootzakelijke gebruikers.  
Er zijn voldoende geloofwaardige alternatieven voor KPN op de markt actief en afnemers 
bevorderen de onderlinge concurrentie door het tenderen van contracten. De door OPTA 
voorgestane regulering is niet proportioneel omdat het risico op excessieve tarieven afwezig is. 
Bovendien, zoals eerder aangegeven is het voor KPN moeilijk te begrijpen hoe OPTA tot de 
conclusie kan komen dat er tegelijkertijd een reëel risico is op zowel excessieve als roofprijzen 
op dezelfde markt.  Een dominante onderneming heeft meerdere ‘mogelijkheden’ om zich 
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misbruikelijk te gedragen. Het is echter niet goed te begrijpen hoe OPTA tot de conclusie komt 
dat er een reëel risico bestaat dat KPN tegelijkertijd de incentive heeft om excessieve prijzen 
te rekenen, als de incentive om roofprijzen te rekenen.  

 
• Kostentoerekensysteem en ex ante goedkeuring van tarieven 

 
Omdat tariefregulering voor de grootzakelijke markt niet proportioneel is, is een 
kostentoerekensysteem voor deze markten niet nodig en niet proportioneel.  Hetzelfde geldt 
voor de ex ante goedkeuring van tarieven. Ten aanzien van dit laatste is het gelet op het 
karakter van de markt (bidding markt) de vraag hoe KPN dit in praktische zin moet zien. Gelet 
op het individuele karakter van de tenders, zou de ex ante goedkeuring inhouden dat KPN bij 
elke tender aan OPTA zou moeten verzoeken het geldende tarief voor die individuele klant goed 
te keuren. Dit is niet alleen niet praktisch, het staat ook los van de deadlines die partijen 
hanteren voor het antwoorden op een tenderdocument.  Deze verplichting zal 
noodzakelijkerwijs leiden tot het verliezen van contracten omdat KPN niet in staat wordt 
gesteld om snel en commercieel te reageren op wat er in de markt gebeurt.  Deze 
verplichtingen zijn  met andere woorden slecht voor de effectieve concurrentie. KPN zal minder 
goed in staat zijn om op de markt te concurreren om vrijkomende contracten. Wederom, de 
doelstelling van OPTA kan niet zijn dat het marktaandeel van KPN zou moeten afnemen. Het 
doel is het bereiken van effectieve concurrentie, deze verplichting is daar tegenstrijdig aan.   
 

 
5.2 Non-discriminatie 
 
OPTA verplicht KPN om gelijke gevallen gelijk te behandelen bij de levering van 
telefonieaansluitingen en telefonieverkeer. Daarbij stelt OPTA expliciet dat KPN geen aanbod mag 
doen aan individuele of onvoldoende grote groepen eindgebruikers waarbij het aanbod van de 
concurrentie direct gevolgd wordt. Deze verplichting is onbegrijpelijk in het licht van de 
concurrentieverhoudingen op de grootzakelijke markten. Juist op deze markten is er behoefte bij 
klanten aan maatwerk. Individuele dienstverlening is een manier voor een telefonieaanbieder om 
zich te onderscheiden ten opzichte van zijn concurrenten. Differentiatie werkt welvaartsverhogend.  
 
Hierbij refereren wij aan het beleidskader remedies voor mededingingsproblemen in de retailmarkt 
(kenmerk: OPTA/EGM/2005/200986) dat het College op 24 maart 2005 heeft gepubliceerd: "Het 
gericht aanbieden van een specifieke dienst aan specifieke klanten is gunstig voor de eindgebruiker 
indien dit aanbod beter aansluit op zijn behoefte." 
 
Ook in een eerdere publicatie van OPTA wordt gesteld dat toepassing van prijsdiscriminatie 
welvaartsverhogend kan zijn indien prijsdiscriminatie leidt tot een stijging van het aantal diensten 
dat door eindgebruikers worden afgenomen. Tevens wordt gesteld dat toepassing van selectieve 
kortingen is toegestaan indien het een competitieve reactie is op toegenomen concurrentie.  
 
Zoals eerder gesteld, hanteert OfCom een scheiding tussen een zakelijke en niet-zakelijke markt 
voor vaste telefonie juist op basis van de mogelijkheid van aanbieders om te prijsdiscrimineren 
tussen verschillende soorten gebruikers. Dit aangezien vanuit de vraagzijde de behoeften van de 
zakelijke en niet-zakelijke eindgebruiker verschillend zijn.   
 
Zonder een non-discriminatie verplichting is KPN beter in staat om door middel van 
prijsdiscriminatie in de specifieke behoefte van de grootzakelijke gebruiker te voorzien. Dit leidt 
tot een grotere afzet en derhalve tot een welvaartsverhoging.  
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5.3 Transparantie 
 
OPTA legt aan KPN een verplichting op om aan haar particuliere en zakelijke gebruikers bepaalde 
informatie te verstrekken over de dienstverlening en de tarieven. Deze verplichting staat niet in 
verhouding tot de positie van de gebruikers op de grootzakelijke markt. Grootzakelijke gebruikers 
hebben voldoende kennis en ervaring om zich op de hoogte te stellen van de dienstverlening etc. 
die door KPN wordt geleverd.  Bovendien is een dergelijke informatieverstrekking wellicht een 
startpunt voor een tenderprocedure, maar het zal niet leiden tot een wezenlijk verandering op de 
markt, laat staan een vergroting van de effectieve concurrentie. Partijen op de grootzakelijke 
markt zijn geïnformeerde (in)kopers die weten wat er op de markt beschikbaar is en die weten wat 
ze willen hebben. Zoals eerder aangegeven plaatsen de verplichtingen van OPTA KPN voor een 
probleem, juist omdat de grootzakelijke markt om een individuele benadering vraagt. Dit is 
principieel tegenstrijdig aan de transparantieverplichting. Zelfs indien de verplichting zou worden 
nagekomen is het zeer de vraag wat de waarde van dergelijke informatie is voor individuele 
afnemers op de grootzakelijke markt. In dat licht is de transparantieverplichting niet proportioneel, 
het dient op de grootzakelijke markt geen enkel doel en bevordert de effectieve concurrentie niet. 
 
 

------------------------ 
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Hoofdstuk 5 Voice over Breedband 
 
1. Inleiding en samenvatting 
 
OPTA is van mening dat Voice over Breedband diensten (VoB) tot dezelfde markt behoort als 
circuitgeschakelde vaste telefonie. OPTA meent dat retail tariefregulering – in de vorm van 
ondergrensregulering van de tarieven – op zijn plaats is. KPN kan zich met de mening en conclusies 
van OPTA met betrekking tot VoB niet verenigen.  
 
OPTA heeft geen marktonderzoek gedaan naar Voice over Breedband en Voice-bij-Omroep. In 
paragraaf 3 zal blijken dat er geen aanbodsubstitutie is voor VoB en vaste telefonie. Evenmin is er 
sprake van vraagsubstitutie. Uitgaande van een marktanalyse die start met de VoB dienst heeft KPN 
geen machtspositie. KPN is niet dominant op de retail markt voor breedband. KPN is dan ook niet 
dominant op de markt voor VoB diensten als één van de applicaties op (of onderdeel van) de 
breedbandmarkt.   
 
Er wordt één potentieel mededingingsprobleem genoemd. De waarde voor gebruikers van on-net 
verkeer is groter naarmate het netwerk groter is ("tipping"). In paragraaf 6 wordt aangetoond dat als 
het fenomeen zich al zou kunnen voordoen het zich eerder zal voordoen bij Microsoft's MSN, Skype 
en binnenkort Google. KPN heeft geen machtspositie op de breedbandmarkt en tipping kan daar 
derhalve niet voorkomen. De regulering van KPN's gespreksafgifte op het PSTN zou op zich al 
voldoende moeten zijn. Er wordt derhalve geen concurrentiebelang gediend met retailregulering 
van VoB.   
 
De vraag of breedbandnetwerktoegang en smalband toegang tot het telefoonnetwerk tot dezelfde 
relevante markt behoren is niet gesteld of beantwoord bij de marktafbakening. In het kader van de 
remedies worden beide impliciet tot dezelfde markt gerekend met als gevolg een 
ondergrensregulering die niet goed het onderscheid tussen PSTN telefonie en VoB weet te maken13. 
In paragraaf 5 wordt betoogd dat deze opvatting aan gebruikers de voordelen van het goedkoper 
kunnen aanbieden van VoB dreigt te onthouden. 
 
VoB is nu ongereguleerd. Niet is aangetoond dat invoering van regulering vereist is en gestoeld op 
het regelgevend kader. De voorgenomen regulering is niet in het belang van eindgebruikers vanwege 
de vertraging in de innovatie en het niet volledig kunnen doorgeven van de kostenvoordelen van VoB 
aan gebruikers. Zij dient geen redelijk concurrentiedoel. Paragraaf 6 toont aan dat de voorgenomen 
retailregulering van VoB in strijd is met (de doelstellingen van) het regelgevend kader.  
 
Geen enkele NRA in de EU meent dat smalband telefonie toegang en breedbandnetwerktoegang 
substituten van elkaar zijn. Waar een NRA in de EU smalband VoB gebruik tot dezelfde markten 
rekent als vast telefonieverkeer, gaat – voorzover nu bekend – men niet over tot retailregulering van 
VoB. OPTA neemt met haar voornemen tot regulering van VoB een op beide punten een 
uitzonderingspositie in binnen de Europese Unie, zoals blijkt in paragraaf 7. En dat terwijl de 
breedband markt in Nederland de meest concurrerende is in Europa en platformconcurrentie op 
basis van analoge-omroep+IP-telefonie geboden wordt door de kabel.  
 

                                                 
13 Iets dat functioneel vergelijkbaar is aan een telefoonaansluiting zou onderdeel uitmaken van de VoB dienst.  
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KPN concludeert dat het overgaan tot invoering van retailregulering van de tarieven voor VoB in 
Nederland niet gebaseerd kan worden op de unieke marktomstandigheden in Nederland met zijn 
breedband concurrentie en zijn ontwikkelde kabel-IP-telefonie aanbod en dus in strijd met het 
regelgevend kader. 
 
In dit hoofdstuk zijn de nadere overwegingen van KPN opgenomen. Wij hebben ook gevraagd aan 
RBB Economics om een reactie op te stellen over de marktanalyses van OPTA in het licht van VoB. 
Deze reactie 'VOB en de OPTA Marktanalyse' is als bijlage opgenomen. Deze bijlage dient, evenals 
de overige bijlages, als integraal onderdeel van onze reactie te worden meegenomen. Tevens is een 
rapport van Lexecon 'Is there a need to regulate KPN's supply of VoB services?' als bijlage 
opgenomen. Dit rapport is in een eerder stadium van de marktanalyses aan OPTA overhandigd en 
hieraan wordt gerefereerd door OPTA in haar ontwerpbesluit alsmede door RBB Economics in haar 
reactie. 
 
 
2. Huidige aanbiedingen op de markt 
 
Kabelexploitanten bieden al enige tijd kabel-IP-telefonie aan op de Nederlandse markt, op 
voorwaarde van de afname van analoge omroep: Voice-bij-Omroep of kabel-IP-telefonie.  
VoB wordt ook aangeboden als onderdeel van breedbanddiensten via DSL. Voor een overzicht van de 
aanbiedingen zie onderstaand schema 
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Bron: KPN 
 
 
KPN biedt sinds mei 2005 VoB aan onder de productnaam InternetPlusBellen. Deze dienst houdt in 
dat de eindgebruiker een ADSL verbinding krijgt met een aantal applicaties waaronder breedband 
Internet en een voice/videobellen applicatie met unified messaging.  
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In beginsel wordt één tarief gerekend voor de diensten, zij het dat er voor bellen naar een netwerk 
van een andere telecom-aanbieder andere tarieven gelden in verband met de termination kosten 
van die netwerken. De belangrijkste tarieven zijn als volgt: 
 

Exhibit 0

InternetPlusBellen van KPN

€ 59,95

Basic

€ 2,50BelOnbeperkt 
Avond & Weekend

€ 10,-BelOnbeperkt Altijd

€ 42,95

BelOnbeperkt 
Weekend

ExtraLiteGo

€ 79,95€ 34,95

800 1600 3200 8000

inclusief

InternetPlusBellen
van KPN

 
 
Het prijsverschil tussen een ADSL verbinding en het Belbasis abonnement van KPN is aanzienlijk: 
gebruikers zullen VoB als stand alone dienst (zonder andere breedbandbanddiensten) niet als 
substituut gebruiken voor vaste telefonie. 
 
Over de ontwikkeling van de aantallen gebruikers van VoB/VoIP is in dit stadium nog weinig te 
zeggen. Daarvoor staan de verschillende aanbiedingen te kort in de markt. 
 
 
 
3. Marktafbakening en dominantie. 
 
3.1 VoB geen onderdeel huidige markt voor traditionele, smalband telefonie 
 
In de marktanalyse wordt – terecht - gesteld dat VoB nu geen substituut is voor vaste telefonie. Er 
zijn te weinig gebruikers om feitelijk te kunnen constateren dat er sprake in van substitutie tussen 
VoB en traditionele telefonie. Gebaseerd op de feiten kan niet van één relevante markt gesproken 
worden voor VoB en vaste telefonie. 
 

" Doordat het aantal daadwerkelijke waarnemingen van substitutie tussen traditionele 
telefonie en VoB-diensten en vice versa in Nederland beperkt is, is het vaststellen van 
daadwerkelijke substitutie op basis van meetbare gegevens praktisch niet uitvoerbaar.115 
Door de geringe marktpenetratie is het thans tevens onaannemelijk dat VoB, gegeven de 
zeer kleine schaal waarop deze dienst wordt afgenomen, een zodanige prijsdruk uitoefent 
op traditionele telefonie, dat hierdoor traditionele telefonie gedisciplineerd wordt. Het 
aantal huishoudens dat op dit moment VoB-diensten afneemt bedraagt minder dan circa 
150.000. Deze beperkte schaal kan worden toegeschreven aan de zeer recente commerciële 
lancering van VoB en de onbekendheid van eindgebruikers met het aanbod." (Retailmarkten 
voor vaste telefonie. Randnummer 196) 
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OPTA concludeert dan ook terecht dat op basis van een economische analyse van de huidige markt 
er geen sprake is van één relevante markt voor VoB/VoIP en traditionele telefonie. 
 
 

" Hierdoor kan thans niet op grond van een SSNIP-test gesteld worden dat VoB op dit 
moment onderdeel is van de relevante markt waarin traditionele telefonie valt." (Idem 
197) 

 
Ten onrechte neemt OPTA deze feiten niet tot uitgangspunt van haar conclusie bij de 
marktafbakening. De feiten wijzen erop dat VoB tot een andere markt behoort dan de retailmarkten 
voor traditionele telefonie. 
 
 
3.2 Prospectieve analyse is een cirkelredenering en geen economische analyse  van de 
relevante markt(en) 
 
Het College heeft VKA gevraagd of er in de toekomst sprake zou kunnen zijn van een situatie waarin 
VoB en traditionele vaste telefonie tot één relevante markt zullen of kunnen gaan behoren. 
Het valt op dat VKA geen analyse geeft van de vraag of substitutie zal plaats vinden. 
 
Ten aanzien van de definiëring van vaste telefonie, en meer in het bijzonder in hoeverre IP 
telefonie hiervan onderdeel uitmaakt, volgt dit onderzoek het daartoe door OPTA gedefinieerde 
(technologieonafhankelijke) uitgangspunt:  
indien IP telefonie vanuit het perspectief van de eindgebruiker één op één vergelijkbaar is met 
klassieke vaste telefonie (POTS / ISDN), bijvoorbeeld doordat dezelfde functionaliteiten worden 
geboden en dezelfde randapparatuur én nummers in gebruik blijven, maakt IP telefonie onderdeel 
uit van de relevante markt van vaste openbare telefonie. (VKA pag 3) 
 
Op de vraag of VoB één op één vergelijkbaar is met traditionele vaste telefonie geeft VKA geen 
antwoord: het wordt op gezag van OPTA verondersteld: 
 

"Nieuwe diensten en ontwikkelingen, aangeduid als ‘Conversation over IP’ (CoIP), zoals 
Skype3, MSN Messenger en spraakcommunicatie bij gaming, vervangen voor een deel de 
communicatie via vaste (en mobiele) telefonie. Daarnaast zorgt CoIP voor een verruiming 
van die vormen van communicatie: gesprekken die anders niet zouden hebben 
plaatsgevonden, komen nu wel tot stand. Voor het grootste deel vallen overigens deze 
varianten van CoIP op het moment nog niet binnen de relevante markt voor vaste telefonie 
zoals OPTA die nu onderscheidt (op basis van het in paragraaf 2.2.1. beschreven 
uitgangspunt)"  (VKA pag. 4, 5) 

 
Uit bovenstaande citaten blijkt dat aan VKA niet de vraag gesteld is of er sprake zal zijn van vraag- 
en aanbodsubstitutie in de toekomst. Dat wil zeggen de vraag of er sprake zal zijn van het ontstaan 
van één relevante markt in de toekomst is niet aan de orde geweest; de substitutie VoB-PSTN wordt 
domweg verondersteld. Alle andere spraakfaciliteiten/applicaties op breedband worden à priori 
buiten beschouwing gelaten bij de vraag of er sprake is van substitutie.  
 
Nu Vonage, Pilmo, Skype, e.a. communicatie met aangesloten op traditionele telefonienetwerken 
mogelijk maken met gebruik van nummers uit het nummerplan en anderen, zoals Microsoft voor 
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MSN en Google dat hebben aangekondigd is het buiten beschouwing laten van "Conversation over IP" 
zeker niet te rechtvaardigen. 
 
VKA heeft wel een schatting gemaakt/scenario's ontwikkeld voor de ontwikkeling van de breedband 
markt in Nederland. En daaruit afgeleid of er aanbod van VoB zal zijn. Dat is op zich een legitiem en 
belangwekkend onderzoek – waarvan de resultaten helaas als vertrouwelijk zijn bestempeld zodat 
het onderzoek niet wetenschappelijk dwz niet weerlegbaar is. Een prognose over de ontwikkeling 
van de breedband markt zegt evenwel niets over de vraag of er sprake zal zijn van vraag- en aanbod 
substitutie tussen traditionele telefonie op een vaste locatie en VoB. 
 
VoB als onderdeel van breedbandInternetdienstverlening zal ontegenzeggelijk een samenhang 
vertonen met de ontwikkeling van de – concurrerende – breedband Internet markt, maar daarmee 
staat nog niet vast of er sprake is van één relevante markt voor de VoB applicatie en vaste telefonie 
die te onderscheiden is van de relevante markt voor breedband Internet en andere 
breedbandiensten.  
Zo vertoont Kabel-IP-telefonie een samenhang met de digitalisering van de kabelnetwerken. Daarbij 
zij opgemerkt dat de digitalisering niet aan de diensten, die op basis van deze netwerkvernieuwing 
geboden (kunne) worden, wordt gebracht maar aan analoge omroep14.  
 
Uit het feit dat VKA de scenario's voor VoB (en kabel-IP-telefonie) afleidt uit voorspellingen over de 
toekomstige ontwikkelingen van de breedband Internet markt kan niet anders geconcludeerd 
worden dan dat VoB onderdeel is van de breedband Internetmarkt. Tevens valt daaruit op te maken 
dat VoB aanbod minstens nog concurrerender is en zal zijn dan de breedband Internetmarkt zelf – 
gezien het aanbod van VoB en CoIP diensten door onafhankelijke partijen (d.w.z. door service 
providers los van een breedband netwerk toegang en/of breedband Internet dienst) en het aanbod 
van Voice-bij-omroep: kabel-IP-telefonie zonder Internet.   
 
Het aanbod van spraakfunctionaliteit via (breedband) Internet, zoals MSN, Skype etc wordt door VKA 
volledig buiten beschouwing gelaten in de marktafbakening. Dit is een gevolg van de 
opdrachtformulering en niet van de karakteristieken van de markt. Wanneer er geen gebruik 
gemaakt wordt van nummers uit het nummerplan zou er kennelijk geen sprake zijn van een 
economisch relevante substitutie. 
 
 
3.3 Geen aanbodsubstitutie 
 
Geen aanbod zonder multiplay 
 
Algemeen wordt verwacht dat de kosten voor het aanbieden van VoIP diensten als een applicatie op 
een breedband-Internet-toegangsdienst of als kabel-IP-telefonie als toevoeging aan analoge omroep 
aanmerkelijk lager zijn dan voor het aanbieden van traditionele telefonie15. 
 
Het is van belang hierbij te beseffen dat het hier handelt om een onderdeel van de breedband 
diensten (VoB), dan wel de combinatie met een analoge omroepdienst (VoO=Voice over Omroep; 
kabel-IP-telefonie).  

                                                 
14 Zie Stratix 'Bundeling & Multiplay', Augustus 2005 
15 Zie Europese Commissie. The European Commission's approach to Voice over IP. Frequently asked questions. 
11 Febrari 2005.  
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Stand alone VoIP – dwz gebaseerd op breedbandtechniek, maar exclusief breedband Internet 
toegang (of andere breedbanddiensten dan de spraakapplicatie) - kan economisch niet verantwoord 
geboden worden. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de goedkoopste breedband Internet 
aanbiedingen duurder zijn dan een abonnement op vaste telefonie.  
 
Dit geldt waarschijnlijk ook voor kabel-IP-telefonie, gezien het feit dat deze dienst alleen in 
combinatie met analoge omroep geboden wordt. 
 
In de marktanalyse stelt OPTA dat er geen sprake is van een separate markt voor dual of triple play. 
Daarbij wordt gesteld dat er al zeker geen markt voor dual play zou zijn omdat de kabel VoIP 
aanbiedt in combinatie met analoge omroep en DSL aanbieders in combinatie met Breedband 
Internet. 
 
Deze bewering in de marktanalyse gaat voorbij aan de economische realiteit. Voor de kabel is het 
economisch niet verantwoord om een zelfstandige, los af te nemen VoIP dienst aan gebruikers te 
bieden; de kosten van de kabel aansluiting worden niet terug verdiend. Pas als de kosten van de 
kabelaansluiting – inclusief de kosten van digitalisering 16, verdisconteerd in de prijzen voor analoge 
omroep, zijn goedgemaakt is het mogelijk om tegen meerkosten VoIP over de kabel aan te bieden. 
De bedrijfseconomische kosten zijn de meerkosten om kabel-IP-telefonie aan de gebruiker van 
analoge omroep te bieden en niet de integrale kosten van kabelaansluiting – zonder omroep – voor 
IP-telefonie.  
 
Kabel-dual play is dus gebaseerd op de combinatie van analoge omroep (vrijwel 100% van de 
huishoudens in het verzorgingsgebied) en de meerkosten van het toevoegen van VoIP. 
Voor DSL aanbieders geldt dat de breedband aansluiting verdisconteerd wordt in de breedband 
Internet dienst en dat VoB aangeboden kan worden tegen de meerkosten van de VoB applicatie. DSL 
dual-play is derhalve breedband Internet plus VoB. 
 
Zowel kabelaanbieders als DSL aanbieders zetten dual en/of triple play pakketten in de markt, juist 
ook om volledig te kunnen concurreren over platformen heen. 
 
Hieruit volgt dat in de scenario analyse het ontstaan van een dual play markt c.q. een triple play 
markt ten onrechte verwaarloosd is – ondanks het feit dat ook VKA – zij het niet consequent - ervan 
uitgaat dat in twee van de drie reguleringsjaren VoB als onderdeel van de breedband DSL-aanbod 
geleverd wordt door KPN.  
  
Tele2 heeft aangekondigd Versatel over te nemen. Eén van de redenen daarbij is dat Tele2 tot nu 
toe in Nederland een single play aanbieder traditionele telefonie via CPS is en zich via Versatel een 
uitstekende startpositie in de markt voor triple play toeeigent. 
 
KPN meent dat door de ontkenning van het bestaan van een markt voor dual en triple play, OPTA de 
dynamiek in de concurrentie verhoudingen in de markt miskent.  
 
Het bovenstaande heeft vier gevolgen: 
• Er is een separate markt voor multiplay aan het ontstaan. 

                                                 
16 OPTA meent – o.a. in het kader van het vast recht model - dat de kabel de kosten van digitalisering niet toe 
hoeft te schrijven aan de diensten die daarvan gebruik (gaan) maken; kosten van digitalisering mogen worden 
verdisconteerd in de prijs voor analoge omroep. 
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• Er is geen sprake van aanbodsubstitutie, omdat stand-alone VoB niet rendabel te bieden is via 
DSL breedband. Dat is wellicht iets anders voor kabel-IP telefonie: dat wordt ook los van 
breedband Internet geboden maar wel steeds op voorwaarde dat analoge omroep wordt 
afgenomen. 

• VoIP wordt altijd geboden in combinatie met andere diensten, zoals BB-Internet of analoge 
omroep (al dan niet met breedband via de kabel).  

• Er is geen sprake van een aanwijsbare VoB aansluiting op de telefoondienst; de 
breedbandaansluiting wordt gebruikt voor meerdere applicaties/diensten.  

 
Deelconclusie 
Er is nu en in de komende reguleringsperiode geen sprake van aanbodsubstitutie tussen traditionele 
telefonie op een vaste locatie en VoB. Alleen multiplay aanbod is economisch rendabel. 
 
3.4 Geen vraagsubstitutie, want asymmetrie 
 
In de marktanalyse wordt ervan uitgegaan dat gebruikers van VoB de dienst zullen zien als 
substituut voor vaste telefonie: gebruikers zullen de traditionele telefoonaansluiting en het gebruik 
van de traditionele telefoondienst beëindigen. De ontwikkeling op de markt wijzen daar overigens 
niet op.  
 
Zou het opzeggen van de traditionele telefoonaansluiting en -dienst voldoende zijn om te spreken 
van vraagsubstitutie, dan zou mobiele telefonie tot dezelfde relevante markt behoren als vaste 
telefonie; er zijn immers inmiddels een groot aantal gebruikers – met name jonge huishoudens – die 
geen vaste telefonieaansluiting hebben en in plaats daarvan mobiel bellen. Dat is evident niet het 
geval. Opgemerkt zij dat er meer gebruikers zijn die uitsluitend mobiel bellen dan VoB/VoIP 
gebruikers zonder traditionele telefoonaansluiting. Er zijn geen indicaties dat die verhouding zich 
zal omdraaien. Het argument dat traditionele telefonie wellicht opgezegd wordt in de toekomst is 
dan ook onvoldoende reden om te spreken van vraagsubstitutie. 
 
De beveiliging van IP-telefonie vormt een onderwerp waarin VoIP verschilt van het PSTN en kan 
effect hebben op de vraag of gebruikers VoIP als alternatief voor vaste telefonie zien17. 
 
Er pas sprake van vraagsubstitutie indien gebruikers even makkelijk switchen van traditionele 
telefonie naar VoB/VoIP als van VoB/VoIP naar traditionele telefonie. Het is niet te verwachten dat 
van symmetrie in de vraagsubstitutie sprake zal zijn. Hieronder werkt KPN dat uit voor de markten 1 
t/m 6.  
 
 

• Aansluitingen 
 
Het is evident dat gebruikers van VoB met breedbandinternet hun breedband Internetaansluiting 
niet zullen opzeggen bij een hypothetische blijvende prijsverhoging van breedband: er zal geen 
substitutie van breedbandaansluitingen (met VoB) naar traditionele telefonie plaats vinden. Uit 
deze asymmetrie volgt dat er geen sprake is van één markt voor breedbandaansluitingen en 
traditionele telefonie aansluitingen. OPTA heeft in feite de markten 1 t/m 6 niet ieder geanalyseerd 
op de vraag of er sprake is van substitutie tussen traditionele telefonie en VoB, maar de 6 markten 
in  én keer samengenomen.  

                                                 
17 Beveiliging IP-telefonie blijft lastig. Met VoIP is het moeiijk dezelfde betrouwbaarheid te realiseren 
als bij traditionele telefonie. Automatiseringsgids, 22 juli 2005. 
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De markt voor smalband telefonie aansluitingen en breedbandaansluitingen is niet adequaat 
geanalyseerd en OPTA dient dat alsnog te doen en haar conclusies te herzien: 
breedbandaansluitingen en smalband telefonie aansluitingen behoren tot verschillende markten18. 
 
In randnummer 244 wordt gesteld dat VoB behoort tot de markt voor aansluitingen op het 
telefoonnetwerk19.  
KPN biedt op dit moment geen VoB aan als stand alone dienst. De prijzen die gevraagd zouden 
moeten worden voor VoB als stand-alone dienst zijn op de markt niet te rechtvaardigen. Een 
gebruiker kan dan ook niet kiezen voor een VoB aansluiting onafhankelijk van een breedband 
Internet verbinding. 
 
In het huidige aanbod voor InternetplusBellen voor consumenten valt niet een functie in de 
breedband aansluiting aan te wijzen die specifiek is voor de spraak applicatie. Die spraakapplicatie 
berust in de SIP server. Via de Media Gateway is communicatie met gebruikers van andere 
circuitgeschakelde vaste en mobiele telefoniediensten mogelijk. 
 
Ook de Franse mededingingsautoriteit gaat er, in haar commentaar op de marktanalyse van ARTEC, 
van uit dat VoIP gebaseerd op breedband Internet toegang niet tot dezelfde markt behoort als 
traditionele spraaktelefonie: pas vanaf het moment dat VoIP als stand alone spraakdienst geboden 
wordt kan VoIP gezien worden als een mogelijk substituut van traditionele telefonie. ARTEC, in haar 
nieuwe marktanalyse waarin de opmerkingen van de Franse mededingingsautoriteit verwerkt zijn, 
gaat ervan uit dat breedband Internet in combinatie met de VoIP applicatie niet tot dezelfde markt 
behoort als smalband telefonie op een vaste locatie: het is een aparte multiplay markt. Ook gaat 
ARTEC ervan uit dat breedband aansluitingen waaronder begrepen de VoB applicatie, niet tot de 
markt voor smalband telefonieaansluitingen op een vaste locatie behoren. 
 
Ook de Duitse toezichthouder is naar verwachting deze mening toegedaan. 
 
OPTA geeft in de marktanalyse ook niet aan wat van de breedband aansluiting tot de VoB 
aansluiting zou behoren. De bewering dat VoB aansluitingen tot de smalband telefonie aansluitingen 
behoren kent dan ook geen draagvlak in de feiten. De beweerde smalband VOB-aansluitingen zijn 
niet waar te nemen of economisch zinvol te isoleren. 
Dat een Internet gebruiker kan e-mailen betekent nog niet dat er een separate e-mail aansluitdienst 
te onderscheiden valt. Het kenmerk van IP is nu juist dat er geen onderscheid gemaakt wordt in de 
diverse applicaties. 
Dat er geen smalband VoB aansluiting bestaat blijkt ook wanneer de vraag gesteld wordt wat de 
smalband telefoonaansluiting dan zou zijn in het geval van een onafhankelijke VoIP aanbieder, die 
klanten bedient die hun breedband aansluiting afnemen bij een andere aanbieder. Een 
onafhankelijke service provider zal geen tarief in rekening brengen voor het gebruik van de 
breedband aansluiting. De aanbieder van de breedbandaansluiting zal geen tarief in rekening 
brengen aan de VoB aanbieder. De breedband toegang is al volledig verdisconteerd in de tarieven 
voor de breedbanddiensten – onafhankelijk van het type gebruik. Er is derhalve niet zoiets als een 
smalband VoB aansluiting op een breedband toegangsdienst.  
 

                                                 
18 In dit opzicht wijkt OPTA ook af van ARTEC die de breedband aansluiting niet rekent tot de markt 
voor smalband aansluitingen (PSTN, ISDN2 en ISDN30 aansluitingen). Naar verluidt is de 
Bundesagentur in Duitsland dezelfde mening toegedaan. 
19 Voor IP -VPN geldt dat – terecht - niet: zie randnummer 256] 
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• Gebruik VoB applicatie en telefonieverkeer 
 
Bij de vraag of de VoB applicatie een substituut vormt voor vast telefoonverkeer zal gekeken 
moeten worden of gebruikers bij een hypothetische blijvende prijsverhoging van VoB (als add-on op 
breedband) door gebruikers vervangen zal worden door vast telefoonverkeer. Dat is niet het geval 
omdat de prijsafstand tussen beide te groot is.  
De VoB applicatie en de smalband telefoniedienst bevinden zich in aparte markten. 
 
VoB bevindt zich niet alleen in een andere markt dan smalband telefonie op basis van de SSNIP test; 
het is ook een andere markt omdat de functionaliteiten en features van VoB verschillen van die van 
vaste telefonie. Zo is de VoB dienst van meet af aan een videotelefoniedienst – de keuze van de 
randapparatuur door de gebruiker maakt of sprake is van bellen of videobellen. Ten tweede kan de 
VoB dienst vanaf elke breedband aansluiting geactiveerd worden door gebruikers: de dienst is 
nomadisch en niet gebonden aan de vaste locatie van de gebruiker. Ten derde geeft de VoB dienst 
een veel grotere controle aan gebruikers over wie wanneer de gebruiker kan bereiken via de 
mogelijkheid zelf de parameters van de dienst in te stellen. Ten vierde bevat VoB instant messaging 
als geïntegreerd onderdeel van de dienst. Tenslotte kunnen VoB sessies tegelijk met andere 
applicaties geactiveerd zijn (game and talk; samenwerking aan een tekst of presentatie). Deze 
features van VoB wijzen er op zich al op dat het om een  andere vorm  van dienstverlening gaat dan 
vaste smalbandtelefonie – en dus om een andere relevante markt.  
 
Alleen la vanwege de genoemde features en functionaliteiten concludeert KPN dat VoB tot een 
andere markt behoort dan de markten traditionele vaste telefoniediensten. VoB vervangt niet één 
op één vaste telefoniediensten. En vaste telefoniediensten zijn geen volwaardig substituut voor 
VoB. Elke andere conclusie houdt geen rekening met innovatie bij de marktafbakening en brengt die 
via remedies zelfs in gevaar.  
 

• Gaat VoB het aanbod van traditionele telefonie disciplineren? 
 
Er zou sprake zijn van (eenzijdige) migratie waarbij gebruikers overstappen naar een breedband 
Internet verbinding met VoB en daarbij hun PSTN telefoondienst opzeggen.  
 
Het is mogelijk om VoIP diensten aan te bieden als onafhankelijke service provider. Een aantal 
bedrijven doet dat ook met succes Vonage in de USA; Yahoo in Japan, etc. Het gaat dan vrijwel 
altijd op VoIP diensten die geboden over bestaande breedbandaansluitingen/breedband Internet20. 
Hieruit blijkt nogmaals dat VoB een applicatie is op breedband Internet en niet een zelfstandige 
dienst die los van breedband geboden kan worden. Uit deze aanbiedingen blijkt ook dat – indien er 
van substitutie sprake zal zijn zoals in de marktanalyse verondersteld – de traditionele 
telefoniedienst van KPN gedisciplineerd zal worden door het aanbod van VoB. 
 
Zoals het aardgas de prijzen van stookolie en kolen voor centrale verwarmingsinstallatie heeft 
gedisciplineerd – en zo goed als uit de markt gedreven - zo zal VoB mogelijk traditionele telefonie 
gaan disciplineren. Indien dit de verwachting is van het college dan had zij moeten besluiten dat er 
in de komende reguleringsperiode geen sprake meer zal zijn van AMM op de retailmarkten voor 
vaste telefonie 
 

                                                 
20 De mogelijkheid van onafhankelijk aanbod van VoIP is al ouder. In de tijd van Internet inbellen via het 
telefoonnetwerk is dit geen succes geworden in de Nederlandse markt. 
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• Zal traditionele telefonie het aanbod van VoB disciplineren? 
 
Traditionele telefonie zal niet in staat zijn om de het aanbod van een hypothetische monopolist van 
VoB te disciplineren. De prijsafstand is daarvoor te groot. Een hypothetische verhoging van het 
aanbod van VoB diensten met 5 à 10% zal geen retour-migratie opleveren naar traditionele 
telefonie21. Daarvoor is de prijsafstand te groot. 
  

Breedband met VoB tarieven

Wanadoo: het telefonie deel binnen het pakket kost €6. (onbeperkt nationaal bellen)

Tiscali: het telefonie deel binnen het pakket is gratis. (onbeperkt nationaal bellen)

Scarlet: het telefonie deel binnen het pakket kost €7,50. (onbeperkt nationaal bellen)

Versatel: het telefonie deel binnen het pakket kost de eerste 3 maanden €10 daarna €15.
(onbeperkt nationaal bellen)

Kabel – analoge omroep is voorwaarde

UPC: Telefonie basis kost €9,95 , verkeer is metered.
TelefonieFreeTimekost €14,95 voor onbeperkt nationaal bellen avond/weekend en nacht, 
piek is altijd metered.
Telefonie basis in combinatie met internet geeft een maximale korting op de totaal prijs van 
beide diensten afzonderlijk van €12,05 per maand voor het eerste jaar. (met chello easy €7,95 
korting en met chello light €12,05 korting)
TelefonieFreeTime in combinatie met internet geeft een maximale korting op de totaal prijs 
van beide diensten afzonderlijk van €14,95 per maand voor het eerste jaar. (met chello light
€12,95 korting en met chello classic €14,95 korting

Multikabel: Telefonie abonnement kost €17 per maand.
In combinatie met internet kortingen op het telefonie abonnement van €2,50 (met internet 
easy) tot €8,50 (met internet family).

@Home: Telefonie abonnement kost €5,95 per maand
Verkeer is metered, geen kortingen.

Casema: Telefonie abonnement kost €14,95 , hierbij krijg je gratis internet (80kb up en down)
Het telefonie abonnement in combinatie met Casemamidi geeft een korting van €5 op de 
totaal prijs van beide diensten afzonderlijk. 

Telefonie benchmark binnen multiplay aanbieders

 
Bron: KPN 
 
OPTA's bewering dat de prijsafstand tussen traditionele telefonie en multiplay telefonie niet zo 
groot is dat van een aparte markt gesproken kan worden is onjuist en niet op de feiten gebaseerd en 
onjuist. 
Tevens is uit het overzicht duidelijk dat breedband aanbieders VoB aanbieden als onderdeel van de 
breedband dienst en niet als een zelfstandige dienst die los te verkrijgen is. 
De kabel biedt IP-telefonie als "Voice-bij-Omroep". In combinatie met omroep en breedband 
Internet biedt de kabel tarieven die zich ver onder de tarieven voor traditionele telefonie bevinden, 
inclusief de tarieven van CPS aanbieders. 
  
De asymmetrie  in disciplinering - VoB kan een hypothetische PSTN-monopolist disciplineren; het 
PSTN kan niet een hypothetische VoB monopolist disciplineren – blijkt dat er geen sprake is van 
vraagsubstitutie tussen VoB en traditionele spraaktelefonie. Vraagsubstitutie veronderstelt dat 
gebruikers net zo makkelijk van traditionele telefonie naar VoB migreren als van VoB naar 
traditionele telefonie op basis van een hypothetische prijsverhoging. 
 
Noch VKA, noch de marktanalyse van OPTA geven aan dat er sprake is van symmetrie in eventuele 
migratie over en weer van gebruikers tussen VoB en traditionele telefonie. Dat duidt er in 
economische termen op dat er  wellicht sprake is van eenzijdige migratie, waarbij een oude dienst 
vervangen wordt door een nieuwe en gebruikers niet meer terugkeren naar de oude dienst, zoals de 
elektrische tram de opvolger is geworden van de paardentram – hoe nostalgisch de paardentram ook 

                                                 
21 Zie RBB Economics. VoB en de OPTA Marktanalyse. Augustus 2005. 
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is op feestdagen. Zo er al sprake is van substitutie is dat eenzijdige migratie naar een andere, 
nieuwe markt.   
 
Deelconclusie 
 
VoB aansluitingen en smalbandtelefonie aansluitingen behoren niet tot dezelfde relevante markt: er 
is geen functionele en geen economische substitutie over en weer mogelijk tussen beide. OPTA 
heeft de markten voor smalband telefonie aansluitingen en breedbandaansluitingen niet 
geanalyseerd en de vraag of er van substitutie sprake is niet gesteld, laat staan beantwoord. Geen 
toezichthouder meent dat smalbandtelefonie en breedbandaansluitingen tot één relevante markt 
behoren.  
 
VoB als applicatie en circuitgeschakeld telefonieverkeer zijn geen deel van één en dezelfde 
relevante markt, omdat: 

• VoB niet gedisciplineerd wordt door vaste telefonie omdat de prijsafstand te groot is; 
• VoB een bredere vorm van dienstverlening is met meer features en faciliteiten dan vaste 

telefonie; 
• De markt voor VoB geen barrières kent voor markttoetreding. 

 
 
3.5 Conclusie 
 
In de conceptbesluiten is niet aangetoond dat er sprake is van vraag en/of  aanbodsubstitutie op 
één van de retailmarkten voor smalband aansluitingen (markt 1 – 2), dan wel op één van de 
retailmarkten voor telefonieverkeer op en vaste locatie (markt 3 – 6). Het valt niet te verwachten 
dat gebruikers van breedband weer teruggaan op smalband toegang tot telefonie indien de prijzen 
voor breedband blijvend zouden stijgen met 5 à 10 %. Gebruikers van breedband VoB zullen evenmin 
overgaan tot het gebruik van het PSTN indien de prijzen voor VoB communicatie blijvend met 5 à 
10% zouden stijgen: de prijsafstand is te groot. Er is dus geen sprake van symmetrische 
vraagsubstitutie. 
Een aanbieder van VoB diensten zal niet makkelijk kunnen overschakelen op het aanbieden van 
PSTN telefonie aansluitingen. Evenmin op het aanbieden van PSTN telefonie. Daarvoor zijn de 
investeringen te hoog. Er is dus ook bezien vanuit het aanbod geen sprake van symmetrische 
substitutie. 
 
 
 
4. Mededingingsprobleem zal zich niet voordoen. 
 
OPTA stelt dat KPN zal overgaan tot roofprijzen voor VoB waarbij 'tipping' en hoge 
toetredingsdrempels een prikkel zouden vormen. OPTA verliest hier uit het oog dat: 
 

• het hanteren van roofprijzen de omzet van traditionele vaste telefonie negatief beïnvloedt; 
• van tipping niet vaststaat dat het zal plaatsvinden; 
• ook in langbestaande markten voor mobiele telefonie (VK) heeft er geen tipping 

plaatsgevonden; 
• de analyse van OPTA moet niet uitgaan van het bestaande marktaandeel van KPN op de 

markt van vaste telefonie maar moet uitgaan van de marktsituatie op de retail 
breedbandmarkt alsmede de mogelijkheid van kabelaanbieders om VoIP te bieden aan hun 
omroep abonnees; 
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• er sprake is van lage toetredingsdrempels op het gebied van VoB; 
• iedere klant met een breedbandaansluiting kan VoB afnemen; 
• kabelexploitanten en DSL operators kunnen tegen geringe meerkosten VoB aanbieden via 

hun breedbandverbinding 
 
Hierbij verwijzen wij ook naar hoofdstuk 4 van het rapport van RBB Economics 'OPTA en VoB 
Marktanalyses' 
 
4.1  Verschillende varianten van tipping 
 
De marktanalyse is niet erg nauwkeurig waar het gaat om tipping. In de ene passage gaat het om 
onnet communicatie op het breedband netwerk van KPN tussen VoB gebruikers; in andere passages 
om het verkeer naar en tussen alle gebruikers op zowel het breedband netwerk als het PSTN 
netwerk. 
KPN zal beide passages separaat bespreken. 
 
Breedband on-net 
 
KPN heeft niet het grootste breedband netwerk in de wereld en de waarde van gratis onnet zal 
relatief beperkt blijven in vergelijking met aanbiedingen van anderen. 
De grootste aanbieders zoals Microsoft's MSN, Yahoo, Vonage, zijn de onafhankelijke aanbieders met 
gratis onnet spraakcommunicatie. Zij bieden aan communities die velen malen groter zijn dan KPN's 
breedband Internetdiensten nu zijn of ooit kunnen worden. Ook Google heeft aangekondigd deze 
markt te gaan betreden (en het bellen met nummers uit het nummerplan mogelijk te gaan maken). 
KPN zal tegenover deze aanbieders niet in staat zijn om te "tippen".  
 
Niets staat aanbieders van VoB diensten in de weg om onderlinge overeenkomsten te sluiten zodat 
ieders individuele omvang voor de waarde van gratis onnet communicatie niet meer relevant is, 
maar de gezamenlijke omvang. Dit is de essentie van het huidige Internetmodel en wordt bijv. 
toegepast door Freenet in Duitsland bij haar VoB aanbod: met een aantal partijen zijn 
overeenkomsten gesloten voor gratis onnet verkeer tussen elkaars klanten. 
Indien tipping voor breedband onnet verkeer al een factor zou worden in de onderlinge concurrentie 
van VoB aanbieders, dan kunnen  marktpartijen dat eenvoudig redresseren door onderlinge 
overeenkomsten – zoals in de praktijk ook al gebeurd. 
  
De breedband Internet markt in Nederland is de meest concurrerende markt in de Europese Unie. 
KPN's marktaandeel geeft geen reden om te vermoeden dat KPN meer in staat zou zijn tot tippen 
dan andere (groepen van) aanbieders.  
 
De kans dat KPN tot tippen kan komen is, gezien het bovenstaande, niet groot en zeker niet groter 
dan dat andere aanbieders van VoB dat doen. Door onafhankelijk VoIP aanbod buiten beschouwing 
te laten en door voorbij te gaan aan overeenkomsten die tussen VoB aanbieders gesloten zijn en 
gesloten worden voor het afwikkelen van onnet verkeer, wordt een niet bestaand risico gebruikt om 
tot ondergrensregulering over te gaan in een nu nog ongereguleerde markt. OPTA heeft niet 
aangetoond dat de introductie van regulering noodzakelijk en proportioneel is.  
 
Onnet verkeer op breedband en PSTN te samen. 
 
In een andere passage wordt gesteld dat KPN tot tipping kan overgaan door gratis 
verkeersafwikkeling tussen VoB gebruikers en PSTN gebruikers van KPN en dit reden is om tot 
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ondergrens regulering over te gaan. Voor andere aanbieders is inkoop van PSTN terminating bij KPN 
out of the pocket money; voor KPN is het geen out-of the pocket money, maar een kwestie 
van"vestzak-broekzak". Dit argument gaat eraan voorbij dat PSTN terminating een gereguleerde 
dienst is. Ten tweede gaat dit argument eraan voorbij dat de terminating inkopen voor KPN op 
nadere netwerken aanmerkelijk duurder zijn dan voor andere aanbieders bij KPN vanwege het 
ontbreken van reciprociteit. 
Het argument gaat er kennelijk van uit dat regulering van AMM markten niet effectief is. KPN is er 
steeds van uitgegaan dat zij de inkoopkosten van terminating op andere netwerken, inclusief haar 
eigen PSTN, goed zal moeten maken bij het aanbod van VoB – en dat is iets anders dan ondergrens 
regulering zoals voorgestaan in de marktanalyse.  
 
 
4.2 Geen onbalans in verkeer bij verschillende netwerkgroottes 
 
In de marktanalyse wordt gesteld dat verschillende netwerkgroottes (in termen van aantallen 
eindgebruikers) automatisch leidt tot een onbalans in verkeersstromen over en weer. Dat is onjuist. 
Indien eindgebruikers over en weer eenzelfde neiging hebben met elkaar te communiceren zijn de 
verkeersstromen tussen twee netwerken precies in evenwicht (de betalingsstromen zijn niet in 
evenwicht bij vertraagde reciprociteit). 
 
Te verwachten valt dat de neiging van gebruikers om met elkaar bellen even groot is voor elke 
gebruiker met iedere andere gebruiker in een bepaalde periode en dat alle gebruikers even vaak 
bellen22. Stel dat netwerk A 90 gebruikers heeft en een ander netwerk B heeft 10 gebruikers 
aangesloten. Stel het totale verkeer is 200. Van het totale verkeer wordt ontspringen 180 oproepen 
op netwerk A, waarvan 90 % op netwerk A blijft en 10% wordt afgeleverd bij netwerk B: te weten 18 
oproepen. Het verkeer dat op netwerk B ontspringt beloopt 20 oproepen, waarvan wordt 90% 
afgeleverd op netwerk A: te weten 18 oproepen. Het verkeer over en weer is in volmaakt evenwicht 
en tipping kan zich niet voordoen bij  volledige reciprociteit. Partijen kunnen ook afspreken dat het 
"sender keeps all" principe over en weer geldt. 
 
De grootte van een netwerk is niet belangrijk. Zij kan niet leiden tot tipping bij een random 
verdeling van het type gebruikers.  
 

                                                 
22 Zie ook de bijdrage van KPN inzake de markt voor gespreksafgifte 
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5. Remedies 
 
5.1 Regulering VoB zwaarder dan voor traditionele telefonie 
 
VoB is een gecombineerd aanbod van breedband(Internet)diensten en een spraak/beeldtelefonie 
applicatie. De tarieven zullen derhalve altijd als bundel beoordeeld worden. In termen van het 
stoplichtmodel: het VoB aanbod is nooit groen, altijd oranje23. De tarieven voor PSTN/ISDN 
behoeven niet van te voren door OPTA beoordeeld te worden (indien groen), de tarieven voor VoB 
dienen altijd door OPTA beoordeeld te worden. 
 
VoB aanbod is altijd een dual play aanbod, dan wel een triple play aanbod. Bundel aanbiedingen 
waarin één of meer AMM diensten geboden worden zijn meestal oranje aanbiedingen onder de 
bundeltoets en het stoplichtmodel. Zij dienen dus door OPTA vooraf te worden goedgekeurd op 
basis van de combinatorische toets. 
 
Bundel aanbiedingen worden in de combinatorische toets vergeleken met stand alone aanbiedingen 
door de bundel"korting" ofwel geheel toe te rekenen aan de AMM dienst in de bundel dan wel geheel 
aan de niet-AMM dienst. Bij afwezigheid van een stand alone VoB dienst, kan dit betekenen dat 
OPTA de tarieven (en kosten) van de stand alone telefoniedienst (PSTN telefonie) maatgevend 
maakt voor het VoB aanbod – dat met lagere kosten gepaard gaat als dual-play aanbod. Op basis 
hiervan is OPTA 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.24 
 
Het voorgestelde kader voor toetsing van bundels werkt niet voor VoB als applicatie: 
Er is geen VoB aansluiting te onderscheiden die aangemerkt kan worden als toegang tot  
telefoniediensten op een vaste locatie 
Nomadisch gebruik: er is geen tarief te onderscheiden voor de "telefoon-aansluiting", d.w.z. het 
inloggen op een willekeurige Breedband IP aansluiting 
Beeldtelefonie: hoe het telefonie gedeelte uit het beeldtelefonie gedeelte te destileren? 
Unified messaging. Wat is bekijken e-mail, wat is uitluisteren voice mail? Niet te onderscheiden. 
Welk deel tarief toe te schrijven aan e-mail bekijken, welk deel aan uitluisteren voice-mail? 
 
De twee ficties, namelijk de fictie dat VoB dezelfde functie(s) en dus een vergelijkbare 
kostenstructuur zou bevatten als traditionele telefonie en de fictie dat VoB als bundel uit twee 
onafhankelijke diensten bestaat leiden ertoe dat de voordelen van innovatie en lagere kosten niet 
goed te verwerken zijn in de ondergrensregulering. 
VoB is nu ongereguleerd. Noch uit de marktanalyse, noch uit de vermeende mededingingsproblemen 
blijkt dat er aanleiding is om een zwaardere regulering in te voeren voor VoB dan zal gelden voor 
traditionele vaste telefonie. 
 
5.2 Nadeel voor eindgebruikers 
 
De voorgenomen ondergrens tarief regulering van VoB is in het nadeel van eindgebruikers. De 
methode van bundeltoetsen op de ondergrens gaat er in feite van uit dat VoB niet goedkoper 

                                                 
23 Dit wordt veroorzaakt door de inrichting van de bundeltoets, die van de fictie uitgaat dat breedband en VoB 
twee los van elkaar aangeboden diensten. De voordelen van convergentie worden bij de bundeltoets 
veronachtzaamd. 
24 Zie ook: The European Commission’s Approach to Voice over IP: Frequently Asked Questions. 11 Februari 
2005 
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geproduceerd wordt dan vaste telefonie en dat VoB diensten geen innovatieve features en 
functionaliteiten bevatten.  
 
Aanbieders van VoB/VoIP vragen geen separate tarieven voor on-net verkeer - en meestal ook niet 
voor verkeer naar geografische nummers in Nederland. 
 
Dat on-net verkeer gratis is vloeit voort uit de manier waarop VoB-onnet diensten geproduceerd 
worden. Voor het gebruik van het breedband IPnetwerk wordt separaat betaald in de vorm van een 
vaste vergoeding (abonnement); ook het gebruik van de server – bijv voor e-mail, Internettoegang, 
e.d. – is daarbij inbegrepen. Datzelfde geldt ook voor het gebruik van de VoB server.   
Door de toets zodanig in te richten dat KPN een fictief inkoop bedrag moet hanteren voor BB-onnet 
verkeer worden de gebruikers van KPN in een nadelige positie geplaatst ten opzichte van gebruikers 
van andere aanbieders. 
De meeste aanbieders van VoB/VoIP bieden onbeperkt bellen naar geografische nummers in 
Nederland. OPTA meent dat KPN concurrenten zou benadelen als zij onbeperkt bellen naar 
geografische nummers voor een vast bedrag zou bieden. Door het verschil in de manier van toetsen 
voor onbeperkt bellen naar geografische nummers voor traditionele telefonie (stoplichtmodel) en 
VoB (bundeltoets) zal KPN vrijwel steeds ex-ante goedkeuring moeten vragen voor de tarieven van 
VoB: er geldt een zwaardere procedure in de meer concurrerende breedbandmarkt dan voor vaste 
telefonie met minder concurrentie. Dat is in strijd met het proportionaliteitsbeginsel. 
 
Zodra  in de VoB aanbieding nieuwe diensten of features worden opgenomen, zal de bundeltoets 
niet meer werken en opnieuw ingericht worden. Indien gebruikers andere randapparatuur gebruiken 
dan de oude telefoon en overgaan van bellen naar beeldtelefonie, zullen de kosten van de SIP-
server en eventueel de media gateway opnieuw gealloceerd moeten worden naar telefonie (AMM 
nationaal verkeer) en video (niet AMM). Ook de fictieve toegang tot de telefoonaansluiting zal 
opnieuw ingedeeld moeten worden in een fictieve videotoegang en een fictieve telefonie toegang? 
Hetzelfde geldt voor de toedeling van de IP paketten naar spraak en beeld. Dat is noch een 
praktische, noch een realistische aanpak. De aanpak is ook in strijd met het principe dat innovatie 
bevorderd moet worden. 
 
De ervaring tot nu toe leert dat de tijd die gemoeid is met de perceptie van het probleem bij OPTA 
en de herinrichting van een aan dat probleem aangepaste toets veel tijd in beslag neemt (bij VoDSL 
was dat ongeveer 9 maanden). Ook dat zal het innovatietempo vertragen. 
 
De bodemtoets voor VoB en met name het veelvuldig moeten herinrichten van de toets zodra 
nieuwe features of applicaties aan de breedband dienstverlening worden toegevoegd, zal het op de 
markt kunnen brengen van innovatieve diensten sterk vertragen. Dat is niet in het belang van 
gebruikers. En niet van Nederland breedbandland. De voorgenomen retailregulering is in strijd met 
de doelstellingen van het regelgevend kader (art 8 van de Kaderrichtlijn).  
 
The Commission favours an EU-wide “light touch” approach to Internet telephony as the best way to 
encourage competition between internet carriers of telephone traffic and traditional telephone 
networks. As the market develops, the European Commission intends to ensure, jointly with the 
national regulators, that throughout the EU, the roll-out of new IP-based services will not be 
hindered by regulatory hurdles. It is in the interest of Europe’s businesses and citizens that new 
technologies should be able to flourish and deliver better services at lower cost.25  

                                                 
25 The European Commission’s Approach to Voice over IP: Frequently Asked Questions. 11 Februari 2005 
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5.3 VoB regulering is niet proportioneel en in strijd met  het regelgevend kader 
 
KPN heeft zoals boven gesteld geen belang bij het hanteren van roofprijzen26. Met roofprijzen 
zouden de eigen inkomsten in gevaar gebracht worden en verliezen worden geleden die nooit meer 
goed te maken zijn. De voorgenomen prijsregulering is niet nodig, dient geen concurrentiebelang en 
is derhalve niet proportioneel. 
 
Het onderwerpen van VoB aanbiedingen aan de ondergrensregulering werkt vertragend op de 
introductie van VoB aanbiedingen en op de innovatie in de dienstverlening. De VoB ondergrenstoets 
valt strenger uit dan die voor traditionele telefonie, omdat de bundeltoets niet is afgestemd op 
convergentie waar één netwerk meerdere diensten kan bieden. Daarmee wordt de ondergrens in de 
toets de facto hoger gelegd dan de feitelijk kosten van de geïntegreerde dienst.  
Bij innovatie wijzigt zich ook het gehalte "telefonie" in de dienstverlening en zal de toets opnieuw 
moeten worden ingeregeld. In concreto betekent het dat voor iedere nieuwe add-on voor VoB, zoals 
electronic messaging, videobellen, e.d. een nieuw traject van definiëring van de ondergrenstoets 
doorlopen moet worden. De ondergensregulering voor VoB belemmert innovatie en is daarmee in 
strijd met de doelstelling van het regelgevend kader. 
In de marktanalyse is niet aangetoond dat er voldoende mededingingsproblemen zijn die het zouden 
kunnen rechtvaardigen om de nu ongereguleerde VoB dienst te gaan reguleren – en wel zwaarder 
qua ondergrenstoets dan gaat gelden voor traditionele vaste telefonie. 
 
De conclusie luidt dat de voorgenomen retailtariefregulering – de ondergrenstoets – niet in 
overeenstemming is met de doelstellingen. Zou OPTA haar voornemen uitvoeren tot retailregulering 
van VoB dan handelt zij in strijd met het regelgevend kader. 
 
5.4 VoB in andere EU lidstaten  
 
Geen van de EU lidstaten is overgegaan tot retailregulering van VoB – ook niet in die markten waar 
de incumbent een groot tot zeer groot marktaandeel heeft op de markt voor breedband 
Internettoegang (of andere breedbanddiensten). OPTA kiest – bij een zeer concurrerende 
breedbandmarkt – een route die afwijkt van de rest van Europa, Dat zal in het nadeel werken van 
eindgebruikers. 
 
Markt 1 en 2: smalband toegang tot de telefoondienst op een vaste locatie 
 
Geen enkele toezichthouder in de Europese unie heeft tot nu toe breedbandnetwerktoegang, 
inclusief de toegang tot een VoB/VoIP applicatie, als onderdeel beschouwd van de markten voor de 
markten 1 en/of 2: smalband toegang tot telefonie (PSTN, ISDN 2, ISDN30) op de consumenten 
markt respectievelijk de zakelijke markt.  
OPTA is hier niet geheel consistent. In de marktanalyse en dominantie analyse worden VoB en kabel-
IP telefonie niet in de beschouwing betrokken bij markt 1 en 2. In de ondergrens regulering wordt 
wel de fictie van een functioneel vergelijkbare – maar niet aanwijsbare – toegang tot het vaste 
telefoonnetwerk verondersteld.  
OPTA wijkt voor markt 1 en 2 af van alle andere NRA's in Europa. 
  

                                                 
26 Zie ook Lexecon, 'Is there a need to regulate KPN's supply of VOB services?' en RBB Economics. VoB en de 
OPTA marktanalyse (Bijlage) 
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Markt 3 – 6: nationaal telefoonverkeer en internationaal telefoonverkeer op een vaste locatie voor 
respectievelijk consumentenmarkt en de markt voor zakelijke gebruikers 
 
De NRA's in de EU hanteren verschillende benaderingen voor IP-telefonie waar het gaat om de 
markten 3 t/m 6. Ondanks de verschillen in benadering is geen enkele NRA overgegaan tot 
retailregulering van VoB onder een AMM aanwijzing.  
 
De volgende benaderingen komen voor. 

• VoB is breedband; geen AMM regulering. 
• VoIP/VoB is geen telefonie 
• VoB/VoIP is telefonieverkeer; retail telefonie ongereguleerd 
• VoB is in dezelfde relevante markt als vaste telefonieverkeer; geen regulering VoB, wel 

regulering traditionele telefonie   
De vier benaderingen hebben, zoals gezegd, gemeen dat zij geen retailregulering voor VoB/VoIP 
hanteren of gaan hanteren. De benaderingen verschillen in de mate waarin retailregulering van 
traditioneel telefonie verkeer op een vaste locatie in (nog) wordt toegepast. 
 

• VoB is breedband; geen AMM regulering VoB. 
 
VoB wordt niet tot één van de markten voor vaste telefoniediensten gerekend. Dit is de situatie in  
Engeland. Ofcom beschouwt VoIP en VoB niet als onder deel van één van de markten 3 t/m 6 voor 
nationaal dan wel internationaal telefonieverkeer op een vaste locatie voor respectievelijk de 
consumenten en zakelijke markten. 
 

"Ofcom notes the potential for voice services to be provided over broadband (VOB) in 
unison with internet access using an ADSL based service. This might in the future have the 
potential to remove the cost difference between the provision of ADSL and SDSL internet 
access based services in that the common line costs associated with the SDSL based service 
would equally apply to an ADSL based service in the absence of their recovery via the 
customer taking a PSTN service. However, in order for this potential situation to be 
relevant, VOB must be considered as an effective demand side substitute by retail 
customers to PSTN voice services. Ofcom does not consider that it is likely that this will 
happen during the time period of this market review such that this potential issue is not 
relevant to the current analysis. VOB services have, as yet, insignificant take up such that 
they are not likely to constitute an effective retail substitute to PSTN voice calls over the 
next two years." 27  

 
In het kader van de "Undertaking" heeft Ofcom het voornemen aangekondigd over te gaan tot het 
beëindigen van de retailregulering voor zowel de toegangsmarkten 1 en 2  als de vaste 
telefoniediensten markten 3 t/m 6 na afloop van de huidige reguleringsperiode.28 
 
 
 
 
Ierland 

                                                 
27 ." Ofcom Para 2.90 in Review of the Wholesale Broadband Access Markets. Final statement and notification. 
13 mei 2004.  
 
28 Ofcom. Telecommunications Statement. 30 june 2005 
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De Ierse toezichthouder is van mening dat VoIP nog te weinig effect heeft om relevant te zijn in het 
kader van de markten voor telefoniediensten op een vaste locatie. Zij beschouwt VoIP niet als 
onderdeel van de relevante markt. 
 
Finland   
De Finse toezichthouder heeft VoIP niet genoemd in het kader van de marktanalyses voor 
telefoniediensten op een vaste locatie. Onder het oude regelgevend kader was VoIP expliciet 
uitgezonderd van AMM regulering – hetgeen niet gewijzigd is na de marktanalyses en besluiten. 
 

• VoIP/VoB is geen telefonie 
 
Spanje 
De Spaanse toezichthouder heeft in begin 2005 gesteld dat VoIP niet tot vaste telefonie behoort. 
 
Denemarken 
De Deense toezichthouder, NITA, is van mening dat IP-telefonie (VoIP) niet behoort tot de relevante 
markten voor nationale telefoniediensten of internationale telefoniediensten op een vaste locatie 
voor zakelijke gebruikers. Het heeft niet dezelfde functionaliteit en is dus geen substituut; er is 
onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling van IP-telefonie in Denemarken; en, ondanks 
dreigende potentiële concurrentie, heeft TDC niet gereageerd met een verlaging van de tarieven  
voor vaste telefonie.29 
 

• VoB/VoIP is telefonieverkeer; retail telefonie ongereguleerd 
 
Een aantal toezichthouders die retailregulering voor telefonie(verkeer) beëindigen rekenen VoB 
verkeer tot de betreffende verkeersmarkt.  
 
Zweden:  
De Zweedse toezichthouder beschouwt IP-telefonie als onderdeel van de markten voor vaste 
telefoniediensten. De Zweedse toezichthouder beëindigt alle retailregulering voor vaste 
telefoniediensten. De Europese Commissie is er niet van overtuigd dat een adequate marktanalyse 
heeft plaats gevonden die opname van IP-telefonie in de markten 3 t/m 6 rechtvaardigt. Het 
ontbreekt aan een substitutie analyse. Omdat de Zweedse toezichthouder voornemens is de retail 
regulering voor vaste telefonie te beëindigen heeft het ontbreken van zo'n analyse geen materieel 
effect op de uitkomst en conclusies. De Europese Commissie heeft geen bezwaar. Een citaat luidt: 
 

'Inclusion of IP-telephony in the notified markets: PTS has included IP-telephony 
in the notified markets without supporting this conclusion by a substitutability 
analysis assessing whether and to what extent IP-telephony belongs to the same 
markets as traditional fixed telephony services in Sweden. When assessing whether 
IP-telephony services are part of any of the markets for publicly available fixed 
telephony services, national regulatory authorities must examine - taking national 
circumstances into account - the objective characteristics, prices and intended use of 
the IP-telephony services, as well as their demand-side and supply side substitution 
with other fixed telephony services.  
… 
However, in the present cases, since the inclusion of IP-telephony does not have an 

                                                 
29 Europese Commissie. Case DK/2005/0194. Article 7(3) of Directiev 2002/21/EC. No Comments. 27 June 2005. 
En: Europese Commissie .Case DK/2005/0208. No comments. 12 Augustus 2005. 
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impact on the SMP assessment, the Commission is of the view that in the absence of 
a substitutability analysis by PTS, the market definition in this regard can be left 
open'.30 

 
 

• VoB is in dezelfde relevante markt als vaste telefonieverkeer; geen regulering VoB, wel 
regulering traditionele telefonie   

 
Frankrijk  
Volgens ARTEC vormen dual play en triple play andere markten dan de markten voor telefonie op 
een vaste locatie. 
 
Na opmerkingen van de Franse mededingingsautoriteit – stand-alone VoB zou in de toekomst een 
substituut voor vaste telefonie kunnen worden; dat is nu nog niet het geval want VoB wordt niet 
stand alone aangeboden – heeft ARTEC haar oorspronkelijke analyse, dat VoIP niet tot de markt voor 
vaste telefonie behoort herzien. De Europese Commissie heeft – op het moment van schrijven - nog 
niet gereageerd op de notificatie van ARTEC. 
 
Breedband aansluitingen en telefonie als onderdeel van breedband applicaties behoren niet tot de 
markt voor smalband aansluitingen, volgens ARTEC's  marktanalyse vaste telefonie  (citaat). 
 

(b) Les accès utilisés principalement pour la téléphonie et 
les accès dont l’usage principal ne se limite pas à la 
téléphonie ne sont pas substituables 
 
En revanche, les produits qui ne sont pas principalement utilisés pour accéder au réseau 
téléphonique ne peuvent pas être considérés comme substituables aux produits étudiés 
dans 
la section précédente. 
 
Certaines offres d’accès à haut débit, qu’elles soient par câble, par paire de cuivre, ou par 
fibre optique, permettent d’accéder au réseau téléphonique mais fournissent de manière 
conjointe d’autres services comme l’accès à haut débit au réseau Internet ou l’accès à un 
bouquet de chaînes de télévision. Néanmoins, dès lors que ces offres ne sont pas choisies 
par le client final principalement pour leurs offres de téléphonie mais aussi, voire 
principalement, pour leur caractère « multiservice » et notamment leur capacité à accéder 
au réseau Internet à haut débit ou à des services audiovisuels, elles ne répondent pas à la 
même demande que celles destinées principalement à l’accès téléphonique. Il n’existe donc 
pas de substituabilité du côté de la demande. 
 
En outre, le positionnement et le développement des offres multiservices à haut débit 
auxquelles un utilisateur s’abonne pour des services qui peuvent inclure le service 
téléphonique, mais sans en constituer l’élément principal, les distinguent des offres dont 
cet 
accès est le principal usage. Les conditions de concurrence ne sont donc ni similaires ni 
suffisamment homogènes.31 

                                                 
30 Europese Commissie. Comments pursuant to Article 7(3) of Directive 2002/21/EC. Case SE/2005/0195. t/m 
0198. 24 June 2005. 
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De concurrentieverhoudingen voor breedband multiservice aanbiedingen - die telefonie kunnen 
omvatten zonder daar het hoofdbestanddeel van te zijn – en voor smalband telefonie aansluitingen – 
waar telefonie het hoofdbestandeel van de dienst is -  zijn noch vergelijkbaar, noch voldoende 
homogeen om van één relevante markt te kunnen spreken, aldus ARTEC.  
 
VoB als smalband applicatie voor het bellen naar nummers uit het nummerplan is volgens ARTEC een 
substituut voor  de verkeersmarkten voor telefonie. Echter: aanmerkelijke marktmacht op één van 
de verkeersmarkten voor smalbandtelefonie is geen reden om tot retailregulering VoB/VoIP over te 
gaan omdat het om twee markten voor communicatie gaat met verschil in 
concurrentieverhoudingen en markttoetredingsmogelijkheden (citaat)  
 

'En revanche, s’agissant des deux marchés des communications, il n’est pas nécessaire à ce 
jour d’imposer des obligations sur les prestations de communications fournies par France 
Télécom qui ne sont pas associées à un accès inclus dans le marché pertinent de l’accès. En 
effet, ce segment de marché est associé au marché de l’accès haut débit à Internet, 
marché en pleine croissance qui présente donc moins d’obstacles au développement de la 
concurrence, contrairement au marché de l’accès au réseau téléphonique, marché 
complètement mature sur lequel on observe une décroissance des volumes. Par ailleurs, la 
situation concurrentielle sur ces deux marchés de l’accès est des plus contrastées'.32 
 

Dit is in lijn met het advies van de Franse mededingingsautoriteit die meent dat retailregulering van 
breedbanddiensten niet nodig is gezien de concurrentie verhoudingen en de beschikbare wholesale 
diensten. Dat geldt ook voor VoB. Zodra VoB – als stand alone dienst - een substituut wordt voor 
traditionele telefonie dient niet VoB gereguleerd te worden, aldus de Franse 
mededingingsautoriteit, maar de retailregulering van traditionele telefonie te worden verminderd33. 
 
Duitsland 
Naar KPN begrijpt hanteert de Duitse toezichthouder, de Bundesnetzagentur, een vergelijkbare 
marktafbakening waar het gaat om breedband en smalband aansluitingen, respectievelijk voor VoIP 
communicatie en traditioneel telefonieverkeer. De BnetzA heeft zich nog niet uitgelaten over 
eventuele remedies; wel wordt gesteld dat de drempels laag zijn voor de VoB markt – lager dan voor 
vaste telefoniediensten – zodat KPN niet verwacht dat de BNetzA tot remedies zal besluiten voor 
VoB. 
 
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat tot op heden geen enkele NRA overgegaan is tot het reguleren 
van VoB onder de markten 1 en 2 voor smalband aansluitingen, dan wel de markten 3 t/m 6 voor 
telefoniediensten. OPTA is met zijn voornemen tot ondergrensregulering een uitzonderingspositie 
in- die niet gerechtvaardigd is op grond van afwijkende concurrentieverhoudingen in Nederland.. 

                                                                                                                                                         
31 Notification 1a la Commission Europeènne. Analyse des marchés pertinents de la téléphonie fixe. juillet 
2005. Pag 16. 
 
32 Idem pag 140. Let wel: "communication" is de term die AETEC hier gebruikt voor het gebruik van de voice 
applicatie vergelijkbaar met telefonie verkeer. 
33 Le Conseil de la concurrence. Avis n° 05-A-05 du 16 février 2005 relatif à une demande d’avis de l’Autorité 
de regulation des télécommunications en application de l’article L. 37-1 du code des postes et communications 
électroniques, portant sur l’analyse des marchés de détail et de gros de la téléphonie fixe. In combinatie met 
het advies over de breedbandmarkt: Avis n° 05-A-03 du 31 janvier 2005 relatif à une demande d’avis présentée 
par l’Autorité de régulation des télécommunications en application de l’article L. 37-1 du code des postes et 
communications électroniques 
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5.5 Conclusie  
 
KPN constateert dat geen enkele andere toezichthouder in de EU gaat over tot regulering van VoB 
onder AMM. OPTA staat alleen in haar voornemen tot ondergrensregulering, terwijl 
De Nederlandse breedband-markt de meest concurrerende van Europa is en drempels voor 
toetreding voor VoB aanbieders ontbreken, en het gevolg is dat er ongelijke behandeling ontstaat in 
de Europese Unie (disharmonisatie).  
 
KPN concludeert dat het voornemen om over te gaan tot het reguleren van de nu ongereguleerde 
VoB dienst: 
 

• Indruist tegen het doel van flexibiliteit, omdat de meest concurrerende markt juist het 
zwaarst gereguleerd zou worden, en; 

• Indruist tegen de doelstellingen de Kader Richtlijn; 
• De innovatie remt; 
• Geen concurrentiebelang dient, en; 
• Indruist tegen de belangen van eindgebruikers; 

 
en derhalve niet past in het regelgevend kader. 
 
 

----------------------------- 
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Hoofdstuk 6 Ondergrensregulering (Annex F) 
 
1. Inleiding en samenvatting 
 
OPTA moet een geïntegreerde bundeltoets invoeren 
De doelstelling van de ondergrensregulering is het voorkomen van marge-uitholling als potentieel 
mededingingsprobleem. OPTA stelt een combinatorische toets voor om te toetsen of de prijs niet te 
laag is. De combinatorische squeezetoets valt uiteen in twee deeltoetsen. De eerste toets is op 
relevante marktniveau en laat zien dat alle kosten van de AMM partij op de relevante markt worden 
gedekt. De tweede toets laat zien dat alle incrementele kosten van een aanbieding worden gedekt. 
KPN meent dat het voorstel van OPTA voor de invulling van de squeezetoets een heel goede stap is 
in de goede richting in vergelijking met de bestaande squeezetoets. Voor bundeltoetsen levert het 
voorstel van OPTA problemen op, met name waar het bundels van niet-AMM diensten en AMM 
diensten betreft.  
 
De door OPTA voorgestelde toetsen geven een te strakke invulling van de doelstelling van de 
ondergrensregulering en gaan uit van een willekeurige allocatie van omzet en kosten van de 
bundelaanbieding. KPN stelt daarom voor om de wijze waarop de squeezetoets voor individuele 
diensten is ingevuld te gebruiken voor bundels. Deze kan in de vorm van een geïntegreerde 
squeezetoets. In die toets wordt getoetst in hoeverre de incrementele kosten van de hele bundel 
worden goedgemaakt. 
 
OPTA stelt dat bundelaanbiedingen die niet door één van beide door OPTA voorgestelde 
squeezetoetsen komen toch mogen worden ingevoerd als de concurrentie niet wordt verstoord (de 
mededingingstoets). In principe biedt de door KPN voorgestelde geïntegreerde bundeltoets ook een 
goede invulling voor het toetsen aan het begrip 'concurrentie verstorende' effecten. 
In alle gevallen zou OPTA tevens moeten kijken naar de hoogte van de kosten van alternatieve 
netwerken. Dit laatste is van belang omdat de squeezetoets van OPTA te veel is gericht op de 
situatie dat er geen alternatieve netwerken zijn en dat de concurrenten van KPN volledig 
afhankelijk zijn van de wholesale dienstverlening van KPN. 
 
Aanbiedingen van KPN, die voldoen aan het principe 'meet, but not beat', zouden altijd mogen 
worden ingevoerd op basis van het voldoen aan de mededingingstoets dat wil zeggen de afwezigheid 
van concurrentieverstorende effecten. Er zijn dan immers efficiënte aanbieders op de markt die de 
aanbiedingen doen en aan de doelstelling van de ondergrenstoets is dan voldaan. 
 
Hoe omgaan met kosten? 
De totale kosten op relevante retailmarktniveau zijn de kosten die KPN jaarlijks in de Accounting 
Separation Rapportage (ASR) aan OPTA zal rapporteren op basis van 'fully allocated costs'. De ASR 
laat zien of alle kosten op relevant marktniveau worden gedekt.  
 
De kosten in de toets op aanbiedingsniveau betreffen de incrementele kosten. Het increment heeft 
betrekking op de aanbieding. Dat betekent dat gekeken moet worden welke kosten specifiek voor 
de betreffende aanbieding worden gemaakt of - andersom - welke kosten worden bespaard als de 
specifieke aanbieding niet wordt geboden. Deze kosten vallen uiteen in de virtuele wholesale 
inkoopkosten plus de direct toerekenbare retailkosten. Belangrijke parameters in de toets op 
aanbiedingsniveau zijn de definitie van aanbieding, de minimale contractsduur of de levensduur van 
de aanbieding, de bepaling van de omzet en 'last, but not least' de incrementele kosten. 
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KPN is het eens met de definitie, die OPTA hanteert voor het begrip dienst of aanbieding. Bij het 
hanteren van de definitie van aanbieding is het van belang in de toets op aanbiedingsniveau het 
begrip incrementeel, met name in de bepaling van de kosten, consistent met de definitie van 
aanbieding te hanteren. 
 
De virtuele wholesale inkoopkosten van de aanbieding worden bepaald op basis van het 
inkooprecept van de onderliggende diensten, waarbij gereguleerde wholesale diensten tegen 
externe tarieven worden ingekocht. Er zijn aanbiedingen waarbij het inkooprecept afwijkt van de 
standaardaanbieding. In die situaties dient het inkooprecept van de squeezetoets de werkelijke 
inkoop van marktpartijen weer te geven. OPTA stelt voor dat in het geval van (virtuele) inkoop van 
ongereguleerde wholesale diensten er geen tarieven voorhanden zijn, uitgegaan moet worden van 
EDC kosten plus redelijk rendement. KPN stelt echter dat in het geval van inkoop van 
ongereguleerde wholesale diensten in principe dient te worden uitgegaan van incrementele kosten 
van het ongereguleerde netwerkgebruik. 
 
 
2. Doelstelling Ondergrensregulering 
 
Op de retailmarkten voor vaste telefonie, waarop KPN in de ontwerpbesluiten wordt aangewezen als 
AMM partij, wil OPTA ondergrensregulering van de tarieven als verplichting opleggen. De 
doelstelling van de ondergrensregulering is het voorkomen van marge-uitholling als potentieel 
mededingingsprobleem. Marge-uitholling treedt op als KPN te lage tarieven hanteert, waardoor de 
marge van efficiënte concurrenten dermate wordt uitgehold dat als gevolg daarvan de concurrentie 
op de retailmarkt vermindert. Verplichtingen die OPTA oplegt dienen gericht te zijn op de 
doelstellingen van het NRK. In dit geval gaat het om de balans tussen de belangen van 
eindgebruikers en de bescherming van concurrentie. Lage tarieven zijn volgens OPTA op korte 
termijn gunstig voor consumenten, maar kunnen leiden tot anticompetitieve effecten op de lange 
termijn. Het doel is dus het beschermen van efficiënte concurrentie en het voorkomen dat 
efficiënte concurrenten geen concurrerend aanbod kunnen doen. Het doel en de uitkomst van de 
ondergrensregulering dienen niet verder te gaan dan wat nodig is om efficiënte concurrentie 
mogelijk te houden. 
Hieraan is voldaan als de prijs van de (retail) aanbieding van KPN in relatie tot de gereguleerde 
wholesaletarieven niet te laag is, respectievelijk als een aanbieding de aanbiedingen van andere 
marktpartijen evenaart. 
 
OPTA stelt een zogenaamde combinatorische squeezetoets voor om te toetsen of de prijs niet te 
laag is. De combinatorische squeezetoets valt uiteen in twee deeltoetsen. De eerste toets is op 
relevante marktniveau en laat zien dat alle kosten van de AMM partij op de relevante markt worden 
gedekt. De tweede toets laat zien dat alle incrementele kosten van een aanbieding worden gedekt. 
 
KPN meent dat het voorstel van OPTA voor de invulling van de squeezetoets een heel goede stap is 
in de goede richting in vergelijking met de bestaande squeezetoets. Voor bundeltoetsen levert het 
voorstel van OPTA problemen op, met name waar het bundels van niet-AMM diensten en AMM 
diensten betreft.  
 
In het onderstaande neemt KPN alvast een voorschot op haar voorstel voor de nadere invulling van 
de methodiek voor ondergrensregulering voor retail diensten. Daarbij geeft KPN tevens haar visie op 
een aantal aspecten van de ondergrensregulering.De volgende aspecten komen daarbij in de 
volgende hoofdstukken aan de orde: 
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• Toets op relevante marktniveau 
• Toets op aanbiedingsniveau 
• Definitie van de aanbieding 
• Levensduur aanbieding 
• Omzet van de aanbieding 
• Incrementele kosten van de aanbieding 
• Wholesale inkoopkosten 
• Retailkosten 
• Bundeltoetsen 
• Kostentoerekeningssysteem 
• Periodieke informatie 

 
2.1 Toets op relevante marktniveau 
 
Deze toets moet volgens het voorstel van OPTA laten zien dat op het niveau van de relevante markt 
ten minste alle kosten plus een redelijk retailrendement wordt terugverdiend. Het betreft hier de 
omzet en kosten van alle diensten, die KPN op de relevante markt aanbiedt. OPTA stelt dat het hier 
gaat om diensten of aanbiedingen, die los worden verkocht, maar ook aanbiedingen die als 
onderdeel van een bundel worden verkocht. 
Zoals ook OPTA stelt komen verschillende bundels voor. Er zijn bundels van AMM diensten, maar ook 
bundels van niet-AMM diensten met AMM diensten. Het probleem bij bundels is het op grond van de 
bundelprijs bepalen van de omzet en kosten van de individuele diensten in de bundel. Het bepalen 
van de omzet van individuele diensten in een bundel is alleen mogelijk door het alloceren van 
omzet van de bundelprijs naar de individuele diensten. Dit is uiteraard willekeurig. Voor bundels 
van AMM diensten zou dit opgelost kunnen worden door een proportionele allocatie van de 
bundelprijs op basis van de omzet van de individuele AMM diensten. 
De allocatie van de kosten van de bundel worden besproken bij de bundeltoetsen in paragraaf 3. 
 
Ten aanzien van bundels van AMM en niet-AMM diensten wreekt zich het feit dat OPTA geen of 
althans een te beperkte analyse heeft uitgevoerd naar het bestaan van multiplay markten. Gelet op 
het brede en nog toenemende aanbod van multiplay aanbiedingen had OPTA – juist in het kader van 
een prospectieve analyse- naar alle waarschijnlijkheid moeten constateren dat multiplay een aparte 
markt is, of binnen de komende reguleringsperiode zal worden. 
Indien OPTA, na nadere analyse, vasthoudt aan haar visie dat multiplay aanbiedingen geen aparte 
markten vormen, zal een oplossing moeten worden gevonden voor het bepalen van de omzet van de 
individuele diensten in de bundels. Ook hier zou een proportionele allocatie van de bundelprijs op 
basis van de omzet van individuele diensten kunnen worden gehanteerd. In het geval van bundels 
waarvan VoB diensten onderdeel uitmaken, zal hier een probleem optreden gerelateerd aan het feit 
dat VoB niet op 'stand-alone' basis aangeboden wordt. De geïntegreerde bundeltoets die KPN in 
paragraaf 3 voorstelt komt aan dit probleem tegemoet. 
 
De totale kosten op relevante retailmarktniveau zijn de kosten die KPN jaarlijks in de Accounting 
Separation Rapportage (ASR) aan OPTA zal rapporteren op basis van 'fully allocated costs'. De totale 
kosten worden bepaald door de virtueel ingekochte wholesalediensten  plus de aan de relevante 
markt gealloceerde retailkosten. De virtueel ingekochte wholesalediensten worden bepaald door 
een zogenaamde inkooprecept en omvatten de gereguleerde wholesale diensten tegen externe 
prijzen en het eventuele ongereguleerd netwerkgebruik tegen integrale kosten. De inkooprecepten 
staan beschreven in de beschrijving  van het ASR systeem. 
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De retailkosten betreffen de fully allocated kosten van de directe retailkosten op relevante 
marktniveau plus het gealloceerde deel van de gemeenschappelijke retailkosten. De sleutels die 
worden gehanteerd in de allocatie van de gemeenschappelijke kosten staan ook beschreven in de 
beschrijving van het ASR systeem. 
 
OPTA stelt dat op relevante marktniveau minimaal een redelijk rendement moet worden behaald. 
KPN stelt zich op het standpunt dat conform de mededingingswetgeving de omzet minimaal groter 
moet zijn dan de kosten. KPN acht het redelijk dat er een minimaal rendement moet worden 
behaald dat vergelijkbaar is met het rendement dat Service Providers in de telecommarkt behalen. 
De rendementsmaat voor retailmarkten is een zogenaamde Return on Sales (ROS). Een minimaal 
rendement zou kunnen worden gebaseerd op een benchmark van de ROS van Service Providers in de 
telecommarkt.  
 
2.2 Toets op aanbiedingsniveau 
Deze tweede toets op aanbiedingsniveau laat zien dat ten minste de incrementele kosten verbonden 
aan de aanbieding worden terugverdiend.  
 
2.2.1 Definitie van aanbieding 
 
OPTA spreekt in haar voorstel van dienst. KPN zal om verwarring met huidige diensten, zoals biba, 
buba ed. te voorkomen spreken van aanbieding. OPTA stelt: een aanbieding is een op prijs en/of 
voorwaarden onderscheidende wijze waarop diensten in één apart aanbod kan worden gekozen door 
klanten. Dit betekent dat de klant voor de diensten uit de aanbieding een keuze maakt om die 
tegen de prijs van de aanbieding af te nemen. De diensten kunnen door de klant op basis van deze 
keuze niet met een andere aanbieding worden afgenomen. Klanten die niet kiezen voor een 
aanbieding betalen de standaard generieke tarieven voor de diensten.  
KPN is het eens met de definitie van OPTA, die impliceert dat bijv. BelPlus60 een aparte aanbieding 
is. KPN is echter van mening dat bij kortingsregelingen, zoals WorldLine, niet iedere staffel een 
aparte aanbieding vormt. Immers klanten kiezen voor de aanbieding WorldLine. De korting cq 
toepassing van relevante staffel is afhankelijk van het volume van het verkeer van de klant, dat per 
periode kan variëren. De klant kiest niet voor een staffelkorting, maar die resulteert als uitvloeisel 
van het variabele volume.  
 
Ten aanzien van de definitie van de aanbieding moet worden opgemerkt dat het daarbij van belang 
is in de toets op aanbiedingsniveau het begrip incrementeel consistent met de definitie van 
aanbieding te hanteren. Incrementeel betekent in dit geval incrementeel met de aanbieding, zoals 
OPTA ook zelf stelt in paragraaf 7, oftewel welke incrementele kosten zijn specifiek gemoeid met 
de dienst, zowel ten aanzien van de netwerkkosten als de retailkosten. Anders gezegd welke kosten 
zou KPN zich kunnen besparen als zij de aanbieding niet zou voeren. Indien het begrip incrementeel 
in de bepaling van de incrementele kosten ruimer wordt toegepast betekent dit dat ook het begrip 
aanbieding ruimer moet worden geïnterpreteerd: de begrippen aanbieding en incrementeel hangen 
nauw met elkaar samen. 
 
Zoals ook OPTA stelt, is KPN van mening dat de toets op de aanbieding plaatsvindt o.b.v. het 
gemiddelde profiel van de aanbieding. Het gemiddeld profiel van de aanbieding omvat de 
gemiddelde afname van alle klanten van de aanbieding van alle dienst(-onderdelen) zowel binnen 
als buiten de aanbieding, die deel uitmaken van de relevante markt. Indien een aanbieding diensten 
of dienst-onderdelen van meerdere relevante markten bevat, is er sprake van een bundel. 
Als voorbeeld kan BelPlusXL worden genomen. Onder het nieuwe kader betreft het hier een bundel 
van nationaal verkeer en internationaal verkeer. Ondanks het feit dat er geen specifieke tarieven of 
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kortingen onder BelPlusXL voor vast-mobiel wordt gerekend, maar omdat volgens KPN het vast-
mobiel verkeer wel onderdeel uitmaakt van de relevante markt voor nationaal verkeer, dient het 
vast-mobiel verkeer te worden meegenomen in het gemiddeld profiel van BelPlusXL waarop 
incrementeel dient te worden getoetst. 
 
Dus kijkend naar alleen het nationale verkeer van de aanbieding BelPlusXL wordt het profiel 
bepaald door alle klanten van BelPlusXL en wel voor al het biba, buba en vast-mobiel verkeer van 
deze klanten. Het betreft dus zowel piek, dal als weekend verkeer en zowel het aantal gesprekken 
als de afgenomen minuten. De omzet van BelPlusXL op nationaal verkeer wordt gevormd door de 
gemiddelde omzet van alle klanten op hun totale biba, buba en vast-mobiel verkeer. 
 
2.2.2 levensduur van de aanbieding 
De levensduur van een nieuwe aanbieding is van belang om eenmalige vergoedingen, eenmalige 
kortingen, tijdelijke kortingen of actietarieven en de incrementele kosten te kunnen verwerken in 
de combinatorische toets en met name op niveau 2 (incrementele toets). OPTA stelt in de 
ontwerpbesluiten dat dit de minimale contractsduur zou moeten zijn. Voor het gebruik van 
aanbiedingsvormen voor bestaande klanten van vaste telefonie hanteert KPN echter geen minimale 
contractperiode. Klanten kunnen te allen tijde tijdens het gebruik van een aanbieding overstappen 
naar een andere aanbieding of zelfs naar een andere aanbieder. De minimale contractsduur is dus 
niet bruikbaar om een inschatting van de afzet te maken. Het is dan dus niet mogelijk om zonder 
een vastgestelde tijdsperiode te toetsen of een aanbieding voldoet aan de regel dat de opbrengsten 
uit de aanbieding groter zijn dan de incrementele kosten.  
Zelfs al zou er een minimale contractsduur bestaan, dan moet rekening gehouden worden met het 
feit dat het merendeel van de klanten voor langer dan zo'n minimumperiode van een bepaalde 
aanbieding gebruik maakt en dat business cases van aanbiedingen (bij alle marktpartijen) hierop 
gebaseerd zijn. 
 
In het oorspronkelijke voorstel werd door OPTA nog uitgegaan van de levensduur van een 
aanbieding. KPN stelt voor om terug te gaan naar dit uitgangspunt als periode waarover wordt 
getoetst en hierbij een vaste levensduur voor alle aanbiedingen (zowel 'stand-alone aanbiedingen 
als bundelaanbiedingen) te hanteren als de periode waarover wordt getoetst. 
Op aanbiedingsniveau moet immers met de squeezetoets worden aangetoond dat andere aanbieders 
de eenmalige en tijdelijke vergoedingen of kortingen kunnen matchen over een vergelijkbare 
periode. 
In het algemeen zullen aanbieders aanbiedingen voor onbepaalde tijd in de markt zetten. De 
levensduur van een (nieuwe) aanbieding en tijdelijke en eenmalige vergoedingen moeten zich 
terugverdienen over een redelijke business case periode. Zowel de incrementele kosten als de 
omzet in de vorm van periodieke, eenmalige, tijdelijke vergoedingen en kortingen moeten dan 
worden 'uitgesmeerd' over deze periode. De vergoedingen en kortingen worden uitgesmeerd over 
alle klanten van een aanbieding en kunnen worden verwerkt in het gemiddelde omzetprofiel van de 
groep klanten. 
 
2.2.3 Omzet van de aanbieding 
De omzet van een aanbieding wordt gevormd door de gemiddelde omzet van alle klanten van de 
dienst(en) of dienstonderdelen van de betreffende relevante markten.  
Tijdelijke kortingen vormen in principe slechts tariefelementen in een aanbieding. De omzet van 
een aanbieding moet worden gecorrigeerd voor het negatieve omzetdeel van tijdelijke kortingen. 
Het omzetdeel van tijdelijke kortingen wordt bepaald door het percentage klanten dat gebruik 
maakt van de korting en deze korting moet worden uitgesmeerd over de levensduur van de 
aanbieding. 
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Stel dat er een 10 % introductiekorting wordt gegeven gedurende een maand en dat 25 % van de 
klanten hier gebruik van maakt. Stel dat de levensduur van de aanbieding 3 jaar is, dan bedraagt 
het omzetdeel van deze tijdelijke introductiekorting: (0,1 * 0,25)/36 = 0,07 %. De totale omzet van 
de aanbieding komt daarmee uit op 99,93 % van de omzet van de aanbieding zonder 
introductiekorting. 
 
Voor de bepaling van de omzet van aansluitingen kan op soortgelijke wijze het omzetdeel van de 
eenmalige vergoedingen worden verdisconteerd in de gemiddelde omzet van klanten van een 
aanbieding op de markt voor laag-capacitaire aansluitingen. Stel de abonnementskosten van de 
aanbieding bedragen 20 euro per maand en de eenmalige vergoeding bedraagt 100 euro. De omzet 
van de aanbieding bedraagt dan: 20 + (100/36) = 22,78 euro. 
 
2.2.4 Incrementele kosten van de aanbieding 
De kosten in de toets op aanbiedingsniveau betreffen de incrementele kosten. Het increment heeft 
betrekking op de aanbieding. Dat betekent dat gekeken moet worden welke kosten specifiek voor 
de betreffende aanbieding worden gemaakt of - andersom - welke kosten worden bespaard als de 
specifieke aanbieding niet wordt geboden. Deze kosten vallen uiteen in de virtuele wholesale 
inkoopkosten plus de direct toerekenbare retailkosten. 
 
2.2.5 Wholesale inkoopkosten 
De virtuele wholesale inkoopkosten van de aanbieding worden bepaald o.b.v. het inkooprecept van 
de onderliggende diensten, waarbij gereguleerde wholesale diensten tegen externe tarieven worden 
ingekocht. 
 
Er zijn aanbiedingen waarbij het inkooprecept afwijkt van de standaardaanbieding. In die situaties 
dient het inkooprecept van de squeezetoets de werkelijke inkoop van marktpartijen weer te geven. 
Omdat van een realistische inkoop wordt uitgegaan, waarborgen de resulterende specifieke 
squeezetoetsen voor dergelijke aanbiedingen dat marktpartijen concurrerende aanbiedingen kunnen 
doen en dat deze toetsen daarmee voldoen aan de doelstelling van de ondergrensregulering. 
 
Mocht OPTA vasthouden aan het standpunt dat VoB onderdeel uitmaakt van de vaste 
telefoniemarkten en dat de tarieven voor VoB moeten voldoen aan ondergrensregulering, dan zou 
KPN de kostenvoordelen van VoB moeten mogen laten doorklinken in de toets op VoB. Dat betekent 
dat er geen orginating inkoopkosten van gereguleerde wholesalediensten dienen te worden 
meegenomen in de inkoopkosten van VoB voor off-net verkeer en in het geheel geen inkoopkosten 
van verkeer dienen te worden meegenomen bij on-net verkeer. De kosten van het IP verkeer over 
het breedbandnetwerk worden immers reeds gedekt door het breedbandabonnement. Ook bij VoDSL 
verkeer geldt dat marktpartijen, die VoDSL bieden, alleen terminating access inkopen. In dit 
specifieke geval hoeven dus ook in de incrementele toets geen originating inkoopkosten te worden 
meegenomen.  
 
Mocht OPTA ook vasthouden aan het reguleren van nationale telefonie (verkeer en aansluitingen) op 
de grootzakelijke markt, dan dient ook hier de squeezetoets te worden ingevuld op grond van een 
inkoop die de situatie op deze markt het beste weergeeft. Aanbieders op de GZM bieden de 
combinatie van aansluiting en verkeer aan op basis van direct access aansluitingen. Een 
squeezetoets op aanbiedingen aan de GZM dient dan ook te worden ingericht o.b.v. wholesale 
inkoop van ontbundelde toegang (mdf of ILL) plus de inkoop van terminating verkeer, d.w.z. ook in 
deze specifieke situatie hoeft geen orginating verkeer te worden meegenomen, omdat de 
originating kosten worden gedekt door de inkoop van ontbundelde toegang.   
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OPTA stelt voor dat in het geval van (virtuele) inkoop van ongereguleerde wholesale diensten er 
geen tarieven voorhanden zijn, uitgegaan moet worden van EDC kosten plus redelijk rendement. 
KPN is echter van mening dat op deze manier de niet gereguleerde wholesaleportfolio via een 
achterdeur als een gereguleerde markt wordt behandeld. De eigenschap van niet gereguleerde 
wholesalediensten is dat er voldoende concurrentie is op deze diensten. Aanbieders in de markt 
kunnen deze diensten aanbieden tegen prijzen die zij commercieel wenselijk achten. Het strikt 
moeten terugverdienen van een normrendement op elke individuele niet gereguleerde 
wholesaledienst kan niet aan de orde zijn voor een ongereguleerde dienst en is in dit kader ook niet 
proportioneel. KPN stelt dan ook voor dat in het geval van inkoop van ongereguleerde wholesale 
diensten in principe dient te worden uitgegaan van incrementele kosten van het ongereguleerde 
netwerkgebruik.  
 
De wholesale inkoop in de toets op aanbiedingsniveau in deze situaties omvat dan de eventuele 
inkoop van gereguleerde wholesale diensten plus ongereguleerd netwerkgebruik tegen incrementele 
kosten. De incrementele kosten van het netwerkgebruik zijn de netwerkkosten, die betrekking 
hebben op de specifieke aanbieding. 
Echter, in het geval dat er externe wholesale tarieven aanwezig zijn, kunnen deze worden 
toegepast in de toets op aanbiedingsniveau. Mocht het nodig zijn om toch uit te gaan van de 
incrementele kosten van het ongereguleerde netwerkgebruik, omdat de aanbieding o.b.v. de 
externe wholesale tarieven niet door de squeezetoets komt, acht KPN het redelijk dat de 
aanbieding als zogenaamde 'oranje' aanbieding wordt behandeld, waarbij KPN het voorstel en de 
onderbouwing met OPTA bespreekt. 
 
2.2.6 Retailkosten 
Tevens zullen de direct toerekenbare retailkosten van de aanbieding over de levensduur van de 
aanbieding moeten worden terugverdiend. Het betreft retailkosten die specifiek voor de aanbieding 
gemaakt worden. Het betreft zowel retailkosten die variëren met de omvang van de aanbieding als 
de retailkosten die ontstaan door het nieuw invoeren of wijzigen van de aanbieding. 
Het begrip incrementele kosten heeft in dit verband betrekking op een specifieke aanbieding: de 
retailkosten die incrementeel zijn aan de totale retailkosten door het invoeren en in de markt staan 
van een specifieke aanbieding. Andersom kunnen deze kosten worden omschreven als de 
retailkosten die de AMM partij zich had bespaard als zij de aanbieding niet zou hebben ingevoerd.  
In het algemeen kan worden gesteld dat deze kosten in relatie tot de virtuele inkoopkosten heel 
beperkt zijn.  
 
De directe uitgaven aan een aanbieding, behalve die welke eventueel gerelateerd zijn aan het 
netwerk, hebben veelal betrekking op communicatiekosten (folders, advertenties, 
promotiemateriaal etc.), opleidingen van de verkooporganisatie, aanpassingen in processen en 
aanpassingen in factureringssystemen en andere systemen. Deze eenmalige kosten mogen over de 
levensduur van de aanbieding worden uitgesmeerd, dus het gaat hier om zeer beperkte kosten in 
relatie tot de totale virtuele inkoopkosten over de levensduur van de aanbieding.  
Als een aanbieding eenmaal in de markt staat, maakt deze onderdeel uit van het totale portfolio 
dat door de retailorganisatie van de AMM partij wordt 'vermarket'. De direct aan de specifieke 
aanbieding toe te rekenen kosten zijn dan marginaal. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 
een aanbiedingsspecifieke folder of aanbiedingsspecifiek promotiemateriaal. De overige retailkosten 
zijn gemeenschappelijk want hebben betrekking op de totale marketing en saleskosten voor het 
gehele portfolio en betreffen vaak zelfs meerdere relevante deelmarkten betreffende. Marketeers 
zijn in de regel niet alleen met één specifieke aanbieding bezig, maar met meerdere aanbiedingen 
of diensten. De verkooporganisatie houdt zich eveneens met andere aanbiedingen bezig en de 
billing organisatie en de billing systemen hebben betrekking op meerdere diensten en aanbiedingen 
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uit het gehele portfolio. Indien een specifieke aanbieding er niet zou zijn, zouden al deze 
retailkosten nog steeds gemaakt worden.  
 
De directe toerekenbare kosten voor een specifieke aanbieding in de totale reguliere retailkosten 
zijn dan ook heel erg klein, zoniet verwaarloosbaar in relatie tot de virtuele inkoopkosten van de 
aanbieding. KPN stelt voor om gemakshalve een vast opslagpercentage te hanteren, dat voor alle 
nieuwe en bestaande aanbiedingen dezelfde is. Het per geval (d.w.z. per afzonderlijke aanbieding) 
bepalen en beoordelen van de direct toerekenbare retailkosten zou immers erg veel tijd in beslag 
nemen en de goedkeuring van een nieuwe aanbieding (als het een zogenaamde 'oranje' aanbieding 
betreft) onnodig vertragen. KPN stelt dan ook voor om voor alle aanbiedingen in de toets op niveau 
2 een vaste retailopslag te hanteren. 
 
Historische kostengegevens van retailkosten van specifieke aanbiedingen op projectniveau (geen 
onderdeel van de boekhouding van KPN) kan inzicht geven in de omvang van dit vaste 
opslagpercentage.KPN stelt voor om daarbij de volgende methodiek te volgen in de bepaling van de 
ordegrootte van het opslagpercentage. Verondersteld is dat KPN elk jaar komt met diverse nieuwe 
aanbiedingen. Daarom is voor een aantal relevante deelmarkten in één jaar gekeken naar de direct 
aan aanbiedingen op die relevante deelmarkten toe te rekenen kosten. Deze kosten worden 
vervolgens gerelateerd aan de totale retailkosten op die relevante deelmarkten. Op deze wijze is de 
ordegrootte van het opslagpercentage te bepalen. Dit opslagpercentage wordt als vaste toeslag 
toegepast op de gereguleerde wholesale inkoopkosten plus de incrementele netwerkkosten (t.a.v. 
eventuele inkoop van ongereguleerde wholesale diensten). 
 
 
2.3 Bundeltoetsen: één geïntegreerde bundeltoets 
 
2.3.1 De nadelen van de twee varianten van OPTA 
 
OPTA behandelt twee soorten bundels: bundels van meerdere AMM diensten en bundels van AMM 
diensten en niet-AMM diensten. Ten aanzien van bundels van AMM diensten stelt OPTA voor om de 
kortingen en kostenvoordelen proportioneel toe te rekenen aan betrokken diensten, bijvoorbeeld op 
basis van de prijzen van de 'stand alone' AMM diensten. Op deze wijze is het mogelijk om de 
kortingsmogelijkheden van de meerdere AMM diensten in de bundel te benutten. 
 
Ten aanzien van bundels van AMM diensten met niet-AMM diensten stelt OPTA een methodiek, 
bestaande uit twee toetsmethodes, voor. In de eerste methode wordt de bundelprijs gecorrigeerd 
voor de retailprijs van de afzonderlijke niet AMM-dienst(en) en moet de resterende prijs van de 
AMM dienst(en) op squeeze worden getoets. Indien deze methode faalt, stelt OPTA toetsmethode 2 
voor. In deze toets wordt de bundelprijs gecorrigeerd voor de standaardprijzen van de AMM 
diensten en wordt getoetst of de resterende omzet van de niet-AMM dienst(en) de onderliggende 
kosten dekt. 
KPN is het eens met het voorstel van OPTA dat kostenvoordelen van het gebundeld aanbieden van 
diensten mogen worden meegenomen als negatieve correctie op de korting van de bundel.  
 
Het bevreemdt KPN echter dat OPTA voor gemengde bundels een wezenlijk andere toetsmethodiek 
voorstelt dan voor 'stand-alone' AMM diensten of voor bundels van alleen AMM-diensten. Door het 
feit dat een bundelaanbieding een niet-AMM dienst, die ongereguleerd is, bevat, wordt de toets op 
het bundelaanbod strenger dan de toets op 'stand-alone' gereguleerde diensten of bundels van 
alleen AMM-diensten in die zin dat niet de gecombineerde (squeeze-)marge of kortingsruimte in de 
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bundel mag worden benut, maar slechts ofwel alleen de ruimte van de AMM-dienst(en) ofwel alleen 
de ruimte van de niet-AMM dienst(en). 
 
Die wordt veroorzaakt door het feit dat de korting op bundels van AMM diensten en niet-AMM 
diensten in het voorstel van OPTA geheel toegerekend wordt aan òf de gereguleerde dienst 
(methode 1) òf aan de ongereguleerde dienst (methode 2). Dat betekent dat de (squeeze-)marge op 
de dienst waaraan de korting wordt toegerekend voldoende moet zijn om de totale bundelkorting te 
absorberen. De twee voorgestelde methoden geven daarmee een veel te strakke invulling van de 
doelstelling van de ondergrensregulering. Het doel van de squeezetoets is in alle gevallen identiek, 
d.w.z. zowel voor 'stand-alone' AMM diensten als voor bundelaanbiedingen van alleen AMM diensten 
en bundelaanbiedingen van AMM-dienst(en) met niet-AMM dienst(en), namelijk het voorkomen dat 
effeciënte aanbieders geen concurrerende aanbiedingen kunnen doen. 
 
De (squeeze-)marge of kortingsruimte van de andere dienst (dan waaraan de korting wordt 
toegerekend) kan in de 2 methoden helemaal niet worden benut. Hierdoor kan het gebeuren dat 
een aanbieding die niet tot gevolg heeft dat efficiënte aanbieders of hun aanbiedingen uit de markt 
gedrukt worden, toch niet door de toets komt. Dat strookt niet met de doelstelling van de 
ondergrensregulering. 
 
Een eenvoudig voorbeeld kan dit illustreren.  Het voorbeeld is gebaseerd op het voorbeeld in bijlage 
F.5 van het ontwerpbesluit retailmarkten vaste telefonie.   
 
Veronderstel dat partij A telefonie, breedband en televisie afzonderlijk aanbiedt voor 
respectievelijk 10, 25 en 12,50 euro per maand (als in het OPTA voorbeeld).  Veronderstel dat de 
incrementele kosten voor het breedbandproduct 23 euro bedragen (conform OPTA) en die van 
telefonie en televisie respectievelijk 9 en 10 euro.  
 
Veronderstel voorts dat het gebundeld aanbieden van de diensten een kostenvoordeel van 4,50 euro 
met zich meebrengt en dat partij A overweegt om de bundelprijs (voor afronding) op een korting 
van 20% ten opzichte van de som van de afzonderlijke prijzen te baseren en de resulterende prijs 
volgens beide methodes toetst. 
 
De cijfers zijn samengevat in onderstaande tabel. 
 
 Telefonie Breedband Televisie Totaal 

Prijs (afzonderlijk) 10.00 25.00 12.50 47.50 
Incrementele kosten (afzonderlijk) 9.00 23.00 10.00 42.00 
Incrementele kosten bundel            37.50 (4,50 euro kostenvoordeel) 
Bundelprijs 38.00 (20% bundelkorting) 

 
Op basis van methode 1 dient de netto bundelkorting afgetrokken te worden van de prijs van de 
AMM-dienst.  De bruto bundelkorting is €9,50 (€47,50 minus €38,00) en het kostenvoordeel is €4,50 
(€42 minus €37,50), resulterend in een netto korting van €5,00.  Na aftrek van deze korting is de 
AMM prijs € 5,00. Aangezien dit lager is dan de incrementele kosten van de AMM dienst is aan de 
voorwaarden van methode 1 niet voldaan. 
 
Op basis van methode 2 dient de prijs van de ontbundelde AMM dienst van de prijs van de bundel te 
worden afgetrokken, resulterend in een prijs van €28 (€38 minus €10).  Inclusief het kostenvoordeel 
komt de netto bundelprijs uit op €32,50. Aangezien dit lager is dan de totale incrementele kosten 
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van breedband en televisie van €33 (€23 plus €10) is aan de voorwaarden van methode 2 evenmin 
voldaan. 
 
Dit betekent dat de AMM-partij op basis van geen van beide methodes in staat zou zijn om de 
aanbieding in de markt te zetten dit terwijl de bundelprijs boven de incrementele kosten van het 
bundelproduct ligt.  Concurrenten kunnen nog steeds concurrerende aanbiedingen doen maar KPN 
moet een prijs hanteren die boven haar kostenniveau (alsmede het economisch efficiënte niveau) 
ligt.  
 
Bovendien treedt er ook geen gevaar op van 'leveraging', dat wil zeggen het misbruiken van 
machtspositie op de AMM markten om een sterke(re) positie in de niet-AMM markt(en) op te bouwen 
of uit te breiden. Slechts de beschikbare ruimte op de niet-AMM diensten wordt gecombineerd met 
de beschikbare cq toegestane ruimte ruimt op de AMM diensten. Elke aanbieder is dan nog steeds in 
staat om concurrerende aanbiedingen te doen. 
 
2.3.2 Voorstel KPN 
 
Voorstel KPN: alle bundels toetsen op grond van de geïntegreerde bundeltoets 
Gezien bovenstaande problemen met de door OPTA voorgestelde toetsen stelt KPN voor om de wijze 
waarop de squeezetoets voor individuele diensten is ingevuld te gebruiken voor bundels. Deze kan 
in de vorm van een geïntegreerde squeezetoets. In die toets wordt getoetst in hoeverre de 
incrementele kosten van de hele bundel worden goedgemaakt. 
Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt gegarandeerd dat concurrenten concurrerende 
aanbiedingen kunnen doen en ook het gevaar van 'leveraging' zal zich dan niet voordoen. 
Het is dan niet nodig om, zoals OPTA voorstelt voor gebundelde aanbiedingen, een wezenlijk 
afwijkende toetsmethodiek te hanteren.  
 
De geïntegreerde bundeltoets biedt bovendien een oplossing voor een aantal issues die specifiek 
spelen bij bundels. De voorgestelde toets voorkomt een willekeurige allocatie van bundelkosten en 
bundelomzet. Discussie over de allocatie kan vertraging in de beoordeling opleveren, die hiermee 
wordt voorkomen. Mocht OPTA vasthouden aan haar standpunt dat VoB onderdeel uitmaakt van de 
markten voor vaste telefonie en ondergrensregulering van toepassing is op de tarieven van VoB, dan 
biedt de geïntegreerde bundeltoets ook een oplossing voor de toerekening van de kostenvoordelen 
van VoB, die KPN mag benutten in haar aanbiedingen. VoB is een geïntegreerde dienst, dat wil 
zeggen dat niet een aantal losstaande aanbiedingen, die met 'n strik erom heen' wordt aangeboden.  
De voorgestelde toetsmethoden van OPTA zijn niet geschikt voor deze situatie. De geïntegreerde 
bundeltoets gaat uit van alle (virtuele) gereguleerde wholesale inkoop plus de direct toerekenbare 
overige netwerkkosten en de direct toerekenbare  retailkosten. Het kostenvoordeel van de 
breedbandaansluiting waarover met een software applicatie aan klanten VoB wordt geboden blijft 
intact door de onderliggende inkoop van ontbundelde wholesale toegang. Dit voordeel verdwijnt 
wanneer er in methode 2 de omzet van de bundel wordt gecorrigeerd voor de omzet van een PSTN 
aansluiting. Daarmee voldoet de door OPTA voorgestelde toets niet aan haar eigen wens om 
kostenvoordelen intact te laten (zie randnummer 576 van het ontwerpbesluit) zodat deze voordelen 
aan eindgebruikers kunnen worden doorgegeven. Dit is ook in strijd met de doelstellingen van de 
Europese Commissie.  
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2.3.3 Het vaststellen van concurrentieverstorende effecten: de mededingingstoets  
 
OPTA stelt dat bundelaanbiedingen die niet door één van beide door OPTA voorgestelde 
squeezetoetsen komen toch mogen worden ingevoerd als de concurrentie niet wordt verstoord (de 
mededingingstoets). In principe biedt de door KPN voorgestelde geïntegreerde bundeltoets ook een 
goede invulling voor het toetsen aan het begrip 'concurrentie verstorende' effecten. Indien een 
aanbieding de geïntegreerde bundeltoets doorstaat, is er géén sprake van concurrentieverstorende 
effecten en kan de aanbieding worden goedgekeurd. Door over te stappen op de geïntegreerde 
bundeltoets maakt OPTA het op voorhand ook transparanter welke bundelaanbiedingen mogelijk 
zijn in het licht van een dergelijke mededingingstoets. 
 
Mocht OPTA toch willen vasthouden aan de voorgestelde methoden 1 en 2 voor bundeltoetsen, dan 
stelt KPN voor om de geïntegreerde bundeltoets te hanteren als een concrete invulling van de 
mededingingstoets. Aanbiedingen die voldoen aan de geïntegreerde bundeltoets verstoren immers 
niet de concurrentie. 
  
'meet, but not beat' 
In alle gevallen zou OPTA tevens moeten kijken naar de hoogte van de kosten van alternatieve 
netwerken. Dit laatste is van belang omdat de squeezetoets van OPTA te veel is gericht op de 
situatie dat er geen alternatieve netwerken zijn en dat de concurrenten van KPN volledig 
afhankelijk zijn van de wholesale dienstverlening van KPN. 
 
Hierbij vragen we aandacht voor het feit dat marktpartijen, en dan met name kabelaars, op basis 
van  afwijkende kostenstructuren of omzetmodellen structureel veel aantrekkelijkere (multiplay of 
bundel-)aanbiedingen kunnen invoeren dan KPN. 
 
In de (bundel)toetsen op aanbiedingsniveau worden de incrementele wholesale kosten van KPN 
gehanteerd, terwijl in dit soort situaties de kosten van bijvoorbeeld kabelaars lager zullen zijn. Er 
zijn echter geen wholesale verplichtingen en dus ook geen gereguleerd wholesale aanbod opgelegd 
aan de kabelaars. Als daartoe wel was besloten, dan zou de efficiënte (virtuele) inkoop van 
dergelijke wholesale bouwstenen leiden tot lagere squeezedempels en meer (squeeze-)marge of 
kortingsruimte voor (bundel)aanbiedingen. (Multiplay of bundel)aanbiedingen van KPN, die 
aanbiedingen van aanbieders met afwijkende kostenstructuren matchen, maar niet onderschrijden, 
zouden dan ook mogelijk moeten zijn. 
 
In het voorstel van het stoplichtmodel stelt OPTA dat dergelijke aanbiedingen de goedkeuring nodig 
hebben van OPTA. OPTA gaat vreemd genoeg niet zover om te stellen dat dergelijke aanbiedingen 
in beginsel mogelijk moeten zijn, dit ondanks het feit dat dergelijke aanbiedingen voldoen aan de 
doelstelling van de ondergrensregulering. 
 
KPN stelt dat aanbiedingen, die voldoen aan het principe 'meet, but not beat', door KPN zouden 
mogen worden ingevoerd op basis van het voldoen aan de mededingingstoets dat wil zeggen de 
afwezigheid van concurrentieverstorende effecten. Er zijn dan immers efficiënte aanbieders op de 
markt die de aanbiedingen doen en aan de doelstelling van de ondergrenstoets is dan voldaan. 
Het is om bovenstaande reden noodzakelijk dat OPTA zichzelf inzicht verschaft in de kosten van 
alternatieve multiplay aanbieders en met name van kabelaars. Het rapport 'Bundeling en multiplay' 
van Stratix, dat is opgenomen in de bijlagen, bevat een analyse van de kostenstructuren van 
kabelaars en vormt daarmee een hele goede aanzet voor dat inzicht. 
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Ook op de grootzakelijke markt, indien OPTA deze niet als een aparte markt afbakent waarop KPN 
geen AMM partij is, zou het KPN moeten zijn toegestaan aanbiedingen die voldoen aan het 'meet, 
but not beat' principe in te voeren zonder verdere ex-ante toets. 
 
 
2.4 Kostentoerekeningssysteem 
 
Om de kosten aan markten en aan diensten toe te rekenen, moet KPN een door het college 
goedgekeurd systeem van kostentoerekening hanteren. Uit bovenstaande paragraaf 2 blijkt dat 
rapportage op relevante marktniveau geschikt is, maar ook voldoende is, om voor alle aanbiedingen 
van diensten en dienstelementen op relevante marktniveau te laten zien dat de opbrengsten de 
kosten plus een redelijk rendement dekken. Rapporteren op aanbiedingsniveau in ASR voegt niets 
toe, omdat kostentoerekening in de door OPTA voorgestelde rapportage op dienstniveau niet 
overeenkomt met de uitgangspunten van de incrementele toets op aanbiedingsniveau. Op 
aanbiedingsniveau moet slechts worden bewezen dat over de looptijd van de aanbieding de 
opbrengst van de aanbieding de incrementele kosten van de aanbieding dekt. Het door OPTA 
voorgestelde kostentoerekeningssysteem gaat uit van kosten op jaarbasis. Verder stelt OPTA voor 
dat niet-gereguleerde wholesale diensten tegen EDC kosten worden ingekocht in plaats van tegen 
incrementele kosten. De ASR rapportage op aanbiedingsniveau levert dus geen bewijs van de 
dekking van de incrementele kosten. Het is dus een niet noodzakelijke en disproportionele 
verplichting om ook op dienstniveau te rapporteren. KPN moet informatie opleveren, die op geen 
enkele wijze iets toevoegt aan de verplichtingen in het kader van de ondergrensregulering. 
Bovendien zou de beoogde publicatie van deze gegevens niet kunnen plaatsvinden omdat hiermee 
de volumeontwikkeling en omzet van de retailaanbiedingen van KPN in detail zouden worden 
weergegeven, hetgeen uiteraard bedrijfsvertrouwelijke informatie is. 
 
Tevens stelt OPTA dat KPN op het moment van invoering het systeem toe dient te passen op alle in 
de markt geboden aanbiedingen. OPTA stelt daarbij dat dit de toepassing van de CPST impliceert 
per aanbieding. Hierboven is aangegeven dat dit een misvatting is. In de markt staande 
aanbiedingen hebben reeds de goedkeuring van OPTA onder het huidige, striktere kader. Om deze 
redenen acht KPN het niet noodzakelijk en een onnodige verzwaring van de administratieve lasten. 
Alle bestaande aanbiedingen zijn immers op basis van een strengere squeezetoets goedgekeurd. 
       
 
2.5 Periodieke informatie 
 
OPTA stelt voor dat KPN tweewekelijks de invoering en wijziging van aanbiedingen meldt aan OPTA. 
KPN dient in de melding alle informatie, die in het kader van de transparantieverplichting openbaar 
gemaakt moet worden, op te nemen. 
 
KPN merkt hierbij het volgende op. Het tweewekelijks melden van de invoering of wijziging van 
aanbiedingen is niet praktisch. Zo frequent worden er geen nieuwe of gewijzigde aanbiedingen in de 
markt gezet. Bovendien heeft OPTA al kennis genomen van zogenaamde 'oranje' aanbiedingen die 
volgens het stoplicht model in de markt zijn gezet. Wat in het algemeen resulteert is 
tweewekelijkse de melding, dat er geen nieuwe aanbiedingen zijn ingevoerd ofwel dat een oranje 
aanbieding is ingevoerd, waarvan OPTA al over de relevante informatie beschikt. KPN stelt voor met 
een maandelijkse melding te starten en na een half jaar de periodiciteit aan te passen op basis van 
ervaringscijfers. Ten aanzien van de door KPN te verstrekken informatie in deze melding, stelt KPN 
voor deze te beperken tot de voor tariefregulering relevante informatie. Het vereiste van 
tarieftransparantie geldt immers voor alle aanbieders van openbare telefonie en/of openbare 
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elektronische communicatiediensten. Het al dan niet aanwijzen van KPN als aanbieder met AMM 
heeft hier geen invloed op en is niet relevant in het kader van de ondergrensregulering. Ten einde 
de administratieve lasten niet nodeloos te verzwaren dienen hier geen andere regels te gelden dan 
voor alle marktpartijen.   
  
OPTA stelt voorts dat OPTA op basis van bovenstaande melding te allen tijde de bij de CPST 
behorende informatie kan opvragen. De lijst met gevraagde informatie is veel ruimer en 
uitgebreider dan hetgeen noodzakelijk is voor de uitvoering van de CPST en betekent een 
verzwaring van de informatieplicht. KPN acht dat niet nodig en disproportioneel. De lijst van 
informatie in randnummer 28 bestrijkt alle aanbiedingen. De te verlangen informatie mag in alle 
gevallen (zogenaamde 'groen' en 'oranje' aanbiedingen) niet meer behelzen dan nodig is voor de 
toepassing van de ondergrenstoets. Of informatie nodig is en in welke omvang kan per aanbieding 
verschillen. Het college dient, in analogie met randnummer 29, aan te geven welke informatie in 
welke gevallen strikt noodzakelijk is ( deze informatie kan verschillen naar de aard van de 
aanbieding (metered, flat fee etc.)) en bovendien motiveren waarom deze informatie noodzakelijk 
en proportioneel is.   
 
Tevens verwijst KPN naar het hoofdstuk over het stoplichtmode, waarin KPN reageert op wanneer 
KPN in welke situatie informatie aan OPTA zou dienen op te leveren.  
 
 

---------------------- 
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Hoofdstuk 7 Stoplichtmodel (annex H) 
  
1. Inleiding 
 
KPN juicht het toe dat voor aanbiedingen of (prijs)wijzigingen van bestaande aanbiedingen waarvan 
het duidelijk is dat deze voldoen aan de door OPTA gestelde kaders voor boven- en 
ondergrensregulering mogen worden ingevoerd zonder voorafgaande goedkeuring door OPTA. 
 
Dit is een goede stap op weg in de overgang van ex-ante toezicht naar ex-post toezicht.  
Als gevolg van de huidige trend naar multiplay of bundelaanbiedingen en de door OPTA voorgestelde 
marktafbakening van de retail vaste telefoniemarkten zullen veel aanbiedingen van KPN bundels 
zijn in de definitie van OPTA. In veel gevallen zullen deze bundels in het voorstel van OPTA 
gekwalificeerd worden als zogenaamde 'oranje' aanbieding, waarvoor vooraf goedkeuring vereist is 
van OPTA. Daarnaast komt OPTA in randnummer 3 nog met een aantal uitbreidingen van 
ongebundelde aanbiedingen, die volgens haar ook 'oranje' zijn. 
KPN ziet niet in waarom voor nieuwe toevoegingen aan de 06760 en de 084/087 staalkaart, die 
beiden als aparte relevante AMM markten zijn gedefinieerd, zwaardere eisen gelden in de vorm van 
ex-ante toetsing. OPTA onderbouwt de noodzaak hiertoe niet. 
 
Voorts acht KPN de open formulering in de verwijzing naar de (ongebundelde) tarieven, die niet zijn 
opgenomen in de in de tariefplafonds gedefinieerde mandjes, maar waarvan niet is uit te sluiten dat 
ze tot de relevante retailmarkten behoren waarvoor tariefplafonds gelden, niet juist en niet 
houdbaar. KPN wordt voor vaste telefonie op één of meer van de 6 retailmarkten zoals gedefinieerd 
in de marktanalyse aangewezen als aanbieder met AMM. Alleen voor de diensten die expliciet zijn 
benoemd in de afbakening op de retail vaste telefoniemarkten waarvoor KPN is aangewezen als AMM 
partij, kan tariefregulering – en derhalve het stoplichtmodel – van toepassing zijn. Alle andere 
diensten en tarieven komen hiervoor niet in aanmerking. Dit zou in strijd zijn met de bedoeling van 
het nieuwe regelgevende kader van de EU: doordat de te reguleren markten tevoren moeten 
worden afgebakend, moet ook tevoren duidelijk zijn welke diensten wel en niet onder de opgelegde 
verplichtingen vallen.  
 
 
2. Oranje gebied 
 
Gelet op de huidige en verwachte dynamiek in de markt is het noodzakelijk dat KPN snel moet 
kunnen handelen. Het vooraf goedkeuring moeten vragen voor invoering van 'oranje' aanbiedingen, 
die naar alle waarschijnlijkheid zullen voldoen aan de uiteindelijk geldende ondergrensregulering 
(zie het hoofdstuk over de ondergrensregulering (Annex F), en de regels van de 
bovengrensregulering (zie het hoofdstuk over de bovengrensregulering (Annex G)) is volgens KPN 
overbodig en disproportioneel. Het vermindert de dynamiek in de markt omdat het de flexibiliteit 
van KPN onnodig inperkt. 
 
OPTA behoudt altijd de mogelijkheid om in geval OPTA van mening is dat een aanbieding strijdig is 
met haar kaders handhavend op te treden en KPN te dwingen de aanbieding aan te passen of uit de 
markt te halen, ook bij zogenaamde groene aanbiedingen. Het risico dat KPN aanbiedingen in de 
markt zet, die niet aan de kaders voldoen, is uitermate gering, omdat KPN zich de hiervoor 
geschetste sanctie niet kan veroorloven. Aanbiedingen, die naar de mening van KPN groen zijn 
mogen in het door OPTA voorgestelde stoplichtmodel wel worden ingevoerd, terwijl KPN daar 
hetzelfde risico loopt, indien deze aanbiedingen niet voldoen aan de gestelde kaders. 



  Openbare versie   

 85 

 
 
KPN ziet een aantal nadelen bij de door OPTA beschreven procedure voor oranje voorstellen. Het 
procedurevoorstel waarbij KPN oranje diensten ex- ante moet melden aan OPTA voor besluitvorming 
kan de time to market ernstig vertragen en daarmee de slagkracht van KPN. Bovendien is een 
goedkeuringsbesluit van OPTA niet nodig, omdat OPTA ten alle tijden het recht heeft om te 
handhaven. Daarbij moet worden meegewogen dat het niet in het belang van KPN is om handhaving 
uit te lokken.  
In de meeste gevallen zal een oranje aanbieding evident voldoen aan de regels van de 
ondergrensreguleringen in een aantal gevallen zal er discussie zijn over het al of niet  voldoen aan 
de regels van de ondergrensregulering zijn van een oranje aanbieding. 
 
KPN stelt daarom de volgende invulling van de stoplichtprocedure voor: 
 
Groene diensten worden ex-post aan OPTA gemeld middels de periodieke rapportage over nieuwe 
diensten en wijzigingen. OPTA neemt hierover geen besluiten. Uiteraard heeft OPTA het recht om 
te handhaven indien de groene dienst toch rood blijkt te zijn. 
 
Oranje diensten worden ex-ante (voor de introductie) gemeld aan OPTA. Dit gebeurt minimaal 1 
week van tevoren voor bundels die kunnen worden onderbouwd op grond van bestaande 
wholesaletarieven (AMM en niet-AMM) en minimaal 2 weken van tevoren voor bundels waarbij in de 
onderbouwing gebruik wordt gemaakt van incrementele netwerkkosten of waarbij op een andere 
wijze kan worden aangetoond dat de mededinging niet wordt verstoord. Binnen deze periode van 1 
respectievelijk 2 weken heeft OPTA de mogelijkheid om ex-ante haar visie te geven over het wel of 
niet toelaatbaar zijn van de dienst. Het zou wel de verantwoording van KPN moeten zijn om de 
dienst na afloop van de betreffende periode in te voeren of niet. OPTA heeft dan in onverhoopte 
situaties de mogelijkheid om de handhaven.  
 
KPN stelt voor om met OPTA verdere afspraken te maken over de invulling van een dergelijke 
procedure (tijdslijnen en voor tariefregulering relevante op te leveren  informatie).     
 
 

-------------------- 
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Hoofdstuk 8 Bovengrensregulering (Annex G) 
 
 
1. Inleiding 
 
OPTA heeft gesteld dat KPN een AMM positie heeft op alle retail vaste telefoniemarkten me 
uitzondering van internationaal verkeer. Om het vermeende mededingingsprobleem van excessieve 
prijzen tegen te gaan stelt OPTA voor om voor al deze markten bovengrensregulering als 
verplichting op te leggen. 
 
OPTA stelt daarbij dat excessieve prijzen op korte termijn niet in het belang van eindgebruikers is. 
Het is twijfelachtig of dit risico zich, gezien de huidige concurrentieverhoudingen op de markt,  
voordoet. Gelet op de huidige marktontwikkelingen en de trend naar mobile-only en de indirecte 
concurrentiedruk die Vo B en VoIP leggen worden de prijzen van de vaste AMM telefoniemarkten 
reeds gedisciplineerd door de prijzen op mobiele telefoniemarkten en door de nieuwe voice 
aanbiedingen over breedband en is bovengrensregulering een volstrekt overbodige en niet-
proportionele verplichting. Dit wordt onderschreven door alle marktpartijen. 
 
2. Commentaar 
 
Indien OPTA toch vasthoudt aan de bovengrensregulering, volgt hieronder een aantal bemerkingen 
van KPN ten aanzien van de inrichting van de bovengrensregulering. 
 

• Bovengrensregulering niet zwaarder 
 
De voorgestelde bovengrensregulering is zwaarder dan de huidige. OPTA stelt dat er tot het moment 
van effectieve invoering van WLR een strakkere bovengrens gesteld moet worden dan nu wordt 
gehanteerd. OPTA heeft niet gemotiveerd wat de veranderingen in de markt zijn die een verzwaring 
van de bovengrensregulering rechtvaardigen. De marktontwikkelingen duiden op een toegenomen 
concurrentiedruk op de prijzen voor vaste telefonie. Het is dan ook niet proportioneel om de 
verplichting te verzwaren.  
 
In de visie van KPN zou juist de huidige X = 0 moeten worden voortgezet tot het moment van 
effectieve invoering van WLR en zou daarna bijvoorbeeld de ruimte kunnen worden vergroot tot een 
van X = - CPI % (mogelijkheid tot verhogen van prijzen met  2 x maal de inflatie) of juister het 
geheel afschaffen van de bovengrensregulering. Daarmee doet OPTA beter recht aan de huidige 
verplichting (bovengrensregulering met X = 0 ) en de toegenomen concurrentiedruk in de markt. 
Met het huidige voorstel lijkt KPN bij voorbaat gestraft voor de tijd die nodig is voor de ontwikkeling 
van een eventueel WLR aanbod, terwijl het niet aan KPN kan worden verweten dat een dergelijk 
aanbod thans niet in de markt staat.   
 

• Informatieplicht onnodig uitgebreid 
 
KPN merkt op dat OPTA de informatieplicht onder de nieuw in te voeren bovengrensregulering fors 
uitbreidt ten opzichte van het huidige regime. Dit alles in aanvulling op de reeds fors uitgebreide 
informatieplicht ten aanzien van tariefregulering in zijn algemeenheid. OPTA beargumenteert niet 
waarom dit noodzakelijk is. KPN vindt dit een onnodige en disproportionele uitbreiding van de 
administratieve last. KPN stelt dan ook voor om alle benodigde informatie in het kader van 
tariefregulering consistent te definiëren en niet voor elke verplichting apart een informatieplicht op 
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te leggen. Waar wel een specifieke informatieplicht wordt opgelegd, behoren noodzaak en 
proportionaliteit daarvan afzonderlijk te worden gemotiveerd. 
 
 

• Ingangsdatum 
 
OPTA stelt voor dat de ingangsdatum niet later zal zijn dan 1 januari 2006. KPN gaat er van uit dat 
de datum van inwerkingtreding niet eerder zal zijn dan de datum van bekendmaking van de 
definitieve marktbesluiten en mogelijk later als gevolg van door OPTA gewenste 'inregeling' van het 
regime (paragrafen 13 en 14) en dat totdat moment de huidige bovengrensregulering zal gelden. 
Het rechtszekerheidsbeginsel verzet zich tegen het verlenen van terugwerkende kracht. 
 
 

• Berekening mandjes van diensten 
 
KPN constateert dat OPTA inconsistent is in de berekening van de mandjes en de inflatie. Ten 
aanzien van de inflatie gaat OPTA uit van het inflatiecijfer van het voorafgaand kalenderjaar en ten 
aanzien van de mandjes gaat zij uit van de voorafgaande laatste vier kwartalen. KPN stelt voor om 
hier het voorafgaande kalenderjaar als consistente tijdsperiode te hanteren. 
 
 

• Carry-over 
 
Het bevreemdt KPN dat de systematiek van de carry-over strenger is dan in het huidige regime, in 
de zin dat de ruimte van ten hoogste één jaar mag worden overgeheveld naar een volgend jaar. 
Naar de mening van KPN zou hier dezelfde systematiek moeten gelden als nu.  
 
 
3. Prijsplafonds per relevante markt 
 
Hieronder volgt een aantal opmerkingen over de tariefregulering per relevante markt. 
 
Laagcapacitaire aansluitingen 
Opvallend is dat OPTA niet expliciet aangeeft welke diensten onder de verplichting vallen. Daarmee 
creëert zij onduidelijkheid en onzekerheid in  markt en bij KPN. OPTA lijkt daarmee mogelijke 
gebreken in de marktafbakening te willen afdekken. Naar de mening van KPN kan dit niet het geval 
zijn: voor diensten waarvoor niet expliciet verplichtingen zijn opgelegd, kunnen niet via een 
'achterdeur' alsnog verplichtingen worden opgelegd, hetgeen strijdig zou zijn met de bedoeling van 
het nieuwe kader. 
 
Hoogcapacitaire aanluitingen 
Hier gelden de zelfde opmerkingen als bij de laagcapacitaire aansluitingen. 
 
Retentie vast-mobiel verkeer 
OPTA veronderstelt hier ten onrechte dat KPN een retentietarief hanteert voor het bellen naar 
semafoonaansluitingen. Dit is niet conform de praktijk. Het bellen naar semafoonaansluitingen 
wordt geboden in orginating modellen. Dat betekent dat de aanbieder van deze diensten de prijs 
bepaalt o.b.v. gereguleerde wholesale inkoop bij KPN. KPN retail verzorgt slechts de facturering van 
deze diensten in het kader van de Customer Billing dienst van KPN wholesale. 
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Naar de mening van KPN hoort het bellen naar semafoonaansluitingen niet tot de retail vaste 
telefoniediensten van KPN (het betreft immers een mobiele dienst) en daarmee ook niet thuis in het 
regime van bovengrensregulering als verplichting aan KPN als AMM partij voor vaste telefonie. 
 
Retentie 06760 verkeer 
De concurrentieduk is met de verdere ontwikkeling van breedband internet alleen maar 
toegenomen. Rekening houdend met deze ontwikkeling is bovengrens regulering voor 
internetinbelverkeer volstrekt overbodig geworden. De prijzen van 06760 verkeer in het terminating 
model worden immers gedisciplineerd door de prijzen die binnen het originating model voor 06760 
internetinbelverkeer worden gehanteerd en door de prijzen op de breedbandmarkt.  
 
Persoonlijke assistentiediensten en 090x-diensten 
Het overgrote deel van deze diensten en worden in het originating model geboden door andere 
marktpartijen en 090x diensten worden uitsluitend in het orginating model geboden. Voor zover 
persoonlijke assistentiediensten in het terminating model model worden aangeboden, worden de 
tarieven, naar de mening van KPN, voldoende gedisciplineerd door de tarieven die in het originating 
model voor deze diensten worden gehanteerd. 
  
Overige diensten 
KPN merkt ook hier op dat het niet zo kan zijn dat OPTA eventuele gebreken in de  marktafbakening 
kan afdekken door diensten waarvoor niet expliciet een verplichting is opgelegd om 'achterdeur' 
alsnog een verplichting op te leggen. 



  Openbare versie   

 89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 


