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Samenvatting 
 
Koninklijke KPN N.V. ("KPN") heeft kennis genomen van het ontwerpbesluit van het college van 
OPTA ("OPTA") van 1 juli 2005 inzake de wholesale markt voor lokale doorgifte op het vaste 
openbare telefoonnetwerk, verzorgd op een vaste locatie.1 KPN maakt graag gebruik van de 
geboden gelegenheid om op het ontwerpbesluit te reageren, omdat dit volgens haar op enkele 
punten onjuist is. KPN meent dat het besluit op enkele belangrijke punten nog zal moeten worden 
aangepast, alvorens het bij de Europese Commissie kan worden aangemeld. 
 
OPTA omschrijft de markt voor lokale doorgifte in het ontwerpbesluit als de transmissie van verkeer 
tussen een lokale en een regionale centrale. Op basis van deze afbakening komt OPTA tot de 
conclusie dat KPN een marktaandeel heeft van 100% aangezien alleen KPN een netwerk heeft met 
een indeling in lokale en regionale centrales. Omdat er, volgens OPTA, hoge kosten gemoeid zijn 
met het kopiëren van de netstructuur van KPN concludeert OPTA dat KPN dominant is op deze markt 
en legt KPN de volgende verplichtingen op: 

• Toegangsverplichting 
• Non discriminatie verplichting 
• Het doen van een referentieaanbod 
• Tariefregulering volgens Wholesale Price Cap variant nummer 2 
• Het voeren van een gescheiden boekhouding 

  
In deze reactie komen de volgende punten aan de orde: 

• In het hoofdstuk "de relevante markt & dominantie" gaat KPN in op relevante markt en de 
dominantieanalyse. Hierin concludeert KPN dat OPTA de markt veel te nauw heeft 
afgebakend en daarmee voorbij gaat aan de disciplinerende werking van, door OPTA 
genoemde, alternatieve aanbieders als kabelbedrijven, aanbieders met een eigen 
glasvezelnetwerk en Voice over breedband aanbieders die de benodigde faciliteiten 
inmiddels (in meer of mindere mate) hebben gerepliceerd. 

• In het hoofdstuk "verplichtingen" gaat KPN in op de verplichtingen en concludeert KPN dat, 
met name, de kostenoriëntatieverplichting dermate streng is dat hiermee de doelstelling 
van infrastructuurconcurrentie gedwarsboomd wordt. OPTA had moeten kiezen voor een 
tariefontwikkeling gebaseerd op efficiënte kosten met, vanaf het begin van de 
tariefperiode, een mark-up vanwege het feit dat de benodigde infrastructuur reeds 
gerepliceerd is en in de toekomst nog verder gerepliceerd zal worden 

 
KPN is graag bereid het hierna weergegeven commentaar nader toe te lichten of te onderbouwen. 
Bij onderstaande opmerkingen is zoveel mogelijk de volgorde van het ontwerpbesluit aangehouden. 
Omdat een aantal opmerkingen meerdere passages uit het ontwerpbesluit betreft kan echter niet 
steeds in detail worden aangegeven op welke passage het commentaar is gericht. KPN gaat er 
evenwel van uit dat duidelijk genoeg is op welke onderdelen van het ontwerpbesluit haar 
commentaar is gericht. 
 
 
 

                                                 
1 Een nader afgebakende markt als onderdeel van markt 10 van de Aanbeveling van de Commissie van 11 
februari 2003 betreffende relevante producten- en dienstenmarkten in de elektronische communicatiesector 
die overeenkomstig Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake een 
gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en –diensten aan regelgeving 
ex ante kunnen worden onderworpen, PbEG 2003, L 144,45.  
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Inleiding 
 
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.  
 
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.  
 
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. 
 
In bijlage 1 bij deze reactie gaat KPN uitgebreid in op bovenstaande ontwikkelingen.
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Juridisch kader 

 
Het ontwerpbesluit bevat een algemene beschrijving van het relevante kader. 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 legt in de beschrijving van de 
regelgeving 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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De relevante markten & dominantie 
 
OPTA heeft de markt voor lokale doorgifte gedefinieerd als transmissie van verkeer tussen lokale of 
regionale centrales of omgekeerd. Aangezien uitsluitend KPN een netwerk heeft met lokale én 
regionale centrales, concludeert OPTA dat KPN, dus, een marktaandeel heeft van 100%.  
 
Hoewel OPTA bij de analyse van de markt van gespreksopbouw wél alternatieve aanbieders 
(kabelaanbieders, aanbieders met een glasvezelnetwerk en aanbieders van Voice over Breedband) 
noemt, worden deze aanbieders niet meer genoemd als alternatieve aanbieders van lokale 
doorgifte. OPTA stelt dat uitsluitend partijen die hun netwerk naar de lokale centrales van KPN 
uitrollen voor effectieve concurrentie zouden kunnen zorgen. OPTA concludeert ten onrechte dat 
alleen van het exact kopiëren van de netstructuur van KPN voldoende concurrentiedruk uit zou gaan 
en gaat daarbij voorbij aan de concurrentiedruk die (zeker indirect via de bovengelegen 
retailmarkt) uitgaat van kabelaanbieders, aanbieders met een glasvezelnetwerk en aanbieders van 
Voice over breedband. 
 
OPTA stelt dat VoB hoort tot de markt voor vaste telefonie, maar gaat voorbij aan de 
disciplinerende werking die hiervan uitgaat op de tarieven die KPN zou kunnen vragen voor lokale 
doorgifte. Deze disciplinerende werking werkt bovendien eenzijdig; Voice over breedband 
disciplineert tradi tionele vaste telefonie, maar niet andersom. Het alternatief van VoB, maar ook 
mobiele telefonie, kabeltelefonie, als ook MSN, zetten de lokale doorgifte markt onder druk. Het 
bestaan van deze disciplinerende werking had OPTA moeten meenemen in de weging van de 
proportionaliteit van de voorgestelde verplichtingen. 
 
Zoals ook door OPTA geconstateerd is het voor marktpartijen economisch rendabel om eigen 
aansluitingen aan te leggen naar (de grote vestigingen van) grootzakelijke 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 access' verbindingen ofwel inkoop van ILL plus KPN terminating access 
verminderd met de opbrengsten van Telco terminating access inkomsten (over het inkomend 
verkeer). 
 
Uit berekeningen2 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 extra alternatief voor lokale doorgifte voor deze klantgroep.  
 

                                                 
2 Zie de bijlage bij de reactie op de grootzakelijke markt 
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Al bovengenoemde ontwikkelingen leiden ertoe dat KPN er in het meest recente (concept) 
businessplan vanuit gaat dat het aantal C(P)S verkeersminuten (waaronder lokale doorgifte van de 
lokale naar de regionale centrale) in de komende reguleringsperiode tot en met 2008 met bijna     
zal afnemen ten opzichte van 2005. 
 
Als voorbeeld van het hanteren van vertragingstactieken (als mogelijke mededingingsprobleem op 
de markt voor lokale doorgifte) gaat OPTA in op de implementatie van CPS lokaal in 2002. OPTA 
stelt dat KPN "kennelijk inzette op het later implementeren van C(P)S lokaal" aangezien CPS lokaal 
uiteindelijk op 1 augustus 2002 geïmplementeerd kon worden in plaats van de oorspronkelijke 
datum van 1 oktober 2002. OPTA gaat hier voorbij aan de feiten dat de oorspronkelijk opgegeven 
datum de eerste inschatting van de zijde van KPN betrof en pas bij verdere detaillering en wijziging 
in de (reeds eerder) gestelde prioriteiten 1 augustus wel haalbaar bleek. 
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Verplichtingen 
 
De verplichtingen die OPTA thans aan KPN wil gaan opleggen zijn strenger dan de huidige. Dit geldt 
niet alleen ten aanzien van de invulling van tariefregulering, maar ook voor de eisen waar het 
referentieaanbod van KPN aan moet voldoen, de rapportageverplichtingen die KPN opgelegd krijgt 
en de specificaties van de dienst (en de bijbehorende faciliteiten). Gegeven de stand van de markt 
meent KPN in algemene zin dat deze verplichtingen niet voldoen aan het vereiste dat deze passend 
dienen te zijn, dat wil zeggen dat deze gebaseerd zijn op de aard van het op de desbetreffende 
markt geconstateerde probleem en in het licht van de doelstellingen van artikel 1.3 Tw 
proportioneel en gerechtvaardigd zijn. Hieronder zal KPN nader ingaan op het bovenstaande. 
 
OPTA geeft aan dat vanwege de moeilijke dupliceerbaarheid van de netstructuur van KPN het 
bevorderen van dienstenconcurrentie de prioritaire doelstelling voor deze markt zou moeten bij het 
opleggen van verplichtingen. Door dienstenconcurrentie als prioritaire doelstelling te kiezen zijn de 
opgelegde verplichtingen te streng in het licht van de door de Minister van Economische zaken in 
zijn beleidsregels genoemde doelstelling van infrastructuurconcurrentie en wordt de "business case" 
van partijen die de benodigde faciliteiten reeds gerepliceerd hebben, zonder de netstructuur van 
KPN te kopiëren, onnodig bemoeilijkt. 
 

Toegangsverplichting 

In paragraaf 320 tot en met 322 gaat OPTA in op de diverse faciliteiten en systemen waartoe KPN 
toegang zou moeten verschaffen en de procedures die KPN zou moeten hanteren bij de levering van 
lokale doorgifte. OPTA heeft in het ontwerpbesluit niet nader gespecificeerd wat deze 
toegangsverplichtingen in concreto voor KPN betekent. In algemene zin geldt hier voor elk 
individueel item dat KPN uitsluitend toegang dient te verschaffen indien (toegang tot) deze 
faciliteit passend is om te kunnen concurreren op de bovengelegen relevante retailmarkt. 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 
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bestaande mededingingsverhoudingen op de desbetreffende markt en door de verwachte 
ontwikkelingen. [MvT, Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28 851, nr. 3, p. 118] 

 
Het is opvallend dat OPTA, bij de omschrijving van de toegangsverplichtingen, bepaalt dat KPN "de 
reeds verleende toegang tot faciliteiten niet intrekt". Dit verbod is te algemeen en zonder enige 
tijdsbepaling gesteld en voldoet daarmee niet aan het vereiste van passendheid.  
Voor zover OPTA met dit verbod bedoelt dat een op basis van het definitieve besluit verleende vorm 
van toegang daarna niet meer mag worden ingetrokken, dient aan het verbod op zijn minst een 
redelijkheidstoets te worden verbonden. Gezien de ontwikkeling naar volledig op IP technologie 
gebaseerde netwerken, kan het in de toekomst gebeuren dat de bestaande vormen van toegang niet 
meer voorkomen of onrendabel zijn. Continuering van de toegangsverplichtingen voor dergelijke 
vormen van toegang kan dan in redelijkheid niet langer verlangd worden.  
 
Voor zover OPTA met dit verbod bedoelt dat een op basis van de huidige verplichtingen verleende 
vorm van toegang na de inwerkingtreding van de definitieve besluiten niet mag worden ingetrokken 
ontneemt het verbod KPN de mogelijkheid om te voldoen aan de in de definitieve besluiten 
opgelegde verplichtingen, althans om de reeds verleende vorm van toegang aan te passen aan de 
voorwaarden die daaraan in het definitieve besluit worden gesteld. Een afnemer van reeds 
verleende vormen van toegang kan dan immers nog geruime tijd aanspraak blijven maken op de 
onder het oude regelgevingskader verkregen vormen van toegang, waarop onder het nieuwe kader 
geen aanspraak meer bestaat of niet meer in dezelfde vorm en tegen dezelfde voorwaarden. 
 

Referentieaanbod 

De noodzaak om aan KPN de verplichting tot het doen van een referentieaanbod op te leggen 
(paragraaf 8.4) wordt niet, althans niet overtuigend onderbouwd. Allereerst is onduidelijk of er in 
dit opzicht wel een mededingingsprobleem bestaat. Vervolgens wordt niet duidelijk dat waarom het 
opleggen van deze verplichting een noodzakelijke en passende oplossing van dit probleem is. 
 
Een groot aantal van de nog immer bestaande interconnecties  [KPN VERTROUWELIJK]                                                                                                                                                              
        zijn tot stand gekomen ruim voordat 
– op 15 december 1998 – de onder de oude Telecommunicatiewet (artikel 6.7) geldende verplichting 
tot het bekendmaken van een referentie-interconnectie-aanbieding in werking is getreden. 
Daarmee is aangetoond dat er geen sprake is van bemoeilijking van de toegang door 
onduidelijkheden in het aanbod van lokale doorgifte van KPN. Ook de proportionaliteit van de 
verplichting tot het doen van een referentieaanbod wordt niet, althans niet overtuigend 
onderbouwd.  
 

Non-discriminatie 

 
OPTA acht het opleggen van een verplichting tot non-discriminatie aan KPN noodzakelijk om te 
voorkomen dat KPN op basis van haar aanmerkelijke marktmacht bij lokale doorgifte een afnemer 
van lokale doorgifte die concurreert op de retailmarkt voor vaste telefonie benadeelt door het 
hanteren van slechtere voorwaarden voor lokale doorgifte. Dit heeft negatieve gevolgen voor de 
effectieve mededinging op de retailmarkt voor vaste telefonie.  
Het voorkomen van deze negatieve gevolgen kan niet worden bereikt door een andere, lichtere 
maatregel, aldus OPTA in randnummer 216 van het ontwerpbesluit. 
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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). Daarbij is in de onderhavige situatie ook de plicht om andere (externe) afnemers op 
gelijke voet te behandelen als eigen bedrijfsonderdelen of gelieerde ondernemingen van toepassing, 
zoals blijkt uit punt 126 van de Bekendmaking betreffende de toepassing van de mededingingsregels 
op overeenkomsten inzake toegang in de telecommunicatiesector van de Europese Commissie (98/C, 
265/02). 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 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. 
 

Tariefregulering 
 

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 
alternatieve infrastructuren zo min mogelijk 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 3 is dat een in de tijd toenemende mark-up op de 
efficiënte kostprijs 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 meebrengt in vergelijking tot 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 of al gerepliceerd is. 
 
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. 

 
In bijlage 2 gaat KPN in op de methodiek die OPTA voorstelt voor de bepaling van de 
tariefontwikkeling binnen de diverse varianten van de wholesale price cap. 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: 

                                                 
3 Martin Cave, Competition, Investment and Regulation in Narrowband Wholesale Markets in the Netherlands, Augustus 2005 
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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 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. 
 
In het ontwerpbesluit geeft OPTA aan de tarieven voor gespreksopbouw te willen reguleren aan de 
hand van een WPC in de door OPTA uitgewerkte variant 2. Dat OPTA concludeert dat 
infrastructuurconcurrentie pas ná deze tariefperiode verwacht wordt is opmerkelijk. Reeds In de 
"Richtsnoeren tariefregulering interconnectie- en bijzondere toegangdiensten" schrijft OPTA4: 

"Deze met originating access (waaronder gespreksopbouw) 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." 

 
Verder stelt OPTA in het besluit over de gespreksopbouw dat er alternatieve aanbieders van 
gespreksopbouw zijn. Deze aanbieders leveren, vanwege hun afwijkende netstructuur, 
"automatisch" lokale doorgifte. OPTA had ook voor de markt voor lokale doorgifte moeten 
concluderen dat deze volgens haar eigen variant 4 gereguleerd had moeten worden (met 
uitzondering van de ondergrensregulering) 
 
Hoewel KPN van mening is dat er ook voor de lokale doorgifte dienst van KPN nu reeds alternatieven 
beschikbaar zijn is het de vraag wanneer deze zich zullen ontwikkelen tot volwaardige 
alternatieven.  
 
KPN is van mening dat verondersteld kan worden dat dit moment zich in de huidige tariefperiode zal 
voordoen. Lokale doorgifte zou dan ook gereguleerd kunnen worden volgens de door KPN 
uitgewerkte variant nummer 3 van de WPC; dit betekent dus dat de mark-up volgens het model van 
Cave vanaf de start moet worden toegepast. Zoals Cave in zijn paper voorstelt is een safety cap een 
praktische invulling voor deze variant 

                                                 
4 April 2001 
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Verder legt OPTA voor lokale doorgifte KPN de verplichting op 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 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. 

 
OPTA heeft niet aangetoond dat op de markt voor lokale doorgifte aan deze voorwaarden is 
voldaan.  
 
Ten aanzien van de tweede voorwaarde merkt KPN hier het volgende op.  Allereerst is het aandeel 
van de wholesale specifieke kosten, op basis van toepassing van proportionele toerekening, in de 
thans geldende originating tarieven minder dan [KPN VERTROUWELIJK]  (en niet tussen de 15 en 
25% zoals OPTA stelt). Verder geldt dat in absolute zin deze opslag ongeveer  [KPN 
VERTROUWELIJK]   Eurct/min bedraagt. Daar komt nog bij dat niet toepassing van deze regeling op 
basis van de huidige aandelen wholesale (66%) en retail verkeer (33%) zou leiden tot een stijging van 
deze opslag met ongeveer EURct  [KPN VERTROUWELIJK]   per minuut (zie feiten en cijfers KPN q2 
2005: http://www.kpn.com/kpn/show/id=980320/sc=614f55). Tot slot geldt dat, gegeven de 
efficiëntieontwikkeling die KPN nu doorvoert, een daling van de totale post wholesale kosten 
verwacht mag worden. 
 
OPTA heeft verder niet onderzocht of het niet opleggen van deze uitzonderlijke verplichting niet 
zou leiden tot het totstandkomen van daadwerkelijke concurrentie of het uittreden van de 
bestaande concurrenten. Op basis van bovenstaande berekeningen concludeert KPN dat de 
toepassing van de regeling een dermate klein (financieel) effect heeft dat toepassing ervan niet 
proportioneel is. Tot slot wijst 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.  
 
Conclusie: 
KPN concludeert dat voor de tariefregulering de hierboven door KPN beschreven variant 3 door KPN 
proportioneel wordt geacht; dat wil zeggen de tariefontwikkeling binnen de WPC zou gebaseerd 
moeten zijn op de EDC kostprijzen, zonder proportionele toerekening van wholesale specifieke 
kosten, waarbij, vanaf het begin van de tariefperiode, een mark up op het normrendement wordt 
gehanteerd vanwege de repliceerbaarheid van de infrastructuur. Het startpunt van de wholesale 
price cap zouden de huidige overgangstarieven moeten zijn waarbij eventuele over- of 
onderwinsten aan het begin van de tariefperiode gecorrigeerd kunnen door een daling of stijging 
van het eindpunt van de wholesale price cap. 
 

Rapportageverplichtingen 

OPTA verplicht KPN om voor de markt van lokale doorgifte een gescheiden boekhouding te voeren 
en daar jaarlijks op te rapporteren. Hoewel het niet in het besluit zelf beschreven staat blijkt uit de 
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annexen waarnaar in het besluit verwezen wordt dat KPN ook nog jaarlijks een EDC rapportage 
dient op te leveren voor deze markt. Het idee achter de wholesale price cap is nu juist om alle 
marktpartijen zekerheid te geven over de toekomstige ontwikkeling van de tarieven binnen deze 
price cap. De tarieven liggen dan ook vast en het is derhalve irrelevant wat de werkelijke EDC 
kostprijzen zijn geweest of wat voor rendementen zijn die de gereguleerde partij daadwerkelijk 
maakt tijdens de looptijd van de price cap. 
 

KPN acht de verplichting tot het opleveren en openbaar maken van EDC rapportages door KPN 
disproportioneel. Het rapporteren over wholesalemarkten op basis van een gescheiden boekhouding 
heeft geen nut en is daarmee disproportioneel (zie hiervoor uitgebreid bijlage 3 bij dit besluit) 
 
Tot slot blijkt uit de annexen dat OPTA naar maximale openbaarheid van de rapportages ("alles 
tenzij"). In bijlage 3 bij deze reactie gaat KPN uitgebreid in op de risico's die gepaard gaan met het 
streven naar maximale openbaarheid. 
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Bijlage 1 De markt is grenzeloos; algemene opmerkingen van KPN bij de conceptbesluiten inzake 
vaste telefonie, huurlijnen en wholesale breedband 
  
Bijlage 2 Reactie Koninklijke KPN d.d. 31 augustus 2005 op Wholesale Price Cap (WPC) systematiek 
van OPTA  
 
Bijlage 3 Reactie Koninklijke KPN d.d. 31 augustus 2005 op de rapportageverplichtingen en 
kostenallocatie 
 
Bijlage 4 Competition, Investment and Regulation in Narrowband Wholesale Markets in The 
Netherlands, Martin Cave, August 22 2005 


