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 1e Monitoringrapportage ondergrenstariefregulering 

vaste telefonie 

 

   

 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

 

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) wil 

periodiek met de markt communiceren over haar monitoring- en toezichtactiviteiten in de retailmarkten 

voor vaste telefonie. Deze aankondiging heeft het college reeds gedaan in randnummer 152 van 

annex Q van het retailbesluit
1
. Deze brief kunt u zien als de eerste monitoringrapportage. 

 

1. Monitoring groene diensten 

Belvrij 

Het college heeft KPN in het goedkeuringsbesluit inzake de dienst “Belvrij Avond & Weekend”
2
 

verzocht om periodiek monitoringinformatie te leveren over de gerealiseerde belprofielen. Het college 

heeft KPN verzocht deze informatie ook te leveren na de inwerkingtreding van het retailbesluit per 1 

januari 2006. 

 

Het college heeft deze informatie over januari 2006
3
 ontvangen. In het tariefvoorstel heeft KPN destijds 

op basis van ingeschatte belprofielen onderbouwd dat haar prijstelling (€ 6,75 incl. BTW per maand) 

resulteert in een positieve kortingsruimte
4
. Mede op grond hiervan heeft het college goedkeuring aan 

het voorstel kunnen verlenen. De kortingsruimte op basis van de realisatie over januari 2006 is enkele 

procentpunten lager dan de vooraf ingeschatte kortingsruimte. Er is echter nog voldoende positieve 

kortingsruimte over. Het college ziet derhalve vooralsnog geen aanleiding voor nader onderzoek. 

 

                                                      
1
 De retailmarkten voor vaste telefonie, kenmerk: OPTA/TN/2005/203468, d.d. 21 december 2005. 

2
 Besluit BelPlusZ, kenmerk: OPTA/TN/2005/202755, 27 september 2005. 

3
 En daarvoor reeds over de maanden november 2005 en december 2005.  

4
 Een positieve kortingsruimte betekent dat het tarief hoger is dan de ondergrens. 

 
 

Aan: 
Marktpartijen 
  

 

 



 

2. Voortgang verplichtingen samenhangend met overgang van oude naar nieuwe kader 

Lijst met bestaande diensten 

KPN dient conform randnummer 38 van annex F bij de inwerkingtreding van het retailbesluit aan het 

college al haar bestaande diensten te melden (hierna: lijst met bestaande diensten). KPN is op 14 

februari 2006 schriftelijk verzocht om de definitieve lijst met bestaande diensten uiterlijk 16 februari 

2006 aan het college te verstrekken. KPN heeft deze lijst met bestaande diensten verstrekt. Het  

college zal deze lijst nu op volledigheid gaan toetsen. 

 

Squeezetoetsen voor bestaande diensten 

KPN dient conform randnummer 36 van annex F van het retailbesluit de definitieve squeezetoetsen 

voor de bestaande diensten uiterlijk één maand na de goedkeuring van het 

kostentoerekeningssysteem gereed te hebben, dat is uiterlijk op 1 maart 2006. Nadat deze 

squeezetoetsen zijn ontvangen, zal het college aan KPN een verzoek richten, waarbij hij aangeeft ten 

aanzien van welke diensten hij welke monitoringinformatie met welke frequentie van KPN wil 

ontvangen. 

 

3. Gesprekken marktpartijen over werkwijze stoplicht 

Per 1 februari 2006 staat het stoplicht aan. Voor zowel het college, KPN als andere marktpartijen 

betekent het stoplichtmodel een nieuwe werkwijze. Het college wil daarom graag met marktpartijen 

individuele gesprekken voeren en daarbij de volgende onderwerpen aan de orde stellen: 

- inhoudelijke toelichting op het stoplichtmodel en de daarbij behorende beleidsregels; 

- werkwijze in het groene licht en de rollen van de verschillende partijen; 

- werkwijze in het oranje licht en de rollen van de verschillende partijen;  

- invulling anticompetitiviteitstoets in het oranje licht; 

- vormgeving communicatie over monitoring- en toezichtactiviteiten. 

 

Het college heeft de volgende partijen benaderd voor een gesprek: ACT, Tele2, Pretium, Scarlet, 

Casema, Essent en UPC. 

 

Indien andere marktpartijen belangstelling hebben voor een dergelijk gesprek kunnen zij contact 

opnemen met Joos Francke (070-3159156) of Jeroen Hoogendoorn ( 070-3153503) of mailen naar 

stoplicht@opta.nl. 

 

Hoogachtend, 

 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 

namens het college, 

Sectorleider Telefonie 

 

 

drs. K. Noorlag

 


