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Bijlage Wholesale Price Cap 

Principe van Price Cap 
KPN kan zich vinden in het hanteren van een wholesale price cap (WPC) vanwege enerzijds de 
voorspelbaarheid en anderzijds de inherente efficiency prikkels die van een dergelijk systeem 
uitgaan. De inrichting van dit systeem dient zodanig te zijn dat de stimulans voor investeringen in 
zowel KPN infrastructuur als alternatieve infrastructuren niet wordt weggenomen. In de 
Beleidsregels van de  Minister van Economische Zaken, artikel 2 lid 1 staat dat het College 
onderzoek dient te doen naar de gevolgen van een voorgenomen beslissing voor investeringen in 
elektronische communicatienetwerken.  
  
KPN heeft Prof. Martin Cave verzocht genoemde gevolgen van de voorgenomen WPC te 
onderzoeken. De conclusie uit dat onderzoek 1 is dat een in de tijd toenemende mark-up op de 
efficiënte kostprijs (inclusief WACC) een geschikte maatregel is die waarborgt dat er voldoende 
prikkels blijven tot investeringen in infrastructuur. Martin Cave onderbouwt deze mark-up vanuit 
het hogere risico dat investeren in infrastructuur met zich brengt in ten opzichte van het 
continueren van wholesale inkoop bij de incumbent. De hoogte van de mark-up zal af moeten 
hangen van de mate waarin een netwerk repliceerbaar is in de komende reguleringsperiode, pas 
daarna, of al gerepliceerd is.  
 
De prikkels die alternatieve aanbieders ondervinden om te investeren worden verder beïnvloed door 
de daadwerkelijke investeringen van KPN zelf. Indien de investeringen van beide partijen elkaar 
namelijk beconcurreren in dezelfde markt(en) zal de regulatorische keuze voor een mark up 
bovenop het redelijk rendement in de tariefregulering van KPN's wholesale diensten eveneens een 
knock-on effect hebben op de prikkel tot investeren bij de alternatieve aanbieders.  
 
De keuze voor het hanteren van een mark-up als invulling van de stimulans tot investeren geldt 
weliswaar de investeringen van gereguleerde partij maar is in feite gericht op de prikkels tot 
investeren bij de andere aanbieders. OPTA heeft tot dusverre in een enkel geval ook al aangegeven 
dat het bestaan van infrastructuurconcurrentie zich goed verdraagt met het feit dat KPN op haar 
activa een relatief hogere marge behaalt. OPTA schrijft hierover bijvoorbeeld het volgende2: 

Aangezien….sprake is van faciliteiten die dupliceerbaar zijn in de zin dat partijen 
zelfstandig kunnen investeren ten behoeve van alternatieven ligt het voor de hand dat 
indien het college de invulling van de norm kostenoriëntatie nader had moeten 
concretiseren, hij deze norm minder strikt had ingevuld dan bij de originating en 
terminating diensten. Vermoedelijk zou het college alsdan tot een zodanige invulling van 
de norm van het redelijk rendement zijn gekomen dat een hoger rendement was toegestaan 
dan in het geval van originating en terminating diensten. 

 
In de "Richtsnoeren tariefregulering interconnectie- en bijzondere toegangdiensten" 3 gaat OPTA 
over tot het beleidsmatig uit elkaar trekken van de reguleringsbasis voor originating diensten en 
voor terminating diensten: 

                                                 
1 Competition, Investment and Regulation in Narrowband Wholesale Markets in the Netherlands, Augustus 2005 
2 Besluit (op bezwaar) van OPTA van 23 december 2003, kenmerk OPTA/JUZ/2003/205036, zaaknummer JB01072, 

randnummer 20. 
3 April 2001 
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"Voor…… de originating diensten, moet redelijkerwijs worden toegestaan dat de 
doorberekende kostenbasis veel meer een reflectie is van de voor de betreffende 
dienstverlening relevante kostenbasis van de feitelijk gereguleerde partij." 
 

OPTA motiveerde dit door in dezelfde richtsnoeren in relatie tot repliceerbaarheid van 
infrastructuur het volgende te stellen: 

"Deze met originating access door KPN geleverde functionaliteit kan door concurrenten van 
KPN in beginsel ook op andersoortige wijze worden georganiseerd, waarmee KPN’s 
originating dienstverlening naar zijn aard onderhevig is aan de concurrerende werking van 
de daarvoor in potentie of daadwerkelijk aanwezige alternatieven. In de eerste plaats kan 
een concurrent besluiten tot de aanleg van een eigen infrastructuur die in dezelfde 
functionaliteit voorziet. In de tweede plaats kan worden gekomen tot een alternatieve 
functionaliteit via de netwerken van andere marktpartijen." 

 
Deze benadering van OPTA is een stap in de goede richting geweest voor het behouden van een 
stimulans tot investeringen. Gelet op de (infrastructuur)concurrentieverhoudingen op de 
Nederlandse markt en de analyses van prof. M.Cave over option pricing is in het kader van de  
ontwikkeling van de WPC voor de komende tariefperiode een beschouwing en aanvulling ten aanzien 
van option pricing en een mark-up onmisbaar.  
 
Waarbij dus zij aangetekend dat het nieuwe WPC-systeem de stimulans voor investeringen in 
alternatieve infrastructuren niet moet wegnemen, en dat dit voor gelijksoortige investeringen 
eveneens geldt voor de stimulans voor KPN om te investeren in de eigen infrastructuur. De prikkels 
tot het doen tot investeren zouden vanuit de driver van regulering eigenlijk 100% symmetrisch 
moeten zijn voor de incumbent én de alternatieve aanbieders.  
 
In de Memorie van Toelichting staat het volgende: 

Kostenoriëntatie houdt tevens in dat redelijkerwijs rekening wordt gehouden met de 
relevante investeringen en dat er voldoende ruimte is voor een redelijk rendement op het 
geïnvesteerde kapitaal, rekening houdend met de risico’s die daaraan verbonden zijn. Het 
investeren in het aanleggen, uitbreiden en vernieuwen van netwerken moet voldoende 
aantrekkelijk blijven om een duurzame en innovatieve ontwikkeling van netwerken te 
waarborgen. Dat betekent dat de vergoeding voor geïnvesteerd kapitaal marktconform 
moet zijn. Tevens is het van belang dat het college een consistent beleid voert ten aanzien 
van de invulling van het begrip kostenoriëntatie zodat er voldoende vertrouwen blijft 
bestaan bij investeerders om kapitaal ter beschikking te stellen voor lange termijn 
investeringen.4 

en 
Bij het toepassen ervan moet uiteraard voldoende rekening worden gehouden met de 
economische realiteit. Zo moet bijvoorbeeld worden voorkomen dat door het toepassen van 
price caps met efficiencykortingen, het voor de gereguleerde bedrijven onvoldoende 
aantrekkelijk wordt om te investeren in de verbetering en uitbreiding van hun netwerken.5 
 

Bovenstaande uitleg komt verderop in deze reactie terug, met name daar waar KPN voortbouwt op 
het door OPTA gegeven kader voor de WPC, en KPN het bovenstaande gedachtengoed over 
symmetrische prikkels tot investeren zoveel mogelijk laat terugkomen in de voorgestelde 
operationalisering van de WPC. 
                                                 
4 Memorie van Toelichting, blz 27 
5 Memorie van Toelichting, blz 28 
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Varianten van de WPC 
 
KPN kan zich vinden in het hanteren van de 4 varianten die OPTA beschrijft: 
§ Variant 1: Geen uitzicht op infrastructuur concurrentie. 
§ Variant 2: Uitzicht op infrastructuur concurrentie na de termijn van herziening  
§ Variant 3: Binnen de termijn van de herziening uitzicht op infrastructuur concurrentie. 
§ Variant 4: Infrastructuur concurrentie heeft zich ontwikkeld. 

KPN is echter van mening dat een andere invulling van de WPC noodzakelijk is teneinde onnodige 
marktverstoring te voorkomen en infrastructuur concurrentie te stimuleren. Als basis hanteert KPN 
het betoog van Martin Cave.  

Variant 1: 

In deze variant is er geen infrastructuur concurrentie te verwachten. In principe kan een WPC dan 
gebaseerd worden op top-down LRIC zoals in de meeste Europese landen gebruikelijk. Het door KPN 
gehanteerde EDC systeem heeft dusdanig veel overeenkomsten met de in andere landen 
gehanteerde top-down LRIC systemen dat KPN het EDC systeem als een feitelijke implementatie van 
top-down LRIC beschouwt.  

Variant 2: 

De infrastructuur concurrentie die na de termijn van herziening wordt verwacht dient volgens het 
model van Cave gestimuleerd te worden door een mark-up aan het einde van de huidige termijn van 
herziening. Concreet zou er in 2008 sprake moeten zijn van een mark-up die na de termijn van 
herziening geleidelijk verder toeneemt.  

Variant 3: 

Infrastructuur concurrentie leidt binnen de termijn van de herziening tot duurzame concurrentie. In 
dit geval dient de mark-up volgens het model van Cave vanaf de start te worden toegepast. Zoals 
Cave in zijn paper voorstelt is een safety cap een praktische invulling voor deze variant.  

Variant 4: 

Infrastructuur concurrentie heeft zich ontwikkeld. Verder ingrijpen is derhalve onnodig. 
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De Comparitieve Efficientie Analyse 
OPTA is voornemens de tariefontwikkeling binnen de WPCs mede te bepalen aan de hand van een 
vergelijking met de Amerikaanse Local Exchange Carriers (LECs) in een zogenaamde Comparitive 
Efficiency Analysis (CEA). OPTA geeft twee redenen voor het toepassen van een CEA : 

1) het voornemen van KPN om het huidige netwerk de komende jaren  in fasen om te bouwen 
tot een modern All-IP netwerk, en 

2) de mogelijke leegloop van het huidige KPN netwerk 
 
KPN kan zich voorstellen dat, gezien de onzekerheid van een mogelijke overgang naar een All-IP 
netwerk, OPTA houvast zoekt bij externe bronnen als basis voor de efficiencyontwikkeling die de 
komende jaren van KPN verwacht mag worden. Als een dergelijke CEA een rol gaat spelen in de 
beoordeling dan dient aan een aantal voorwaarden voldaan te worden: 
 
Aangezien er aanzienlijke verschillen bestaan tussen de diverse bedrijven die in verschillende 
landen opereren en het onmogelijk is om alle verschillen in beeld te krijgen, is er een gerede kans 
dat kostenverschillen andere oorzaken hebben dan alleen verschillen in efficiency. Dit vereist een 
zeer zorgvuldig proces waarin onder andere de volgende zaken om aandacht vragen: 
§ Keuze van de Amerikaanse LEC's. OPTA heeft zonder heldere motivatie gekozen voor de 

Amerikaanse LEC's. Een vergelijking met Europese incumbents zou logischer zijn, al is het 
alleen maar vanwege de afwezigheid van valutaschommelingen en een grotere 
overeenkomst in de structuur van de telecommarkt. 

§ Verschillen aan de kostenkant die worden veroorzaakt door verschillen in wet – en 
regelgeving, productmix, geografie, demografie, belastingen en sociale premies, kwaliteit 
van de dienstverlening (zie ook hierna) en een hele reeks andere variabelen die niets met 
de efficiëntie van een onderneming te maken hebben. 

§ Verschillen in de marktontwikkelingen in het gebied waar de diverse ondernemingen actief 
zijn. Het vergelijken van een bedrijf dat in een groeiende markt zit leidt tot een totaal 
ander kostenplaatje dan een bedrijf dat al geruime tijd geconfronteerd wordt met dalende 
volumes. Ook dit kostenverschil is niet tot een verschil in efficiency terug te voeren. 

§ Ook is nog niet geheel duidelijk hoe de efficiency van de diverse bedrijven er in 2008 uit 
ziet. Het doortrekken van historische trends lijkt KPN zeer gevaarlijk omdat hiermee geen 
rekening gehouden wordt met trendbreuken door onder andere marktontwikkelingen en 
nieuwe technologie.  

§ Voor variant 1 lijkt de keuze voor de 10% norm willekeurig gekozen, althans niet 
onderbouwd. Ook is onduidelijk hoe deze 10% norm wordt toegepast in 2008 daar er nog 
geen 2008 gegevens voorhanden zijn.  

§ Deze lijst is niet uitputtend. 
 
Het is naar de mening van KPN zeer moeilijk om al die factoren in beeld te brengen, en met 
statistische methodieken te elimineren. OPTA zou dan ook zeer terughoudend moeten zijn met het 
één op één toepassen van de uitkomsten van de CEA op de kosten van KPN. 
 
In een aantal ontwerpbesluiten gaat OPTA in op mogelijke kwaliteitsverschillen tussen het KPN 
netwerk en de netwerken van  de Amerikaanse LEC's.  
 
In bijvoorbeeld paragraaf 293 van het ontwerpbesluit gespreksopbouw stelt OPTA dat indien uit 
onderzoek zou blijken dat KPN een significant hogere kwaliteit levert dan het gemiddelde van de 
Amerikaanse aanbieders waarmee hij in het kader van de vergelijkende efficiëntiestudie wordt 
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vergeleken, dit een belangrijke indicatie is dat KPN een te hoge kwaliteit wil doorberekenen aan 
haar wholesale klanten. OPTA stelt verder nog dat dit aansluit bij de relevante beleidsregel van de 
Minister van Economische Zaken. OPTA toont echter onvoldoende aandat de strekking van de 
beleidsregel zondermeer uitgebreid kan worden van vergelijking met EU aanbieders naar 
vergelijking met Amerikaanse aanbieders. Ten eerste stelt de minister expliciet dat artikel 4 van de 
beleidsregels "géén betrekking heeft op …… efficiëntiekortingen". Verder noemt de minister in de 
beleidsregels uitsluitend "andere EU lidstaten" als mogelijkheid om te bekijken of de partij met 
aanmerkelijke marktmacht voor een bepaalde dienst te hoge kwaliteit levert. Zoals ook bij OPTA 
bekend heeft de Minister recentelijk nu juist onderzoek laten verrichten naar de mate van kwaliteit 
die KPN met haar vaste netwerk levert. In dat onderzoek wordt de conclusie getrokken dat KPN 
geen te hoge kwaliteit levert ten opzichte van haar (vergelijkbare, want Europese) counterparts en 
dat het kwaliteitsniveau van KPN leidend zou moeten zijn bij de vaststelling van 
kostengeoriënteerde tarieven. De minister stelt in de beleidsregels dat partijen de partij met AMM 
kunnen verzoeken een dienst met lagere kwaliteit te leveren. KPN heeft een dergelijk verzoek voor 
haar dienstverlening nog nooit ontvangen en er is dus ook in dat opzicht geen reden om te stellen 
dat KPN te hoge kwaliteit levert (en op basis daarvan een lager dan kostengeoriënteerd tarief vast 
te stellen). Hoewel KPN daar op dit moment nog geen informatie over heeft zou een gemiddeld 
lagere kwaliteit bij de Amerikaanse aanbieders moeten leiden tot een opwaartse aanpassing van het 
kostenniveau van deze aanbieders als basis voor de vergelijking met KPN. 
 
Wat betreft de tweede door OPTA gevoerde reden voor het toepassen van een CEA, de leegloop van 
het huidige netwerk, kan KPN kort zijn. Dit kan geen reden zijn voor verzwaring van de remedies. 
De leegloop is een teken dat concurrerende netwerken en diensten succesvol zijn, hetgeen KPN niet 
aangerekend kan worden. Aangezien het grootste deel van de netwerkkosten "sunk cost" zijn is  
economisch verantwoord krimpen van capaciteit slechts zeer beperkt mogelijk.  De mogelijke 
kostenstijging is daardoor niet het gevolg van inefficiëntie van KPN en is KPN derhalve niet aan te 
rekenen. In de CEA zou KPN derhalve ook alleen maar vergeleken dienen te worden met bedrijven 
die in de tijd gezien zélf een vergelijkbare ontwikkeling hebben doorgemaakt. De verplichting aan 
KPN om onder deze omstandigheden (eventueel) onder haar eigen kostprijs te leveren kan dan ook 
niet als redelijk bestempeld worden. 
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Toepassing van de CEA 
Hierboven is KPN reeds ingegaan op de valkuilen die verbonden zijn aan het uitvoeren van een CEA. 
Hieronder zal KPN ingaan op de door OPTA voorgestelde toepassing van de CEA. 

1) Een "Best of both worlds"- benadering is onredelijk 

 
OPTA is voornemens het eindpunt van de WPC vast te stellen aan de hand van de door OPTA 
beoordeelde EDC 2008 kostprijzen en de uitkomst van de CEA in 2008 voor KPN. Het eindpunt zou 
dan het laagste van deze twee dienen te zijn. Daarbij gaat OPTA ten eerste, alsnog, voorbij aan de 
door OPTA zelf al aangegeven onzekerheid die een migratie naar een All IP netwerk met zich 
meebrengt. Verder gaat OPTA voorbij aan het feit dat de besparingen die KPN verwacht te kunnen 
realiseren met de migratie naar een All-IP netwerk  gepaard zullen gaan met noodzakelijke 
aanloopkosten. Het is onredelijk jegens KPN dat de aanloopkosten die een dergelijke migratie 
meebrengt niet in rekening gebracht mogen worden bij wholesale afnemers. Dit betekent in de 
praktijk dat KPN de gehele migratiekosten niet in rekening mag brengen bij wholesale afnemers 
maar enkel bij retail klanten. Dat terwijl wholesale afnemers wel gaan profiteren van de lagere 
kosten na de migratie, immers, een volgende WPC zou weer starten op basis van EDC (minus 
eventuele efficiency korting). Als KPN de migratiekosten proportioneel aan retail en wholesale 
klanten doorbelast dan heeft dat in principe geen effect op de concurrentieverhouding. Bovendien 
profiteren wholesale partijen na de migratie van sneller dalende kostenniveau's dan bij continuering 
het geval zou zijn geweest.  

Kostenontwikkeling en WPC
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(NB. Deze grafiek geeft een gestyleerd beeld aan en pretendeert niet een exacte prognose weer te 
geven). 
 
In bovenstaande grafiek is de tariefontwikkeling weergegeven zoals OPTA die, naar KPN begrijpt, 
voorstaat. Als de WPC over twee reguleringsperioden de vorm aanneemt van de lijn in bovenstaande 
grafiek dan worden de extra kosten die KPN maakt om een innovatief nieuw netwerk neer te leggen 
niet meer goed gemaakt. Onder deze omstandigheden zal KPN geen prikkel ondervinden om het 
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netwerk te vernieuwen hetgeen innovatie zal afremmen. Dit is in strijd met artikel 8 van de 
kaderrichtlijn6  waarin staat dat 

De nationale regelgevende instanties bevorderen de concurrentie bij de levering van 
elektronische-communicatienetwerken en -diensten en de bijbehorende faciliteiten en 
diensten, onder meer op de volgende wijze:…… 
c) zij moedigen efficiënte investeringen op het gebied van infrastructuur aan en steunen 
innovaties; …. 

 
Daarnaast gaat OPTA in haar motivatie met betrekking tot All-IP uit van de foutieve veronderstelling 
dat concurrenten geen gebruik zouden maken van het nieuwe All-IP netwerk. OPTA stelt hierover in 
randnummer 58: 

Het zou immers niet redelijk zijn als afnemers hun tarieven zien stijgen doordat KPN 
investeringen doorvoert die niet rechtstreeks aan de afgenomen dienstverlening zijn 
gerelateerd. 
 

Dit is foutief aangezien alle diensten van het huidige naar het nieuwe All-IP netwerk zullen 
overgaan. Dit zal geleidelijk in de komende jaren plaatsvinden waarbij de migratie per geografisch 
gebied zal plaatsvinden. Er is derhalve geen sprake van twee half leegstaande netwerken gedurende 
een lange periode, maar van één netwerk dat in fasen wordt omgebouwd tot één innovatief en 
efficiënt All IP netwerk waar alle klanten (zowel wholesale als retail) gebruik van maken (en van 
profiteren). Als het al redelijk zou zijn dat KPN de migratiekosten niet in rekening zou mogen 
brengen dan heeft OPTA nog niet gemotiveerd waarom de – eventuele - efficiency korting al in het 
eerste jaar opgelegd wordt terwijl verwacht mag worden dat genoemde migratiekosten zich pas 
later in de tijd zullen voordoen. 
 
Met de door OPTA voorgestelde methode voor het vaststellen van het eindpunt van de WPC – het 
laagste van de kosten uit EDC 2008 of de uitkomst van de CEA voor 2008 – geeft OPTA geen invulling 
aan de technologieneutrale aanpak voor de vaststelling van de tariefontwikkeling binnen de WPC die 
OPTA aandraagt als één van de redenen voor het hanteren van een CEA.  
 
Zoals OPTA zelf – terecht – concludeert in de annex over de WPC "worden de toekomstige 
wijzigingen in het netwerk van KPN en het effect daarvan op de kosten door aanzienlijke 
onzekerheden omgeven".Het is inderdaad maar zeer de vraag of de timing en de omvang van de 
besparingen die het All IP programma zouden moeten opleveren zich uiteindelijk volgens het aan de 
EDC rapportage ten grondslag liggende businessplan zullen materialiseren. OPTA lijkt met deze 
invulling alleen maar technologieneutraal te willen zijn als de nieuwe technologie (nog) een 
kostenniveau oplevert dat boven het niveau ligt van vergelijkbare Amerikaanse LECs. 

2) Een zuivere CEA correctie werkt symmetrisch uit :  

Als KPN minder efficiënt is dan gemiddelde de Amerikaanse LECs dan zou dit, volgens KPN een 
neerwaartse correctie op de kostprijzen/tarieven kunnen opleveren, als KPN echter efficiënter is 
dan de gemiddelde Amerikaanse LECs dan zou dit ook tot een opwaartse correctie op de 
kostprijzen/tarieven moeten kunnen leiden. Ook denkbaar is een verevening van een plus en een 
andere min, dit is goed te realiseren binnen de context van tariefmandjes (zie elders). Een 
dergelijke opwaartse correctie zou bovenop de hierboven gemotiveerde mark-up ten behoeve van 
infrastructuur concurrentie dienen te komen. 
 

                                                 
6 2002/21/EG, dd 24-4-2002 
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OPTA wenst echter de resultaten van de CEA alleen te gebruiken indien deze zouden leiden tot een 
korting. Dit is natuurlijk onredelijk.  
 
Ook de motivatie die OPTA hiervoor geeft is onjuist. In randnummer 42 stelt OPTA dat KPN een 
negatieve efficiency prikkel ontvangt indien de CEA zou leiden tot hogere tarieven. De efficiency 
prikkel voor KPN komt vanuit de price cap. Een price cap geeft altijd een efficiency prikkel aan de 
onderneming die daaraan onderworpen is. De hoogte van die price cap ten opzichte van het 
kostenniveau doet hier niets aan af. Indien KPN niet efficiënter zou gaan werken om daarmee de 
marges te verhogen dan zouden investeerders in KPN een ander bedrijf zoeken om in te investeren.  
Daar investeerders altijd een vrije keus hebben in welk bedrijf ze investeren levert de 
kapitaalmarkt altijd aan KPN een prikkel om efficiënter te werken. Dat KPN een prikkel had en 
heeft om efficiënter te werken blijkt ook uit alle reorganisaties en andere maatregelen die KPN de 
laatste jaren getroffen heeft. Ook de voorgenomen overgang naar een All-IP netwerk wordt 
gedreven door noodzakelijke efficiency verbeteringen.  
 
Indien KPN efficiënter blijkt te opereren dan exact gelijkwaardige bedrijven in exact gelijke 
omstandigheden dan is het logisch om de aandeelhouders daarvoor te belonen, immers zij hebben 
de investeringen gefinancierd die ervoor gezorgd hebben dat KPN efficiënter is dan het gemiddelde 
bedrijf. De wholesale klanten en hun eindklanten daarentegen hebben recht op een tarief dat 
overeenkomt met de gemiddeld efficiënte onderneming. Dat vond OPTA immers al redelijk voor het 
geval dat KPN minder efficiënt zou zijn dan het gemiddelde bedrijf.  

3) Achterstand geleidelijk inlopen 

De efficiency korting dan wel efficiency toeslag op de WPC dient geleidelijk in gelijke stappen per 
jaar te worden ingevoerd en is pas volledig doorgevoerd aan het einde van de WPC. 
 
Een korting toepassen aan het begin is onredelijk jegens KPN, haar aandeelhouders en uiteindelijk 
álle investeerders in de telecommmunicatiesector daar KPN op dat moment nog onvoldoende de 
mogelijkheid heeft gekregen om de geconstateerde inefficiëntie in te lopen. Ook kan niet 
beargumenteerd worden dat KPN geen efficiency verhogende maatregelen heeft genomen; 
integendeel. De recente reorganisaties die vanaf 2001 zijn doorgevoerd alsmede de 
toekomstplannen voor een migratie naar een All-IP netwerk geven aan dat KPN voortdurend bezig is 
en blijft om haar efficiëntie te verhogen. Het is derhalve onredelijk aan het begin van de 
reguleringsperiode een efficiency korting op te leggen. 
 
Daarnaast is een korting aan het begin van de periode in strijd met eerdere uitlatingen. Zo stelde 
OPTA destijds in haar richtsnoeren met betrekking tot ontbundelde toegang tot de aansluitlijn" in 
randnummer 31: 

Het college is van mening dat een geleidelijke overgangsperiode van, kortweg, een tarief 
gebaseerd op historische kostprijs naar een tarief gebaseerd op actuele kostprijs, recht 
doet aan zowel het prille stadium van ontwikkeling van de mededinging op dit moment als 
aan verdere ontwikkeling van de mededinging in de komende jaren. Het college bepaalt de 
overgangsperiode op vijf jaar. Na deze periode heeft KPN Telecom in beginsel de vrijheid 
het tarief zelf op commerciële basis vast te stellen. 
 

Genoemde periode zou voor ULL in 2006 aflopen. In plaats van de toegezegde commerciële vrijheid 
legt OPTA een zwaardere verplichting op. Dit terwijl OPTA in randnummer 31 de volgende 
motivering voor die commerciële vrijheid gaf: 
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Een termijn van vijf jaar wordt geacht representatief te zijn voor de minimale 
terugverdientijd van (aanloop-) investeringen voor nieuwe diensten in een 
kapitaalsintensieve industrie als de telecommunicatie. In de mobiele telefonie, 
bijvoorbeeld, ligt het break-even punt gemiddeld in het derde of vierde jaar na aanvang. 
Meer in het algemeen wordt een periode van vijf jaar gehanteerd met het oog op het 
terugverdienen van bepaalde investeringen, bijvoorbeeld in eigen voorzieningen in een 
huurpand. Bovendien kan worden gewezen op de regelgeving in Canada, waar voor 
ontbundelde lokale toegang eveneens een termijn van vijf jaar voldoende wordt geacht om 
enerzijds innovatieve toegang te stimuleren en anderzijds marktpartijen te stimuleren om 
in de loop van de tijd eigen voorzieningen aan te leggen of op een andere wijze te 
verkrijgen.  
 

Reeds in 2001 stelde OPTA In de "Richtsnoeren tariefregulering interconnectie- en bijzondere 
toegangdiensten":  
 

Met het oog op de aan de keuze voor handhaving van de EDC-systematiek onderliggende 
argumentatie ziet het college af van de in het verleden toegepaste efficiëntiekortingen. 
 

Op géén van deze argumenten is OPTA nu ingegaan. 
 
Een aan KPN toegestane opwaartse correctie zal overigens ook geleidelijk dienen te worden 
toegestaan teneinde Telco's de gelegenheid te geven om passende maatregelen te nemen. 
 

4) Geen dubbele efficiency korting 

Toekomstige verwachtingen van het EDC kostenniveau van KPN zijn gebaseerd op business plannen 
van het management van KPN waarin vaak zware targets verwerkt zitten. Daarnaast worden op 
(klassiek) EDC gebaseerde kostprijzen inhoudelijk beoordeeld door OPTA hetgeen in gevallen leidt 
tot een (efficiency)korting op het tarief. Als bovenop deze inhoudelijke beoordeling van klassiek-
EDC nog een CEA korting opgelegd wordt dan krijgt KPN een dubbele efficiency korting te 
verwerken. Het is evident dat KPN nooit in staat zal zijn deze efficiency korting in te lopen met 
verdere efficiency maatregelen. 
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Overige onderwerpen 

Startpunt 

OPTA geeft aan van plan te zijn het startpunt voor de tarieven in de WPC's te baseren op de door 
OPTA straks te beoordelen EDC 2004 kostprijzen (eventueel gecorrigeerd voor inefficiënties 
gebaseerd op de CEA). Zoals KPN hierboven al vermeldde is één van de voordelen van een price cap 
de betere voorspelbaarheid van de wholesale tarieven. Door aan het begin van de periode meteen 
te kiezen voor een separate beoordeling van de kostprijs/het tarief per 1 januari 2006 op basis van 
een inmiddels achterhaalde rapportage leidt dit onafhankelijk van de WPC tot een op- of afstap van 
de tarieven (al naar gelang de uitkomsten van EDC en de CEA) ten opzichte van de huidige tarieven 
en wordt de voorspelbaarheid voor het eerste jaar al losgelaten. De genoemde beoordeling zou 
immers alleen maar terugkijken  in de tijd (gemiddeld genomen 1,5 jaar verouderd), en sluit 
daarmee slecht aan – eigenlijk in het geheel niét – op de nieuwe tariefperiode en de actuele en nog 
komende ontwikkelingen. Als de looptijd 3 jaar is dan ontstaat in jaar 4 met deze systematiek 
wederom dezelfde onzekerheid. Veel logischer zou zijn om voor variant 2 als startjaar het huidige 
jaar met de huidige tarieven te hanteren en van daaruit met gelijke stappen het tarief te laten 
stijgen of dalen. Voor variant 1 zou eveneens als startjaar het huidige jaar genomen kunnen worden 
en de huidige op BULRIC gebaseerde tarieven waarbij eveneens de tarieven in gelijke stappen 
stijgen of dalen. OPTA zou bij de beoordeling niet zozeer moeten kijken naar ieder jaar afzonderlijk 
maar meer naar een gemiddelde kostprijs over de gehele periode. Hoger dan redelijke rendementen 
in het startjaar worden dan gecompenseerd door een lagere eindwaarde terwijl lager dan redelijke 
rendementen in het startjaar leiden tot een hogere eindwaarde.  
 
Ook Ofcom7 heeft bij de vaststelling van de nieuwe Charge controls voor BT ervoor gekozen om (in 
het geval van BT) "super-normal profits" te compenseren via de X in de CPI-X formule en niet voor 
een tariefstap in het eerste jaar. Ofcom schrijft daarover: 

"6.14 To calculate the controls on BT’s charges (values of ‘X’) Ofcom needs to 
bring forecast revenues in line with forecasts costs in the last year of the charge 
control period. It thus reflects both expected cost reductions and the elimination of 
any super-normal profits existing at the start of the charge control period." 
 

De hierboven door KPN voorgestelde oplossing voor eventuele "super normal profits" in het begin van 
de tariefperiode is daarmee overigens strenger dan de door Ofcom gehanteerde methodiek. 
 
Het door OPTA gekozen startpunt kan een zeer onlogisch tariefverloop krijgen als het starttarief 
onder het overgangstarief uitkomt en het eindpunt boven het overgangstarief (zie figuur). 

                                                 
7 Review of BT’s network charge controls; Explanatory  statement and Notification of decisions on BT’s SMP status and 
charge controls in narrowband wholesale markets 
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Een min of meer vlak tariefverloop lijkt in bovenstaande figuur logischer en beter voorspelbaar. 
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O
ok de situatie als hierboven geschetst kan voorkomen. In dat geval ligt het startpunt boven het 
overgangsregime en het eindpunt eronder. Ook hier lijkt een min of meer vlak tariefverloop 
logischer en beter voorspelbaar. 
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Mocht OPTA echter vasthouden aan een startpunt op basis van onder andere EDC dan is KPN van 
mening dat daarvoor een recentere versie voor gebruikt dient te worden dan 2004. Een CEA 
correctie moet in dat geval ook kunnen leiden tot een opwaartse correctie van het starttarief. 
 

Tariefmandjes 

OPTA concludeert dat tariefmandjes ongewenst zijn daar deze de voorspelbaarheid van de 
tariefontwikkeling zou verminderen. KPN is het hiermee oneens. Voor Telco's is vooral de 
voorspelbaarheid van de gemiddelde inkoopkosten van belang. Deze wordt voldoende gegarandeerd 
door de price cap op het mandje. OPTA heeft immers in haar marktanalyses zélf geconstateerd dat 
de betreffende wholesale diensten zich in één en dezelfde relevante wholesale markt bevinden; dit 
leidt ertoe dat de verschillende alternatieve aanbieders in principe eenzelfde inkoopprofiel 
ondervinden. Door de starre invulling van het door OPTA voorgestelde systeem wordt KPN de 
mogelijkheid ontnomen om binnen de vrijheid van het mandje de tarieven zodanig te kiezen dat het 
netwerk optimaal bezet wordt. Bovendien kan over de mate van fluctuatie van jaar op jaar 
afspraken gemaakt worden tussen KPN en OPTA.  

Proportionele toerekening wholesale specifieke kosten 

 
Tot slot legt OPTA voor alle wholesale markten waarvoor OPTA kostenoriëntatie proportioneel vindt 
KPN de verplichting op wholesale specifieke kosten proportioneel toe te rekenen. Deze voorgestelde 
tariefmaatregel is in strijd met het beginsel van kostencausaliteit.Kostencausaliteit is het leidende 
principe voor het toerekenen van kosten. Ook de –concept – Ministeriele regeling uitzonderlijke 
omstandigheden waarnaar OPTA verwijst, maar die er niet is en waar diverse marktpartijen flink 
wat opmerkingen hebben laten horen, stelt dat kostencausaliteit het beginsel is voor toerekenen 
van kosten onder de Nederlandse wet. Uitzondering daarop zou volgens de conceptregeling mogelijk 
worden als de regeling al wordt aangenomen hetgeen op dit moment twijfelachtig is onder 
uitzonderlijke omstandigheden. Die omstandigheden zijn:  
 
 

1. Er moet sprake zijn van toegang tot een openbaar elektronisch communicatienetwerk 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. 

 
Ad 1) 
De regeling kan alleen ingeroepen worden voor toegangsdiensten van een aanbieder die ooit over 
een exclusief recht heeft beschikt. Indien de regeling zich richt op een situatie die ontstaan is 
tijdens een exclusief recht, dan zou de regeling beperkt zijn tot de toegang tot het netwerk zoals in 
die tijd ontstaan. Toegang tot het later aangelegde netwerk hoort daar dan niet in thuis. Uit de 
toelichting blijkt dat de conceptregeling uitsluitend betrekking zal hebben op toegang tot het vaste 
netwerk van KPN. Juist het voorbeeld in de MvT: kosten voor toegang nodig voor breedbanddiensten 
kan zich ook bij andere aanbieders met een vast netwerk, zoals de kabel, voordoen.  Datzelfde 
geldt dan voor toegang tot de kabel ten behoeve van omroep. De uitzonderlijke omstandigheid: 
ongelijkheid in concurrentiemogelijkheden geldt hier evenzeer. Het is noch materieel noch formeel 
te billijken dat een regeling zich uitsluitend tot één (rechts)persoon richt. 
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Ad 2) 
KPN is het niet eens met de stelling van OPTA dat het niet toepassen van proportionele toerekening 
van wholesale specifieke kosten zou leiden tot het niet totstandkomen van daadwerkelijke 
concurrentie op de relevante markt. KPN gaat er overigens vanuit dat hier bedoeld wordt 
concurrentie op de bovengelegen relevante retailmarkt waarvoor het wholesaleproduct nodig is.  
 
Ad 3) 
OPTA heeft niet onderzocht of het niet opleggen van deze uitzonderlijke verplichting niet zou 
leiden tot het totstandkomen van daadwerkelijke concurrentie. Daarnaast wijst KPN erop dat OPTA 
KPN ook al andere verplichtingen heeft opgelegd (ondergrensregulering en gescheiden boekhouding) 
die zorgen dat de door OPTA geconstateerde potentiële mededingingsproblemen als marge-
uitholling voorkomen worden.  
 

 


