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1. Opening 
 
OPTA opent de bijeenkomst en introduceert de OPTA-delegatie. 
 

2. Achtergrondschets 
 

OPTA schetst het implementatieproces van de wholesale price cap (zie ook de sheets van OPTA). In 

de marktbesluiten heeft OPTA gekozen voor een meerjarige wholesale price cap gebaseerd op EDC-

kostprijzen met een efficiëntiecorrectie. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de besluiten is OP-

TA in augustus 2005 gestart met de operationalisering van het WPC-systeem. KPN heeft op basis van 

haar concept-businessplannen in oktober een EDC-rapportage opgeleverd. OPTA heeft deze EDC-

rapportage beoordeeld op met name redelijk rendement, kosten en toerekening van kosten en volu-

mes. KPN heeft begin januari 2006 de uitkomsten van een aangepaste prospectieve rapportage opge-

leverd waarin een geactualiseerde versie van de businessplannen verwerkt is. Vanwege neerwaarts 

bijgestelde volumeprognoses, resulteerde dit in hogere kostprijzen dan in oktober was gerapporteerd. 

OPTA heeft marktpartijen per brief van 19 januari 20061 geïnformeerd over de tariefontwikkeling op 

basis van deze geactualiseerde EDC-berekeningen. In deze brief is aangegeven dat een aantal tarie-

ven, met name de verkeerstarieven, fors stijgen ten opzichte van het huidige tariefniveau. Dit wordt 

met name veroorzaakt door volumedalingen (mede door de transitie naar VoB) en een efficiëntiecor-

rectie van 0%. 

 

Naar aanleiding van deze tariefontwikkeling en de onzekerheid over volumes heeft OPTA in overwe-

ging genomen of meerjarige tariefontwikkeling nog wel de voorkeur verdient. OPTA onderscheidt drie 

mogelijkheden: 

 eenjarige tariefregulering 

                                                      
1 OPTA/TN/2006/200102. 
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 meerjarige tariefregulering op basis van de WPC 

 meerjarige tariefregulering op basis van een voorstel van KPN. 

 

Het doel van deze bijeenkomst is om marktpartijen te informeren over deze mogelijkheden en eventue-

le onderbouwde alternatieven en om marktpartijen uit te nodigen hun voorkeur met inhoudelijke argu-

mentatie aan OPTA kenbaar te maken. Op grond van een inhoudelijke afweging zal OPTA vervolgens 

een keuze maken. OPTA heeft in deze fase van het proces een neutrale positie ten opzichte van de 

voorgestelde mogelijkheden; er is nog geen sprake van een beleidsvoornemen. 

3. Herberekening van de WPC en mogelijkheid van éénjarige tariefregulering  
 

OPTA heeft een herberekeningsverzoek aan KPN gericht. Kern hiervan is dat een lager redelijk ren-

dement gehanteerd wordt dan KPN had gedaan, er geen IP-investeringen aan MDF-access worden 

toegerekend en dat de boekwinst op de verkoop van de MDF-locaties is meegenomen. Een overzicht 

van de belangrijkste tariefontwikkelingen op basis van de uitkomsten van deze herberekening is per 

brief van 24 februari 20062 aan marktpartijen meegedeeld. De uitkomst van deze herberekening is dat 

de tariefontwikkelingen minder ongunstig zijn dan in de brief van 19 januari jl. was aangegeven, maar 

dat nog steeds sprake is van sterk stijgende verkeerstarieven bij telefonie. 

 

OPTA overweegt of overgestapt moet worden op éénjarige tariefregulering. In de brief van 24 februari 

jl. heeft OPTA een indicatie gegeven van de tarieven bij éénjarige tariefregulering voor de periode 

2006/7. Deze optie impliceert echter wel dat de marktbesluiten aangepast dienen te worden, hetgeen 

tijd kost. 

4. Voorstel van KPN 
 

Het voorstel van KPN houdt in dat voor verkeerstarieven de nullijn gehanteerd wordt, en dat voor de 

overige diensten de herberekening van OPTA wordt gevolgd (zie hiervoor ook de sheets waarin KPN 

haar voorstel toelicht.)  

 

KPN heeft voorkeur voor meerjarige tariefregulering met het oog op het vermijden van geschillen, dui-

delijkheid en financiële voorspelbaarheid en om zich goed te kunnen focussen op innovatie, de uitrol 

van all IP en samenwerking met marktpartijen. 

 

 

                                                      
2 OPTA/TN/2006/200377. 
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5. Vragen en opmerkingen van marktpartijen 
 

Marktpartijen merken op dat bij de informatie in de brief van 24 februari jl. over de herberekening niet 

alle diensten zijn opgenomen (met name eenmalige diensten en bijv. poorten, maar ook specificatie 

van ILL, ontbreken). KPN zegt toe een volledige lijst toe te zenden. Een marktpartij vraagt of deze lijst 

ook gespreksafgifte Voice over Breedband zal bevatten. KPN geeft aan dat de lijst geen separaat ta-

riefplafond voor deze dienst zal bevatten. 

 

Marktpartijen vragen of de marktbesluiten aangepast dienen te worden als gekozen wordt voor het 

voorstel van KPN. OPTA geeft aan dat dit naar verwachting niet nodig is, maar dat voor éénjarige ta-

riefregulering wel een aanpassing van de marktbesluiten nodig is. 

 

Marktpartijen geven aan niet te kunnen begrijpen dat de CEA aangeeft dat KPN efficiënt is, maar dat 

het EDC-model aangeeft dat de kostprijzen internatonaal gezien hoog zijn en ook nog stijgen. OPTA 

licht toe dat voor deze inconsistentie een aantal gedeeltelijke en mogelijke verklaringen zijn. Een ge-

deeltelijke verklaring is dat het aantal minuten per aansluiting voor KPN relatief (ten opzichte van US 

LEC’s) laag is. Dit resulteert in een hogere kostprijs per minuut.3 Een mogelijke verklaring is de wijze 

waarop kosten aan het gereguleerde wholesalediensten worden toegerekend. Daarnaast zijn er ver-

schillende mogelijke verklaringen waarvan OPTA en NERA niet kunnen vaststellen welke de inconsis-

tentie verklaart.  

 

Marktpartijen vragen of het voorstel van KPN met een nullijn voor de verkeerstarieven de volumes op 

het netwerk van KPN beïnvloedt. KPN geeft aan dat dit mogelijk is, maar heeft dit niet cijfermatig ver-

werkt in de EDC-berekeningen. 

 

Marktpartijen vragen wat de invloed van stijgende wholesaletelefonietarieven is op de retailtarieven 

van KPN. OPTA licht toe dat de retailondergrens hierdoor hoger wordt, maar dat dit niet automatisch 

één-op-één vertaald wordt in een hogere retailtarieven. 

 

Een marktpartij vraagt of de systematiek ten aanzien van de eenmalige tarieven co-locatie in de recen-

te EDC-berekeningen gelijk is aan de systematiek die gevolgd wordt in het traject dat nu nog loopt over 

co-locatietarieven in de jaren 2004/5. OPTA licht toe dat het traject met betrekking tot 2004/5 gaat over 

periodieke tarieven, en niet over eenmalige tarieven. Wat betreft de periodieke co-locatietarieven wordt 

in de huidige EDC-berekeningen dezelfde methodiek gevolgd als in het traject dat ten aanzien van 

                                                      
3 Relevant daarbij is dat het aantal minuten in het NERA model geen cost driver is. Volgens het model gaat een lager aantal 

minuten dus niet gepaard met lagere totale kosten.  
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2004/5 loopt. 

 

Marktpartijen vragen of de tarieven die in het voorstel van KPN genoemd worden wat betreft het niet-

spraak-domein gebaseerd zijn op de EDC-berekeningen. KPN geeft aan dat haar voorstel gelijk is aan 

de EDC-berekeningen, waarbij de tarieven voor telefonieverkeer op een nullijn worden gehouden. 

 

Een aantal marktpartijen vraagt aan KPN of KPN juridische procedures zal starten indien het voorstel 

van KPN gevolgd zal worden, gezien de opmerkingen van KPN dat KPN het niet eens is met de 

WACC en de toerekening van all IP. KPN geeft aan dat het effect van de WACC het grootste is. KPN 

geeft verder aan dat het KPN wat waard is om zonder procedures verder te gaan. 

 

Een flink aantal marktpartijen geeft aan verbaasd te zijn over het voorstel van KPN en de resultaten 

van de herberekening in relatie tot de bandbreedtes voor de tariefontwikkeling die OPTA in de brief 

van 19 januari 2006 heeft genoemd. Ook vragen enkele marktpartijen aandacht voor de verhouding 

tussen de nullijn voor de telefonietarieven uit het voorstel van KPN en de Europese benchmark. Markt-

partijen vinden het daarnaast lastig om zich zo snel een oordeel te vormen over de gepresenteerde 

cijfers. Wel geeft een aantal marktpartijen aan dat meerjarige zekerheid een belangrijk punt is. Ook 

geeft een aantal marktpartijen aan dat een nullijn voor telefonietarieven gunstig is in verhouding tot de 

stijgingen die in de brief van OPTA van 19 januari jl. genoemd zijn. 

 

Enkele marktpartijen geven aan dat, gezien het aanbod van KPN, éénjarigheid mogelijk geen alterna-

tief meer is, omdat de tarieven in 2006 niet lager zullen zijn dan de tarieven bij meerjarigheid, terwijl 

over de tarieven in 2007 en 2008 onzekerheid bestaat. Marktpartijen geven ook aan vraagtekens te 

hebben bij het proces dat in het geval van éénjarige tariefregulering gevolgd moet worden om voor 

2007 en 2008 tot tarieven te komen. 

 

Een marktpartij vraagt wanneer tarieven op basis van de marktbesluiten in werking kunnen treden. 

OPTA licht toe dat dit wellicht per 1 april of 1 mei a.s. kan. In de marktbesluiten is bepaald dat er geen 

sprake is van terugwerkende kracht. 

6.  Actiepunten 
 

OPTA zal de presentaties van OPTA en van KPN ter beschikking stellen. Deze presentaties zijn inmid-

dels per email verstuurd en zijn ook in dit verslag opgenomen. 

 

KPN zal een volledig overzicht van de uitkomsten van de herberekening aan marktpartijen verstrekken. 

KPN heeft deze lijst inmiddels per email verstuurd. 
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Marktpartijen kunnen tot uiterlijke maandag 6 maart 2006 hun schriftelijke reactie geven ten aanzien 

van hun voorkeur voor eenjarige of meerjarige tariefregulering volgens de voorstellen die tijdens deze 

bijeenkomst besproken zijn, en de argumenten die zij daarvoor hebben. 
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Bijlage Lijst van deelnemers 
 

 
Nr. Bedrijf Deelnemer 

1. MCI Rob Rosendaal 

2. ACT Feyo Sickinghe 

3. KPN Jeroen Burcksen 

4. KPN Randolf Nijsse 

5. KPN Joost Farwerck 

6. Tele2/Versatel Meinske van Heerwaarden 

7. Tele2/Versatel Josée van den Berg 

8. BT Olaf Olmer 

9. Tiscali Edwin Bogert 

10. T-Mobile Lucas Schroder 

11. Wanadoo Bart Heinink 

12. Enertel  José Buis 

13. Zeus Han Bakermans 

14 Verizon Steven Gerver 

15. Bird & Bird Natascha Linssen 

16 bbned Inez Jolink 

17 Priority Joeri van Andel 

18. Brinkhof Patrick Burger 
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Bijlage Presentaties 

 
Hieronder zijn de presentatie van OPTA en de presentatie van KPN die tijdens de bijeenkomst gege-
ven zijn, opgenomen. 
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Operationalisering wholesale 
tariefregulering

Bijeenkomst met marktpartijen
28 februari 2006
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Structuur

1. Welkom

2. Proces

3. Beoordeling meerjarig

4. Eenjarig

5. Meerjarig voorstel KPN (KPN)

6. Meerjarig versus eenjarig: voor- en nadelen

7. Pauze (rond 15.00 uur, 10 minuten)

8. OPTA inleiding discussie

9. Vragen

10. Zienswijze marktpartijen

11. Verdere proces
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Proces (1)

• Operationalisering wholesale price cap (WPC-systeem) vloeit voort uit 
tariefregulering voor wholesalediensten van KPN zoals vastgelegd in 
marktanalysebesluiten

• Tariefplafonds voor vrijwel alle tariefgereguleerde wholesalediensten 
van KPN voor periode 2006 – 2008, vastgesteld op basis van EDC-
kostprijzen in 2004 en 2008 rekening houdend met 
efficiëntiecorrectie (CEA)

• Gestart in augustus 2005 

• Communicatie met marktpartijen via Industry Group



4

Proces (2)

• Communicatie met IG over: CEA, WACC, EDC-rapportages, 
volumeprognoses, ontmiddeling, NIT-testen

• EDC-kostprijsrapportages over 2004 tot en met 2008 van KPN in 
oktober 2005

• Aangepaste prospectieve rapportage met lagere volumes in januari
2006, n.a.v. aanpassen KPN-jaarplan mede door snellere dan 
verwachte uitstroom van gebruikers bij KPN in 2e helft 2005

• OPTA beoordeelt EDC-rapportages op: WACC, kosten(allocaties) en 
volumeprognoses
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Proces (3)

• EDC-kostprijzen 2008 op 19 januari aan marktpartijen kenbaar 
gemaakt

• Vooralsnog geen efficiëntiecorrectie

• Sterke stijging kostprijs telefonieverkeer

• Dit heeft nadelige effecten ten aanzien van de ontwikkeling van 
concurrentie en daardoor nadelige effecten voor eindgebruikers

• Uitkomst lijkt niet consistent met marktontwikkeling naar meer 
concurrentie en goedkopere technologie

• Transitieperiode van PSTN-netwerk naar nieuwe generatie netwerken 
is periode met dubbele netwerken en steeds lagere PSTN bezetting

• Ook verdwijnt verkeer naar kabel en mobiel
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Proces (4)

• Nadelige effecten aanleiding tot overweging om terug te gaan naar 
eenjarige regulering

• KPN en een aantal marktpartijen hebben er op aangedrongen 
meerjarigheid niet te snel los te laten

• Mede daarom: KPN voorstel gevraagd voor meerjarige regulering

• Tevens beoordeling gecontinueerd resulterend in 
herberekeningsverzoek

• Dat geeft 3 resultaten
– Meerjarige regulering: uitkomsten herberekening 
– Eenjarige regulering
– Meerjarige regulering (voorstel KPN)



7

Meerjarige beoordeling
Herberekening (1)

• Wacc (NERA)
– 2006-2008: 7,60%
– 2004: 9,26%

• All IP (in rapportage)
– Investeringen en implementatiekosten voor uitrol glas naar straatkabinetten, en 

implementatie straatkabinetten in 2006-2008 (betreft dus All IP onder MDF-niveau en 
niet All IP in kernnetwerk)

– Investeringen in rapportage toegerekend naar rato van huidige boekwaarde activa van 
de bestaande activa (= gelijkmatige toerekening aan bestaande diensten met 
kapitaalkosten)

– Resulteert in kostenverhogingen voor EDC-diensten waar activa een rol spelen 
(netwerkdiensten)
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Meerjarige beoordeling
Herberekening (2)

• All IP – MDF-diensten
– OPTA acht deze toerekening niet causaal voor MDF-diensten (xTL-tarief), 

deze diensten gebruiken de investering immers niet, dat bezetting van kopernetwerk 
door deze investering wordt verhoogt doet daar niets aan af 

– KPN verzocht de toerekening aan MDF-diensten te verwijderen (en deze kosten niet 
aan andere wholesalediensten toe te rekenen)

• All IP – andere diensten
– Gedeeltelijke toerekening voor andere diensten is wel terecht, deze diensten gebruiken 

deze investering wel
– Wel correctie voor verwachte boekwinst voor verkoop MDF-locaties
– Door deze herberekening is kostenverhogend effect van All IP op andere diensten 

kleiner 

• Ontmiddeling conform bestaande EDC-systematiek volgt later
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Meerjarige beoordeling
Geen herberekening

• VoB
– EDC-rapportage: KPN retail VoB-verkeer en kosten niet meegerekend in 

kostprijsberekening
– Er zijn redenen om VoB in de kostprijsberekening mee te nemen, de vraag is dan welk 

verkeer en welke kosten
– Complexe en tijdrovende beoordeling; kan in beginfase (WPC-periode: veel 

investeringen net gedaan, verkeerstoename nog ontwikkelend) zowel kostenverhogend 
als verlagend effect hebben; en hoogstens een beperkt kostenverlagend effect.

– VoB heeft alleen betrekking op telefoniekosten
– Voorstel van KPN zou in een betere uitkomst moeten resulteren om een keuze voor 

meerjarigheid te rechtvaardigen
– Herberekening daarom niet zinvol
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Meerjarige beoordeling
Geen herberekening

• Volumeprognoses
– Onzekerheid in volumeontwikkelingen (vooral snelheid migratie van PSTN -> VoB), 

resulteert in bandbreedte van aannemelijke marktontwikkelingen (zie ook VKA)
– EDC-rapportage: forse dalingen PSTN telefonie (zie kostprijsstijgingen brief OPTA 19 

jan), dalingen als gevolg van (1) transitie naar VoB binnen KPN en (2) uitstroom naar 
kabel, VoB DSL en mobiel

– KPN prognoses blijven binnen een bandbreedte van aannemelijke marktontwikkelingen
– Wordt bevestigd door algemene beeld uit prognoses van IG-leden (n.a.v. data request 

in oktober 2005), voorzover de ontvangen prognoses een compleet beeld mogelijk 
maken
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Meerjarige beoordeling
Uitkomsten

• Brief 24 februari

• Uitkomsten niet definitief: puntjes op de i zetten

• Nog fors stijgende tariefplafonds voor vaste telefonieverkeer
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Meerjarige beoordeling
Uitkomsten: telefonieverkeer
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huidige tarief start-jul06 jul06-jul07 jul07-jul08 jul08-eind
terminating regionaal 0,65 0,74          0,79          0,85          0,89         
C(P)S en miaco regionaal 0,77 0,75          0,79          0,85          0,89         
terminating regionaal 14% 22% 31% 36%
C(P)S en miaco regionaal -3% 3% 11% 15%
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Meerjarige beoordeling
Uitkomsten: xTL en ASL
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huidige tarief start-jul06 jul06-jul07 jul07-jul08 jul08-eind
XTL (fully unbundled) 9,59 8,61          8,35          8,00          7,83         
ASL (shared) 1,91 1,02          0,74          0,37          0,19         
XTL (fully unbundled) -10% -13% -17% -18%
ASL (shared) -47% -61% -80% -90%
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Eenjarig
Proces en indicatie verwachte uitkomst

• Voor eenjarig wijziging van relevante marktanalysebesluiten 
noodzakelijk

• Consultatie (6 weken) ontwerp-wijzigingsbesluiten 

• Eenjarige beoordeling tarieven tot 1 juli 2007 op basis van 
prospectieve EDC-rapportage over 2006

• Heeft deels al plaatsgevonden tijdens beoordeling voor meerjarigheid; 
af te ronden tijdens consultatie met onder andere herberekening voor 
specifieke Wacc voor 2006 eenjarig
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Eenjarig
Proces en indicatie verwachte uitkomst

• Tarieven in eerste eenjarige periode (VERWACHTING)
– Telefonie: ongeveer gelijk aan huidige tarieven (originating: lager; 

terminating: hoger)
– Andere diensten: ongeveer gelijk aan prijsplafonds in eerste en tweede 

periode (afwijkingen voor diensten waar kostprijs 2006 afwijkt van rechte lijn 
tussen 2004 en 2008)

• Na beoordeling eerste eenjarige beoordeling zal OPTA zich 
voorbereiden op de volgende eenjarige beoordeling 

– Hoe om te gaan met kostprijsberekening in een uitfaserend PSTN-netwerk 
met afnemende bezetting?

– Consultaties, onderzoeken, Europese afstemming
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Meerjarig voorstel van KPN
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Meerjarigheid versus eenjarigheid
Voordelen en nadelen

•Onzekerheid (mogelijkheid van 
kostprijsstijgingen)

•Aanpassen marktanalysebesluiten

•Hogere administratieve lasten

•Groter risico op onjuiste kostprijs (drie jaar 
vooruitkijkend)

Nadelen

•Kleiner risico op onjuiste kostprijs (slechts 
één jaar vooruitkijkend)

•Meer tijd voor bepalen juiste 
kostprijsberekening in transitie naar nieuwe 
generatie netwerken

•ZekerheidVoordelen

EenjarigheidMeerjarigheid
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Overige agendapunten

• Inleiding discussie OPTA

• Vragen

• Zienswijze marktpartijen

• Verdere proces
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Verdere proces

• Algemeen
– Schriftelijke reacties uiterlijk maandag 6 maart
– 20 maart terugkoppeling over keuze eenjarig - meerjarig

• Meerjarige tariefregulering
– In werking treden price cap (1 april of 1 mei)

• Eenjarige tariefregulering
– Consultatie ontwerp-wijzingingsbesluit (eind maart t/m begin mei)
– Parallel daaraan: afronden eenjarige beoordeling
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Industry Group III
Wholesale Price Cap



28 februari 20061 INDUSTRY GROUP III ALLEEN VOOR DISCUSSIE

Safe Harbor
Certain statements contained in this presentation constitute forward-looking statements. These statements may include, without 
limitation, statements concerning future results of operations, the impact of regulatory initiatives on our operations, our and our 
joint ventures' share of new and existing markets, general industry and macro-economic trends and our performance relative 
thereto, and statements preceded by, followed by or including the words “believes”, “expects”, “anticipates” or similar 
expressions. These forward-looking statements rely on a number of assumptions concerning future events and are subject to 
uncertainties and other factors, many of which are outside our control that could cause actual results to differ materially from such 
statements. A number of these factors are described (not exhaustively) in our 2005 Annual Report and Form 20-F. All figures in 
this presentation are unaudited. Certain figures may be subject to rounding differences. All figures and forward-looking statements 
in this presentation are for discussion purposes only and may be subject to change.
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Inhoud

• Marktontwikkelingen
– Comparatieve Efficiency Analyse

– Breedband

– Telefonie

– Conclusie

• Zienswijze KPN: WPC tariefontwikkeling o.b.v. EDC kostprijsrapportage

• Verzoek tot herberekening OPTA

• WPC tariefontwikkeling o.b.v. uitkomsten verzoek tot herberekening OPTA

• Voorstel KPN aan OPTA o.b.v. verzoek tot herberekening
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Comparatieve Efficiency Analyse

Compared Compared Compared
to top firm to decile to midpoint

Stochastic Frontier Analysis 24,0% -0,6% -28,0%
Generalised Least Squares 21,0% -3,5% -30,0%
Data Envelopment Analysis inconclusive
Source: NERA analysis

KPN’s Comparative Efficiency
Table 5.1

• NERA heeft de efficiency van KPN  vergeleken met de efficiency van 67 US Local
Exchange Carriers

• Reeds in 2004 was KPN minimaal 28% efficiënter dan de mediaan en minimaal 0,6% 
efficiënter dan de “top decile”

• Voor de jaren 2005 – 2008 is KPN’s efficiency groter t.o.v. elk van de US LECs
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Nederland: de meest concurrerende markt voor telecom

The most competitive market in Europe

Lowest Average Highest
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Average Highest
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Telephony

Average Highest

0,24
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Mobile*

Lowest

0,36

(NL)
Highest
(DLD)

0,24

0,50
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NL Highest
(P)

0,38

0,53

0,78

Telephony

(NL)
Highest

(CH)

0,35

0,45

(S/SF)

0,36

Herfindahl-Hirschmann-index: the lower the index, the more competition

Lowest

* Including Telfort Acquisition NL would be about 0,35
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Marktontwikkelingen breedband

• Nederland heeft de hoogste breedband penetratie van Europe en de op één-na-hoogste 
penetratie ter wereld (na Korea)

• Ongeveer 40% van de breedband aansluitingen is een kabel breedband aansluiting
• Hoge breedband penetratie is de driver achter een snelle uptake van VoB 
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Marktontwikkelingen telefonie

Aansluitingen
• KPN verliest telefonie aansluitingen aan andere Telco’s (Kabel en DSL)
• Het aantal actieve telefonie aansluitingen daalt door toename van Mobile Only huishoudens

– Groei van Mobile Only huishoudens bedroeg de afgelopen jaren 3,1% per jaar
– Het aantal Mobile Only huishoudens is in 2005 gegroeid tot 15,3%

• Er treedt een verschuiving op van traditionele telefonie aansluitingen naar VoB

Verkeer
• Het totale verkeersvolume op het vaste net van KPN daalt doordat:

1. Het totaal aantal actieve aansluitingen daalt
2. Prijsgevoelige “veel bellers” switchen naar (alternatieve) VoB aansluitingen
3. Alternatieve vormen van communicatie: instant messaging, chat en e-mail

Verkeersvolumes KPN vaste net
(in mld. min. per kwartaal)

26

28

30

32

34

36

38

Q1 '04 Q2 '04 Q3 '04 Q4 '04 Q1 '05 Q2 '05 Q3 '05 Q4 '05

Trend

Actual
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Conclusie marktontwikkelingen

• Nederland is de meest concurrerende markt voor vaste telefonie en breedband
internet van Europa

• Nederland kent een snelle groei van VoIP diensten

• KPN is een van de meest efficiënte telecom operators

• Ondanks een voortdurende verbetering van de efficiency zullen door toenemende 
concurrentie en de afname van het aantal actieve aansluitingen op het vaste net de
kostprijzen per eenheid stijgen
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Zienswijze KPN:
WPC tariefontwikkeling o.b.v. EDC kostprijsrapportage

Tarieven o.b.v. EDC kostprijzen (in €)* Huidig tarief tot Jul 06 Jul 06 - Jul 07 Jul 06 - Jul 08 Vanaf Jul-08
Terminating regionaal (in € ct.) 0,65                  0,78                  0,82                  0,88                  0,95                  
Carrier (Pre) Select regionaal (in € ct.) 0,77                  0,82                  0,86                  0,93                  1,00                  
MDF Access VVA 9,59                  10,37                10,26                10,05                9,84                  
Line Sharing VVA 1,91                  1,10                  0,92                  0,56                  0,19                  
ILL (index) 100,00              90,88                91,50                92,75                94,00                
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Verzoek tot herberekening OPTA

• OPTA heeft een verzoek tot herberekening gedaan met de volgende elementen:
– WACC 2004: 9,26%

– WACC 2005 – 2008: 7,6%

– Geen toerekening All IP investeringen en kosten aan MDF Access

• KPN maakt bezwaar tegen het verzoek tot herberekening van OPTA:
– De WACC van 7,6% is onverantwoord laag gegeven de significante investeringen in 

innovatie en netwerk aanpassingen onder de onzekere marktomstandigheden

– NERA heeft de WACC niet volgens de algemeen geldende theorie berekend

– OPTA brengt geen differentiatie aan tussen de WACC voor Terminating en Originating

– Een onwenselijke verwerking van investeringen en kosten van het All IP programma
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WPC tariefontwikkeling o.b.v. uitkomsten verzoek tot 
herberekening OPTA

Tarieven o.b.v. uitkomsten herberekeningsverzoek (in €) Huidig tarief tot Jul 06 Jul 06 - Jul 07 Jul 06 - Jul 08 Vanaf Jul-08
Terminating regionaal (in € ct.) 0,65                  0,74                  0,79                  0,85                  0,89                  
Carrier (Pre) Select regionaal (in € ct.) 0,77                  0,74                  0,79                  0,85                  0,89                  
MDF Access VVA 9,59                  8,61                  8,35                  8,00                  7,83                  
Line Sharing VVA 1,91                  1,02                  0,74                  0,37                  0,19                  
ILL (index) indicatief 100,00              81,88                82,25                82,75                83,00                

• De uitkomst van het verzoek tot herberekening van OPTA is nog steeds stijgende 
tarieven voor Terminating en Originating verkeer

• KPN zoekt naar een acceptabel voorstel voor een 3-jarige WPC dat moet leiden tot:
– weinig tot geen geschillen

– duidelijkheid en financiële voorspelbaarheid

– focus op innovatie en uitrol van All IP in samenwerking met marktpartijen
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Voorstel KPN aan OPTA o.b.v. verzoek tot herberekening*

KPN Voorstel tariefontwikkeling (in €) Huidig tarief tot Jul 06 Jul 06 - Jul 07 Jul 06 - Jul 08 Vanaf Jul-08
Terminating regionaal (in € ct.) 0,65                  0,65                  0,65                  0,65                  0,65                  
Carrier (Pre) Select regionaal (in € ct.) 0,77                  0,77                  0,77                  0,77                  0,77                  
MDF Access VVA 9,59                  8,61                  8,35                  8,00                  7,83                  
Line Sharing VVA 1,91                  1,02                  0,74                  0,37                  0,19                  
ILL (index) indicatief 100,00              82,00                82,00                82,00                82,00                

• Ondanks de bezwaren die KPN heeft tegen het verzoek tot herberekening van OPTA doet KPN een 
voorstel aan OPTA dat het volgende behelst:

– Het voorstel volgt het verzoek tot herberekening van OPTA, echter

– géén stijging van verkeerstarieven voor gespreksopbouw en afgifte ten opzichte van de thans geldende tarieven 
gedurende de duur van de Wholesale Price Cap

– Voor alle overige tarieven zal KPN de uitkomsten van het verzoek tot herberekening van OPTA volgen

*KPN behoudt zich het recht voor om het voorstel in te trekken danwel te wijzigen


	Opening
	Achtergrondschets
	Herberekening van de WPC en mogelijkheid van één
	Voorstel van KPN
	Vragen en opmerkingen van marktpartijen
	Actiepunten
	OPTA WPC bespreking 28 februari 2006 - final.pdf
	Operationalisering wholesale tariefregulering
	Structuur
	Proces (1)
	Proces (2)
	Proces (3)
	Proces (4)
	Meerjarige beoordelingHerberekening (1)
	Meerjarige beoordelingHerberekening (2)
	Meerjarige beoordelingGeen herberekening
	Meerjarige beoordelingGeen herberekening
	Meerjarige beoordelingUitkomsten
	Meerjarige beoordelingUitkomsten: telefonieverkeer
	Meerjarige beoordelingUitkomsten: xTL en ASL
	EenjarigProces en indicatie verwachte uitkomst
	EenjarigProces en indicatie verwachte uitkomst
	Meerjarig voorstel van KPN
	Meerjarigheid versus eenjarigheidVoordelen en nadelen
	Overige agendapunten
	Verdere proces

	KPN Industry Group III Wholesale Price Cap 28022006 vs def.pdf
	Industry Group III
	Comparatieve Efficiency Analyse
	Marktontwikkelingen breedband
	Marktontwikkelingen telefonie
	Conclusie marktontwikkelingen
	Zienswijze KPN:WPC tariefontwikkeling o.b.v. EDC kostprijsrapportage
	Verzoek tot herberekening OPTA
	WPC tariefontwikkeling o.b.v. uitkomsten verzoek tot herberekening OPTA
	Voorstel KPN aan OPTA o.b.v. verzoek tot herberekening*


