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bepaling van de door KPN Telecom B.V. voor haar MDF co-locatie 

diensten en ICA/ILL co-locatie diensten te hanteren kostengeoriënteerde 
periodieke tarieven 

voor de periode 1 juli 2004 tot en met 31 december 2005. 

                                                      
1  Goedkeuringsbesluit kostentoerekeningssystematiek Periodieke dienstverlening co-locatie periode 2004/2005. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en achtergrond 

 
Co-locatie 
 
1. Co-locatie is de dienst waarbij KPN ruimte in haar centrale gebouwen aan andere marktpartijen 

beschikbaar stelt ten behoeve van het plaatsen van apparatuur en het realiseren van een 
koppeling met de KPN infrastructuur. Dit is met name nodig ten behoeve van Unbundled Local 
Loop (ULL) waarbij andere marktpartijen toegang tot KPN wijkcentrales dienen te verkrijgen om 
hun ADSL diensten over het aansluitnetwerk van KPN te leveren. Daarnaast is co-locatie voor 
marktpartijen ook nodig ten behoeve van interconnectie diensten zoals bijvoorbeeld Interconnect 
Access (ICA) en Interconnecting Leased Lines (ILL). 

 
2. Co-locatie wordt op grond van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw) en de Europese 

Verordening2 beschouwd als een essentiële faciliteit ten behoeve van ULL. Op grond hiervan heeft 
KPN een verplichting tot kostenoriëntatie bij het vaststellen van de tarieven voor co-locatie (zie 
verder juridisch kader, hoofdstuk 2). 

 
Tarieven co-locatie 
 
3. Bij co-locatie is sprake van de volgende twee tarieven: 

• Eenmalige tarieven co-locatie: deze tarieven zijn bedoeld ter dekking van de (eenmalige) 
kosten voor het bouwkundig en technisch inrichten van de centrale ruimten en het plaatsen 
van specifieke voorzieningen voor OLO´s3. 

• Periodieke tarieven co-locatie: deze tarieven zijn bedoeld ter dekking van de projectmatige en 
operationele kosten voor het leveren, beheren en factureren van co-locaties en bevatten 
daarnaast tevens een component als huurvergoeding voor de afgenomen vierkante meters 
ruimte (vastgoed component).  

 
4. De eenmalige tarieven zijn door het college vastgesteld in de het geschilbesluit KPN-BaByXL van 

11 februari 20024 en zijn sindsdien elk jaar onderdeel van de reguliere EDC tariefbeoordelingen. 
Deze tarieven zijn niet omstreden.  
De periodieke tarieven zijn in eerste instantie door het college vastgesteld in het (tweede) 

                                                      
2  De Verordening (EG) nr. 2887/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 inzake ontbundelde 

toegang tot het aansluitnetwerk (hierna: de Verordening). 
3  Other Licensed Operators 
4  Beslissing op Bezwaar inzake geschil BAByXL – KPN met betrekking tot de eenmalige tarieven voor co-locatieruimten dd. 

11 februari 2002, kenmerk OPTA/IBT/2002/200392. 
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geschilbesluit KPN-BaByXL van 15 oktober 20025, hierna: het geschilbesluit. Deze tarieven zijn 
omstreden en tot op heden onderdeel van juridische procedures. Deze door het college 
vastgestelde tarieven kwamen substantieel lager uit dan de door KPN voorgestelde tarieven. KPN 
heeft vervolgens tegen het geschilbesluit bezwaar gemaakt. Tegen de beslissing op bezwaar van 
het college is KPN vervolgens in beroep gegaan. Ten aanzien van de Huisvestingskosten heeft de 
meervoudige kamer voor bestuursrechtelijke zaken van de rechtbank van Rotterdam op 11 
augustus 2005 (registratienummer TELEC 03/1395) uitspraak gedaan. Hiertegen is door het 
college op 14 oktober 2005 hoger beroep aangetekend en op 28 oktober 2005 is ook KPN tegen 
deze uitspraak in hoger beroep gegaan. Sinds het geschilbesluit en de hierop volgende beslissing 
op bezwaar heeft het college elk jaar bij de reguliere EDC tariefbeoordeling verwezen naar het 
tarief zoals vastgesteld in het geschilbesluit. 

 
5. Onderhavig besluit heeft betrekking op de beoordeling van het tariefvoorstel van KPN aangaande 

de periodieke tarieven voor co-locatie MDF en co-locatie ICA/ILL voor de periode 1 juli 2004 tot 
aan 1 juli 2005. Dit voorstel was een vervolg op het collegebesluit in het kader van het 
overgangsregime6. Hierbij heeft KPN geen kostentoerekeningssysteem en tariefvoorstel voor 
onderhavige diensten ingediend, waarop het college bepaald heeft dat KPN dit alsnog, binnen een 
termijn van 2 weken na de bekendmaking van het besluit diende te doen (zie verder het juridisch 
kader van dit besluit, hoofdstuk 2). Op grond hiervan zou het college een hernieuwde beoordeling 
kunnen uitvoeren en een separaat (aanvullend) besluit nemen ten aanzien van de bedoelde 
diensten. 

1.2 Beoordeling van de periodieke tarieven co-locatie 

 
6. KPN heeft bij brief van 14 juli 2004 gevolg gegeven aan het besluit van het college en een 

tariefvoorstel ingediend. De beoordeling van KPN´s kostenonderbouwing en de hieruit 
voortvloeiende periodieke tarieven voor co-locatie heeft plaatsgevonden in de periode juli 2004 tot 
en met januari 2006. Voor een overzicht van het beoordelingsproces wordt verwezen naar bijlage 
C. 

 
De beoordeling 
 
7. Naast een inhoudelijke beoordeling van de schriftelijke informatie heeft het college ook een aantal 

gesprekken met KPN gevoerd waarin verdere toelichting en onderbouwing is verkregen. 
Daarnaast zijn marktpartijen uitgenodigd om zowel schriftelijk als mondeling in een rondetafel 
bijeenkomst hun opvatting te geven over diverse met co-locatie samenhangende aspecten, zoals 
de huisvestingskosten, de project- en gezamenlijke kosten, terugverdientijd en de 
geprognosticeerde en gerealiseerde uitrol. Naar aanleiding hiervan heeft het college een 

                                                      
5  Besluit inzake geschil BAByXL – KPN met betrekking tot de periodieke tarieven voor co-locatieruimten dd. 15 oktober 2002, 

kenmerk OPTA/IBT/2002/203280. 
6  Besluit d.d. 30 juni 2004, kenmerk OPTA/IBT/2004/202290. Zie randnummer 264 t/m 266. 
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oplossingsrichting bepaald, die vervolgens met KPN besproken is. Op basis hiervan heeft KPN 
een hernieuwd voorstel ingediend, dat na bespreking met het college nog enigszins aangepast is. 
Vergezeld van enkele aanvullende voorwaarden heeft KPN dit op 26 januari 2006 ingediend en 
heeft het college dit beoordeeld. Op 1 maart 2006 heeft KPN aangegeven dat het voorstel van 26 
januari 2006 zowel betrekking heeft op MDF co-locatie als op ICA/ILL co-locatie. 

 
Splitsing van de componenten project- en gezamenlijke kosten en huisvestingskosten. 
 
8. Gedurende de beoordeling bleek dat ten aanzien van de component huisvestingskosten in het 

periodieke tarief de standpunten van KPN en het college, evenals in het geschilbesluit, principieel 
sterk verschilden. KPN heeft geen voorstel willen indienen dat zou voldoen aan het standpunt van 
het college dat de huurprijzen afgeleid zouden moeten zijn van marktprijzen en houdt vast aan de 
EDC benadering. Zowel KPN als het college hebben dan ook gemeend ten aanzien van dit punt 
het oordeel van de hoger beroepsrechter af te wachten. De uiteindelijke voorstellen van KPN en 
de beoordeling van het college zien dan ook slechts toe op de component project- en 
gezamenlijke kosten (hierna: ‘periodieke kosten voor dienstverlening co-locatie’). 

 

1.3 Opbouw van dit document 

 
9. Onderhavig besluit is als volgt opgebouwd: na de inleiding (hoofdstuk 1) volgt een uiteenzetting 

van het juridisch kader (hoofdstuk 2). Daarna wordt ingegaan op de eerste voorstellen van KPN 
en de beoordeling van het college hiervan (hoofdstuk 3). In hoofdstuk 4 wordt de hierop volgende 
consultatie van marktpartijen en het verdere overleg met KPN beschreven. Het nieuwe voorstel 
van KPN en de beoordeling hiervan door het college wordt in hoofdstuk 5 beschreven. Hierop 
volgt nog een aantal overwegingen van het college (hoofdstuk 6) en tenslotte het dictum 
(hoofdstuk 7). 
 

10. In de bijlagen worden de uiteindelijke tarieven (A), de meer gedetailleerde tariefberekening (B) en 
tenslotte het procesverloop (C) weergegeven. 
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2 Juridisch kader 

2.1 Het geschilbesluit 

 
11. Op 11 april 2001 heeft BaByXL B.V. tegen KPN Telecom B.V. een geschilprocedure 

aangespannen. Hierin is het college onder meer gevraagd de tarieven vast te stellen die tussen 
BaByXL en KPN zullen gelden met betrekking tot de huur van co-locatieruimten. 

  
12. In het geschilbesluit van 15 oktober 2002 heeft het college (onder randnummer 17) geoordeeld 

dat ten aanzien van bovengenoemd verzoek het wettelijk kader wordt bepaald door de 
hoofdstukken 1 en 6 van de Tw (oud)7 de verordening (EG) nr. 2887/2000 van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 18 december 2000 inzake ontbundelde toegang 
tot het aansluitnetwerk (PbEG L 336 (hierna: de Verordening). Onder randnummer 47 van het 
geschilbesluit heeft het college zich bevoegd geacht om in het betreffende geschil regels te stellen 
en een uitspraak te doen met betrekking tot de periodieke tarieven voor co-locatieruimten.  

 
13. In het dictum van het geschilbesluit heeft het college onder punt a) de tarieven als volgt 

vastgesteld: 
 periodiek tarief hele configuratie:   € 2.315,35 per jaar 
 periodiek tarief halve configuratie:   € 2.084,33 per jaar 
 periodiek tarief aanpalende configuratie:  € 1.737,80 per jaar 

 
14. KPN heeft vervolgens op 27 november 2002 bezwaar aangetekend tegen de beslissing van het 

college. In zijn beslissing op bezwaar van 23 april 2003 (kenmerk: OPTA/JUZ/2003/200211) heeft 
het college de bezwaren van KPN grotendeels ongegrond verklaard. Hiermee bleven de tarieven, 
zoals vastgesteld in het geschilbesluit, in stand. 

  
15. KPN is vervolgens in beroep gegaan tegen de beslissing op bezwaar van het college. Ten 

aanzien van de Huisvestingskosten heeft de meervoudige kamer voor bestuursrechtelijke zaken 
van de rechtbank van Rotterdam op 11 augustus 2005 (registratienummer TELEC 03/1395) 
uitspraak gedaan. Hiertegen is door het college op 14 oktober 2005 hoger beroep aangetekend en 
op 28 oktober 2005 is ook KPN tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. 

 
16. Sinds het geschilbesluit, de hierop volgende beslissing op bezwaar en in afwachting van de 

uitspraak van de beroepsrechter heeft het college bij de jaarlijkse reguliere EDC 
tariefbeoordelingen (EDC-V8 in 2002 en EDC-VI9 in 2003) verwezen naar zijn beoordeling en het 
hieruit resulterende tarief zoals vastgesteld in het geschilbesluit. 

                                                      
7  Meer in het bijzonder, de artikelen 1.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.9 en 6.10 van de Tw (oud) 
8  Besluit van het college dd. 27-6-2002, kenmerk OPTA/IBT/2002/201682 
9  Besluit van het college dd. 30-7-2003, kenmerk OPTA/IBT/2003/202395 
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2.2 Het overgangsrecht 
 
17. Op 19 mei 2004 is de Wet implementatie Europees regelgevingkader voor de elektronische 

communicatiesector 200210 in werking getreden. Met deze wet is de Telecommunicatiewet (Tw) 
ingrijpend gewijzigd. Voorheen vloeiden de verplichtingen voor een partij met aanmerkelijke 
marktmacht (AMM) op de in artikel 6.4, eerste lid, Tw (oud) genoemde markten rechtstreeks voort 
uit de wet. Onder het nieuwe regime dient het college op grond van de bepalingen van hoofdstuk 
6a Tw de markten af te bakenen die de Europese Commissie heeft gedefinieerd in de 
Aanbeveling van de Europese Commissie van 11 februari 2003 betreffende relevante producten- 
en dienstenmarkten in de elektronische communicatiesector11. Vervolgens dient het college de 
afgebakende markten te analyseren, waarna eventueel verplichtingen worden opgelegd aan een 
dominante partij.  

 
18. De (Europese) wetgever heeft voorzien in overgangsrecht ter zake. Krachtens artikel 19.5, eerste 

lid Tw behoudt KPN gedurende de periode van het in hoofdstuk 19 van die wet geregelde 
overgangsrecht de aan de aanwijzing ex artikel 6.4, eerste lid, Tw (oud) verbonden verplichtingen. 
Voorts blijft KPN krachtens artikel 19.5, zesde lid, Tw tot maximaal vierentwintig maanden na 
inwerkingtreding van de Tw een aangemeld exploitant als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de 
Verordening. 

 

19. Deze bepalingen van het overgangsrecht betekenen onder andere dat KPN gehouden is om 
krachtens artikel 6.6 en artikel 3 van de Verordening dienstverlening ter zake van interconnectie 
en bijzondere toegang respectievelijk ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk tegen 
kostengeoriënteerde tarieven aan te bieden. 

 

20. Verder is in artikel 19.5, achtste lid, Tw verzekerd dat het college, in verband met de 
verplichtingen zoals in de vorige alinea’s omschreven, de taken en bevoegdheden behoudt zoals 
deze aan hem bij of krachtens de hoofdstukken 6 en 7 Tw (oud) zijn opgedragen. 

 

21. Artikel 6.6, eerste lid, Tw (oud) bepaalt dat KPN er zorg voor dient te dragen dat haar tarieven 
voor interconnectie op transparante wijze worden bepaald en op kosten zijn georiënteerd. Artikel 
6.9, derde lid, Tw (oud) verklaart voor KPN ten aanzien van de door haar aan te bieden bijzondere 

                                                      
10  Met deze wet is de tot dat moment geldende Telecommunicatiewet in lijn gebracht met het nieuwe in Europees verband 

geharmoniseerde regelgevende kader voor elektronische communicatiewerken en –diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn 

van de Commissie van de Europese Gemeenschappen 
11  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 (2003/311/EG) 
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toegangsdiensten artikel 6.6 Tw (oud) van overeenkomstige toepassing. Artikel 6.6, derde lid, Tw 
(oud) bepaalt dat ter uitvoering van het eerste lid KPN voor de toerekening van de kosten van 
interconnectie en bijzondere toegang een systeem dient op te stellen dat de goedkeuring van het 
college behoeft. Artikel 6.6, vierde lid, Tw bepaalt dat het college jaarlijks onderzoekt of er in 
overeenstemming met vorenbedoeld systeem is gehandeld. Krachtens artikel 6.10 Tw (oud) 
gelden gelijke bepalingen ten aanzien van de door KPN aangeboden dienstverlening ter zake van 
de ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk en bijbehorende faciliteiten. 

 

22. In zijn richtsnoeren tariefregulering interconnectie en bijzondere toegangsdiensten van 13 april 
2001 (hierna: de richtsnoeren)12 heeft het college het door hem voorgenomen beleid geformuleerd 
op basis waarvan het college invulling geeft aan de hem toekomende bevoegdheden ten aanzien 
van de verplichting tot kostenoriëntatie, die voor KPN op basis van artikel 6.6 Tw (oud) geldt.  

2.3 De overgangsperiode 

 

23. Het college heeft de in de Tw aan hem opgedragen marktanalyses uitgevoerd, hetgeen heeft 
geresulteerd in besluiten waarin het college vaststelt of een relevante markt al dan niet 
daadwerkelijk concurrerend is en welke onderneming ter zake beschikt over marktmacht, alsmede 
aan welke passende en gerechtvaardigde verplichtingen die onderneming wordt onderworpen 
gegeven de concurrentiële omstandigheden op die markt. Het in artikel 19.5 Tw bepaalde 
overgangsrecht geldt tot het moment waarop die besluiten, met daarin opgenomen eventuele 
verplichtingen ter zake van prijsbeheersing of kostentoerekening, in werking zijn getreden13. 

 

24. Het college heeft op 21 december 2005 het “marktanalysebesluit voor ontbundelde toegang op 
wholesaleniveau (inclusief gedeelde toegang) tot metalen netten en subnetten, voor het verzorgen 
van breedband- en spraakdiensten”14 gepubliceerd. Daarin is aangegeven dat het besluit op 1 
januari 2006 in werking treedt. 

 

25. Het voorgaande betekent dat de periode, waarop de door KPN ingediende kostentoerekenings-
systematiek en het tariefvoorstel voor periodieke co-locatie tarieven betrekking heeft (vanaf 1 juli 
2004 tot en met 31 december 2005), valt binnen de overgangsperiode waarin de gewijzigde Tw al 
wel in werking is maar waarin het overgangsrecht bepaalt dat de verplichtingen van de oude Tw 
vooralsnog van kracht zijn. Gelet op dat overgangsrecht, is het college bevoegd artikel 6.6 Tw 
(oud), alsmede de richtsnoeren gedurende de overgangsperiode (dat wil zeggen de periode vanaf 
inwerkingtreding van de gewijzigde Tw tot het moment waarop het besluit bedoeld in artikel 19.4, 

                                                      
12  OPTA/IBT/2001/200850 
13  Het vijfde lid van artikel 19.5 Tw bepaalt dat de aan de aanwijzing ex artikel 6.4, eerste lid, Tw oud verbonden 

verplichtingen in ieder geval vierentwintig maanden na de inwerkingtreding van de Tw van rechtswege vervallen. Dit geldt 

op grond van artikel 19.5, zesde lid Tw ook voor de verplichtingen van de Verordening 
14  OPTA/BO/2005/203431 
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eerste lid, Tw in werking treedt) onverkort toe te passen. Derhalve wordt gedurende deze periode 
nog uitvoering gegeven aan de bestaande tariefregulering. 

 

2.4 Het besluit in het kader van het overgangsregime.  

 

26. Met het overgangsbesluit van 30 juni 2004 heeft het college invulling gegeven aan de 
tariefbeoordeling tijdens de bovengenoemde overgangsperiode. Echter, de beoordeling van de 
periodieke tarieven voor co-locatie heeft in dit besluit niet plaatsgevonden. Het college vermeldt 
hierover onder de randnummers 264 tot en met 266 het volgende: 

 
“264 In zijn brief van 17 juni 2004 heeft het college KPN verzocht om het college ter 

goedkeuring voor te leggen het EDC-VII kostentoerekeningssysteem zoals dat 
resulteert in de volgens KPN voor de periode 1 juli 2004 tot aan 1 juli 2005 voor (i) 
haar periodiek gefactureerde dienstverlening terzake van co-locatie in het kader 
van MDF en (ii) haar dienstverlening terzake van co-locatie IBT en ILL te gelden 
kostengeoriënteerde tarieven, inclusief het betreffende tariefvoorstel. KPN heeft 
aan bedoeld verzoek geen gehoor gegeven en dus ook geen voorstel ingediend. 

 
265 In ogenschouw nemend dat de door KPN aangeboden dienstverlening terzake van 

colo huur en colo IBT/ILL buiten het overgangsregime is gebleven en dat ook voor 
deze dienstverlening gedurende de overgangsperiode sprake zal moeten zijn van 
door KPN gehanteerde kostengeoriënteerde tarieven, is het college van oordeel dat 
KPN op grond van artikel 6.6, derde lid en artikel 6.10, derde lid, Tw oud alsnog aan 
vorenbedoeld verzoek moet voldoen. Als redelijke termijn hiervoor bepaalt het 
college een periode van twee weken na bekendmaking aan KPN van onderhavig 
document. 

 
266 (dictum) KPN dient binnen een periode van twee weken na bekendmaking aan KPN van 

onderhavig besluit op grond van artikel 6.6, derde lid en artikel 6.10, derde lid, Tw 
oud het college ter goedkeuring voor te leggen het EDC-VII kostentoerekenings-
systeem zoals dat resulteert in de volgens KPN voor de periode 1 juli 2004 tot aan 
1 juli 2005 voor (i) haar periodiek gefactureerde dienstverlening terzake van 
co-locatie in het kader van MDF en (ii) haar dienstverlening terzake van co-locatie 
IBT en ILL te gelden kostengeoriënteerde tarieven, inclusief het betreffende 
tariefvoorstel.” 

 
27. KPN heeft bij brief van 14 juli 2004 gevolg gegeven aan het besluit van het college en een 

tariefvoorstel ingediend. Dit voorstel is door KPN ingediend ´onder protest van gehoudenheid´. 
KPN geeft aan zich alle rechten voor te behouden, gezien het feit dat de door KPN aanhangig 
gemaakte juridische procedures nog niet tot een definitieve uitkomst hebben geleid. 
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28. De beoordeling van KPN´s kostenonderbouwing en de hieruit voortvloeiende periodieke tarieven 
voor co-locatie heeft plaatsgevonden in de periode juli 2004 tot en met januari 2006. In de hierna 
volgende hoofdstukken wordt de beoordeling door het college weergegeven. 
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3 Het voorstel van KPN en de beoordeling hiervan door het college 

3.1 Het voorstel van KPN van 14 juli 2004 

 
29. In onderstaande paragrafen wordt ingegaan op het voorstel van KPN van 14 juli 2004 voor de 

periodieke tarieven co-locatie. Onder a) worden de door KPN in het voorstel gehanteerde 
uitgangspunten weergegeven. Vervolgens wordt ingegaan op de kostenonderbouwing voor de 
huisvestingskosten (b), respectievelijk de project- en gezamenlijke kosten (c). Tenslotte worden de 
door KPN voorgestelde tarieven voor de periodieke gefactureerde dienstverlening terzake van 
co-locatie in het kader van MDF en in het kader van IBT en ILL weergegeven (d). 

 
a. Uitgangspunten bij het voorstel 
 
30. Opbouw tarief conform annex 23 B van de EDC-V rapportage d.d. 29 april 2002: 

 Huisvestingskosten per m2 gebaseerd op Telecompass 2003; 
 Gezamenlijke- en projectkosten gebaseerd op realisaties 2003 en jaareindeverwachting (JEV) 

2004; 
 WACC 2003 en verder: 11,6%; 
 IOR en disconteringsfactor meerjarenvenster gebaseerd op bovenstaande WACC; 
 Aantallen configuraties / footprints gebaseerd op realisaties 2003 en JEV 2004; 
 m2 per footprint gebaseerd op EDC VI kostentoerekeningssysteem: 2,57 m2 / footprint. 

 
b. Kostenonderbouwing van de huisvestingskosten 
 
31. De huisvestingskosten zijn gebaseerd op de generieke m2 kostprijs uit Telecompass 2003 voor 

huisvesting in centralegebouwen van KPN. Voor co-locatie zijn deze gecorrigeerd voor faciliteiten 
die OLO´s reeds vergoeden via de eenmalige tarieven, dit betreft onder andere: 
 Voedingskasten; 
 Schakelkasten; 
 (nood)stroomvoorziening; 
 Cooling units. 

 
32. Dit leidt volgens KPN tot de volgende kostensoorten: 

Kostensoort: 
 

Kosten per m2  

Operationele kosten 166 

Afschrijvingskosten 99 

Vermogenskosten 124 

 
Totaal 

 
388 

Tabel 1: Huisvestingskosten per m2 (in € per jaar) 
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c. Kostenonderbouwing van de project- en gezamenlijke kosten: 
 
33. De gezamenlijke kosten van KPN Carrier Services zijn op basis van tijdsbesteding en FTE sleutel 

toegerekend naar co-locatie. De projectkosten zijn toegerekend op basis van inhoudelijke analyse 
van de projecten. Er is geen verlies op vorderingen meegenomen. 
 

34. KPN heeft de kosten vervolgens opgenomen in een vijfjarenvenster en op basis van de 
gerealiseerde en geprognosticeerde aantallen footprints de kostencomponent per footprint 
berekend. Dit leidt volgens KPN tot het volgende meerjarenvenster: 

Meerjarenvenster 
(5 jaar) 

2000 2001 2002 2003 2004 

WACC 12,6 % 13,4 % 13,4 % 11,6 % 11,6 %

Disconteringsfactor 1,71 1,52 1,34 1,18 1,06

Tarief per footprint (€ per jaar) 

Aantal Footprints 

Omzet (Cash inflow) 

Totale kosten (Cash outflow) 

Cashflow 

NTW cashflow 

[VERTROUWELIJK] 

NTW cashflow = 0   0

Tabel 2: Meerjarenvenster project- en gezamenlijke kosten 
 
d. De door KPN voorgestelde tarieven voor periodieke gefactureerde co-locatie  
 
35. Op basis van bovenstaande kostenonderbouwing komt KPN tot het volgende tarief per MDF & 

ICA/ILL co-locatie footprint: 
Kosten component: 
 

Kosten: 

Huisvestingskosten per m2: 388 

Aantal m2 per geaccepteerde footprint 2,57 

Huisvestingskosten per footprint 995 

Gezamenlijke en projectkosten per footprint 2.701 

Kostprijs per footprint 3.696 

  

% IOR 1,97% 

IOR 73 

  

Tarief per footprint € 3.769 
Tabel 3: Opbouw kostprijs per MDF & ICA/ILL co-locatie footprint 
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36. Op basis van bovenstaande kostprijzen per footprint komt KPN tot de onderstaande tarieven voor 

de verschillende typen MDF & ICA/ILL co-locatie: 
 

Type co-locatie: 
 

Tarief: 

MDF Co-locatie  

 Tarief per hele configuratie (5 footprints) 18.846 

 Tarief per halve configuratie (3 footprints) 11.308 

 Tarief per mini configuratie (1 footprint) 3.769 

 Tarief per adjacent (1 footprint, zonder hvk) 1.357 

  

ICA/ILL Co-locatie  

 Tarief per footprint € 3.769 

Tabel 4: Tarieven per type MDF & ICA/ILL co-locatie 
 

3.2 De beoordeling van het voorstel door het college 

 
37. Op 23 september 2004 heeft KPN het bovenstaande voorstel van 14 juli 2004 aan het college 

toegelicht. Op grond hiervan heeft het college per brief van 8 oktober 2004 (kenmerk: 
OPTA/EGM/2004/203586) aanvullende informatie aan KPN gevraagd. KPN heeft deze informatie 
verstrekt per brief van 1 november 2004 (kenmerk (CSJF/2004/052) en aan het college toegelicht 
in een bespreking d.d. 4 november 2004. Hierna heeft het college per brief van 8 november 2004 
(kenmerk: OPTA/IBT/2004/203949) wederom om aanvullende informatie verzocht. Deze 
informatie is door KPN aangeleverd per e-mail van 17 november 2004 (geen nader kenmerk). 

 
38. De beoordeling van het college heeft geleid tot de volgende constateringen: 
 
Huisvestingskosten 
39. Uit het voorstel van KPN (zie tabel 1) blijkt dat zij de huisvestingskosten wederom heeft 

vastgesteld op basis van de kostprijs uit de interne boekhouding (in dit geval Telecompass 2003). 
Zoals eerder aangegeven is het college van oordeel dat voor deze kostencomponent aansluiting 
gezocht zou moeten worden bij de op de markt gebruikelijke tarieven voor (commercieel) verhuur 
van vastgoed. Gezien de principiële aard van dit geschilpunt heeft het college afgezien van een 
verdere inhoudelijke beoordeling van dit punt. 

 
Project- en gezamenlijke kosten 
40. In het voorstel van 14 juli 2004 had KPN de project- en gezamenlijke kosten niet verder 

uitgesplitst. Het college heeft KPN gevraagd alsnog een nadere uitsplitsing en onderbouwing van 
de onderliggende kostenposten te geven. In de brief van 1 november 2004, en tijdens de 
bespreking van 4 november 2004 heeft KPN hieraan gevolg gegeven.  
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41. Dit levert volgens KPN de volgende opstelling: 
 

Meerjarenvenster 
(5 jaar) 

2000 2001 2002 2003 2004 

Gezamenlijke kosten 

Verlies op vorderingen 

Projectkosten 

Totaal 

[VERTROUWELIJK] 

Tabel 5: Uitsplitsing project- en gezamenlijke kosten (kosten x 1000 €) 

 
42. Uit KPN´s onderbouwing blijkt dat er ook in 2004 sprake is van zowel aanhoudend hoge 

gezamenlijke kosten als ook hoge projectkosten. KPN heeft aangegeven dat de tijdbesteding van 
de Carrier Services medewerkers aan onderhavige dienst nog steeds aanzienlijk is, en heeft dit op 
verzoek van het college verder cijfermatig onderbouwd. Tevens heeft KPN een overzicht gegeven 
van de doelstellingen en kosten van de diverse projecten. Hieruit bleek dat deze projecten vooral 
gericht waren op een verbetering van de registratie en administratie alsmede de levering- en de 
billing processen ten behoeve van co-locatie. Het college is van oordeel dat deze kosten te hoog 
zijn en derhalve niet redelijk, gezien de fase waarin de dienstverlening zich inmiddels bevindt en 
de reeds gepleegde projectinspanningen (en hieruit voortvloeiende kosten) om de dienstverlening 
verder te automatiseren en te verbeteren. 

 

43. Vervolgens is uit de onderbouwing gebleken dat KPN, in tegenstelling tot wat eerder in het 
voorstel was aangegeven, voor de jaren 2001 en 2002 wel degelijk een post voor ´verlies op 
vorderingen´ in de kostenbasis heeft opgenomen. Het college had hiervan al eerder in het 
geschilbesluit geoordeeld dat dit niet redelijk is. 

 
Aantallen configuraties 
 
44. Uit KPN´s voorstel van 14 juli 2004 en de toelichting van 1 en 4 november 2004 blijkt dat zij ten 

behoeve van de berekening van de project- en gezamenlijke kosten per footprint (zie tabel 2) de 
(commercieel) afgenomen en gefactureerde aantallen footprints als uitgangspunt heeft genomen. 
Voor ICA/ILL zijn ook de footprints meegenomen die wel worden afgenomen, maar niet worden 
gefactureerd. Op grond van deze interpretatie is het aantal door KPN gehanteerde footprints 
substantieel lager dan het aantal dat het college in het geschilbesluit bij de vaststelling van het 
tarief hanteerde op basis van het toentertijd gehanteerde uitgangspunt van ´gebouwde en 
voorbereide´ footprints. 

 
45. In zijn brief van 10 november 2004 heeft het college aan KPN aangegeven dat de tabel met 

aantallen configuraties wat hem betreft incomplete en onjuiste informatie bevatte. KPN is verzocht 
om alsnog de tabel met de juiste en complete informatie op te leveren. Tevens is KPN gevraagd 
om in een identieke opstelling ook de aantallen configuraties (per type) ten behoeve van DSL van 



 

   

Besluit 
Openbaar 

15

KPN aan te geven. KPN heeft hier bij brief van 17 november 2005 gevolg aan gegeven door het 
verstrekken van een geactualiseerd en gecompleteerd overzicht van de aantallen configuraties. 

 
46. Uit de door KPN verstrekte informatie ten aanzien van (de ontwikkeling van) de aantallen 

co-locaties heeft het college het volgende afgeleid: 
 
47. a) Aantal ingerichte en afgenomen co-locatie ruimten 

Sinds begin 2003 is de groei in de realisatie van nieuwe co-locatie ruimten ten behoeve van 
andere marktpartijen (OLO´s) in de MDF-centrales sterk afgevlakt: in de periode 2000 tot 2003 
waren er in [VERTROUWELIJK] centrales co-locatie ruimten ingericht, tot aan 2004 waren dit er 
totaal [VERTROUWELIJK] geworden, tot aan 2005 zijn er [VERTROUWELIJK] centrales 
geprognosticeerd. 
Deze ontwikkeling blijft sterk achter bij het aantal ruimten dat KPN in dezelfde periode in de MDF 
centrales voor haar eigen ADSL dienstverlening heeft ingericht: dit aantal loopt in de jaren 2002 
tot 2002 redelijk gelijk op met dat van andere marktpartijen. Echter, tot aan 2003 waren er door 
KPN reeds [VERTROUWELIJK] centrales ingericht, tot aan 2004 al [VERTROUWELIJK] stuks en 
per 1 juli 2004 waren [VERTROUWELIJK] MDF centrales ([VERTROUWELIJK]) ingericht voor de 
levering van ADSL van KPN.  
Het college constateert dan ook dat [VERTROUWELIJK] door KPN zelf heeft plaatsgevonden en 
dat andere marktpartijen tot op dit moment hierop sterk achterblijven.  

 
48. b). Aantal afgenomen configuraties en footprints 

Wat betreft het aantal configuraties en/of footprints dat marktpartijen afnemen in de bestaande 
co-locatie ruimten, als ook in de in beperkte mate nieuw betrokken ruimten, geldt dat ook hier een 
afnemende groei of zelfs voor sommige typen een stagnatie zichtbaar is. De aantallen footprints 
voor KPN daarentegen vertonen over de gehele periode een aanzienlijke groei. 

 
49. c). Typen afgenomen configuraties 

Tenslotte wordt uit de informatie zichtbaar dat marktpartijen aanvankelijk vooral co-locatie van de 
typen ´hele´ of ´halve´ configuraties afgenomen hebben, maar dat zij in de latere jaren van het 
vijfjarenvenster in toenemende mate overgegaan zijn op het afnemen van de kleinere eenheden, 
zoals de speciaal ontwikkelde ´mini´ configuratie. Dit lijkt zijn oorzaak te hebben in enerzijds het 
vermijden van risico´s en kosten, en anderzijds ook het compacter worden van de ADSL 
apparatuur waardoor er meer lijnen aangesloten kunnen per ´footprint´ apparatuur. 

 

3.3 De overwegingen van het college 

 
50. In zijn geschilbesluit is het college uitgegaan van een uitrol van ADSL naar alle MDF centrale 

locaties (1.352 stuks), op grond waarvan ook de kosten aan het bijbehorende potentieel aantal 
configuraties binnen deze centrales toegerekend zouden kunnen worden. Uit de door KPN 
verstrekte gegevens blijkt dat vooralsnog alleen KPN een volledige uitrol gerealiseerd heeft en dat 
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andere marktpartijen hierop achterblijven. Blijkbaar kunnen marktpartijen met het huidige aantal 
co-locaties en configuraties (die voornamelijk ingericht zijn in de grotere centrales) een voldoende 
geografische dekkingsgraad bereiken, waarbij de kleinere centrale gebieden vooralsnog bediend 
worden via van KPN in wholesale afgenomen ontbundelde lijnen15. 

 

51. De vraag die voorligt, is in welke mate de andere marktpartijen verder zullen uitrollen en of (en 
wanneer) de situatie van volledige uitrol naar alle MDF centrales door anderen dan KPN bereikt 
zal worden. 

 
52. Het gevolg van de, ten opzichte van de oorspronkelijke (in het geschilbesluit) prognoses van het 

college, achterblijvende aantallen configuraties is dat de project- en gezamenlijke kosten tegen de 
door het college in het geschilbesluit vastgestelde tarieven nog niet volledig gedekt zijn. Deze 
onderdekking wordt nog versterkt door het feit dat KPN in zijn kostentoerekeningssystematiek niet 
uitgaat van proportionaliteit, dit wil zeggen dat de aantallen voor ADSL ingerichte ruimten van KPN 
in haar voorstel niet meetellen in het aanrekenen van de kosten. 

 
53. Wanneer uitgegaan wordt van het door KPN voorgestelde meerjarenvenster van vijf jaren, leidt dit 

tot een situatie waarin slechts door een substantiële verhoging16 van de tarieven voor de 
onderhavige kostencomponent voor de jaren 2004 en 2005 de kosten volledig gedekt kunnen 
worden (en het venster op ´0´ zal eindigen). Direct na afloop van het meerjarenvenster zouden de 
tarieven vervolgens een aanzienlijke daling vertonen, doordat de kosten in de navolgende jaren 
substantieel lager liggen. Wanneer de tarieven daarentegen gehandhaafd blijven op het door het 
college vastgestelde niveau zal aan het eind van de vijf jaar het venster nog niet op ´0´geëindigd 
zijn zodat er nog een hoeveelheid ongedekte kosten overblijft. Er zou dan niet voldaan worden 
aan de norm van kostenoriëntatie, daar deze kosten dan niet door KPN terugverdiend zouden 
kunnen worden. Dit zou betekenen dat hiervoor een verlenging van het meerjarenvenster nodig 
zou zijn. 

 

3.4 Tussenconclusie van het college 

 
54. Op grond van de door KPN aangegeven huisvestingskosten, de project en gezamenlijke kosten, 

alsmede de aantallen configuraties en de hierbij verstrekte onderbouwing kan het voorstel van 
KPN van 14 juli 2004 naar oordeel van het college niet als goedkeuringswaardig beschouwd 
worden. 

 
55. Hierbij komt dat het college tevens constateert dat de inmiddels ontstane werkelijke situatie op het 

gebied van de co-locatie af lijkt te wijken van enkele belangrijke uitgangspunten in het 
oorspronkelijke geschilbesluit. Het gaat hierbij met name om de marktsituatie, de technologische 

                                                      
15  Via het zogenoemde ‘bitstroom aanbod’ van KPN 
16  Een verhoging van deze kostencomponent met een factor 1.5 tot 5, afhankelijk van het type configuratie 
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ontwikkelingen op het gebied van apparatuur en de hieruit voortvloeiende uitrol, de dekkingsgraad 
en de meest geëigende wijze van kostenallocatie. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat de 
tarieven voor de periode 2004-2005 (en mogelijk ook daarna) zouden wijzigen, hetgeen gevolgen 
kan hebben voor de business case van marktpartijen die co-locatie bij KPN inkopen. 

 
56. Mede gezien het belang van onderhavige tarieven voor (de business case van) marktpartijen 

brengt dit het college er toe niet zonder meer het tarief te herberekenen en vervolgens vast te 
stellen, maar de uitgangspunten en prognoses opnieuw te toetsen door middel van een 
consultatie bij KPN en andere marktpartijen.  

 
57. Het college onderkent hierbij het grote belang om tot overeenstemming met KPN en de andere 

marktpartijen te komen zodat de bestaande juridische procedures afgesloten kunnen worden en 
nieuwe of toekomstige juridische procedures niet zullen ontstaan. Dit immers geeft de gewenste 
duidelijkheid en voorspelbaarheid aan deze tarieven, hetgeen ook voor de business case van 
ADSL aanbieders en hun toekomstplannen van groot belang is. 

  
58. In het volgende hoofdstuk zal worden ingegaan op de consultatie en de hieruit voortkomende 

verdere besprekingen met KPN. 
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4 Marktconsultatie 

 
59. Naar aanleiding van zijn voornoemde overwegingen en tussentijdse conclusies heeft het college 

besloten om een rondetafel bijeenkomst met marktpartijen over de periodieke tarieven voor 
co-locatie te houden. Op basis van de uitkomsten van deze bijeenkomst en de hierbij ontstane 
inzichten is het college opnieuw in gesprek getreden met KPN over een alternatief tariefvoorstel. 

4.1 De rondetafel bijeenkomst met KPN en marktpartijen 

 
60. Op 28 januari 2005 heeft het college een rondetafel bijeenkomst gehouden over de periodieke 

tarieven voor co-locatie waarbij onder voorzitterschap van OPTA zowel KPN als ook andere 
marktpartijen gesproken hebben over diverse aspecten, zoals de huisvestingskosten, de project- 
en gezamenlijke kosten, terugverdientijd en de geprognosticeerde en gerealiseerde uitrol. Tevens 
is aangegeven dat er wellicht een eenmalige ingreep of correctie noodzakelijk is om de resterende 
niet goedgemaakte kosten alsnog te dekken. 
 

61. Het doel van deze bijeenkomst was drieledig. Allereerst achtte het college het van belang dat het 
beoordelingsproces en het vaststellen van de definitieve co-locatie tarieven op een transparante 
wijze plaatsvindt. Daarnaast was de bijeenkomst bedoeld om - ten behoeve van de beoordeling - 
informatie te delen en te verkrijgen met betrekking tot marktontwikkelingen voor xDSL en 
co-locatie. Ten derde was de bijeenkomst bedoeld om het effect van deze informatie te bepalen 
op de uitgangspunten voor de vaststelling van periodieke co-locatie tarieven. 

 
62. Hierna zijn partijen in de gelegenheid gesteld om achteraf in schriftelijke vorm het college verder 

te informeren en hun standpunt nader te onderbouwen. Tevens is een openbare versie van KPN´s 
tariefvoorstel en kostenonderbouwing aan partijen nagezonden.  

4.2 Resultaten van de rondetafel bijeenkomst 

 
a. Huisvestingskosten 
 
De kostenonderbouwing 
63. Tijdens de bijeenkomst hebben marktpartijen aangegeven dat zij de door KPN genoemde kosten 

veel te hoog vinden en nader inzicht in de opbouw en hoogte van de kosten wensen. Marktpartijen 
zijn het eens met het oordeel van het college dat deze tariefcomponent gebaseerd dient te zijn op 
marktprijzen voor vergelijkbaar vastgoed. 
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b. Project- en gezamenlijke kosten 
 
De hoogte van de gemaakte kosten 
64. Marktpartijen geven aan deze kosten veel te hoog te vinden en zelfs onacceptabel in relatie tot de 

kwaliteit van de door KPN geleverde dienstverlening. Men geeft hierbij aan niet bereid te zijn te 
betalen voor de door hen gesignaleerde ‘inefficiëntie’. Marktpartijen zijn daarbij niet gekend in de 
activiteiten die KPN ondernomen heeft (en waarvoor KPN kosten in rekening brengt) ten behoeve 
van de verbeteringen in de processen en systemen.  

 
65. Een ander argument dat marktpartijen inbrengen, is dat KPN marktpartijen in het verleden min of 

meer gedwongen heeft om in separate ruimten (van KPN) te colloceren. Gezien het feit dat 
co-mingling voor marktpartijen een acceptabele oplossing zou zijn geweest, zijn hiermee onnodige 
(dubbele) kosten gemaakt die op marktpartijen worden afgewenteld, aldus de aanwezige 
marktpartijen.  

 
Termijn / terugverdientijd 
66. Tijdens de bijeenkomst stellen marktpartijen de wenselijkheid van een meerjarenvenster om 

kosten uit het verleden goed te maken ter discussie en geven aan dat er op een gegeven moment 
toch sprake dient te zijn van reguliere, gelijkmatige en lage kosten. Uit de mondelinge en 
toegezonden schriftelijke informatie blijkt dat marktpartijen wat betreft het gebruik van co-locatie 
ruimte in de MDF centrales van KPN rekening houden met een termijn van 10 jaar of meer.  

 
Uitrol 
67. Tijdens de bijeenkomst legt het college de uitgangspunten en prognoses ten aanzien van de 

uitrol, zoals gehanteerd in het oorspronkelijke geschilbesluit, aan partijen voor. Partijen worden 
uitgenodigd om (schriftelijk) hun toekomstscenario´s ten aanzien van de hun eigen uitrol, alsmede 
hun beeld van de totale marktontwikkeling, aan het college voor te leggen. Uit de toegezonden 
schriftelijke informatie blijkt dat enkele bestaande (maar ook nieuwe) marktpartijen ambitieuze 
uitrolplannen hebben. Echter, een harde, kwantitatieve planning ontbreekt veelal. Tevens is het 
college duidelijk geworden dat de uitrolplannen van marktpartijen mede afhankelijk zullen zijn van 
de uiteindelijke vastgestelde periodieke co-locatie tarieven. 

 
Allocatie 
68. Uitgangspunt in het geschilbesluit was dat elk type configuratie op dezelfde wijze een deel van de 

project- en gezamenlijke kosten krijgt aangerekend. De achtergrond hiervan is dat deze kosten 
betrekking hebben op de inrichting van het leveringsproces waardoor het mogelijk wordt de dienst 
co-locatie te leveren. Project- en gezamenlijke kosten worden toegerekend aan de eenheid 
´co-locatie-levering´ ongeacht het type configuratie. Het effect van deze keuze is dat bij de 
aanrekening van de project- en gezamenlijke kosten alleen de aantallen configuraties relevant zijn 
en het type configuratie buiten beschouwing blijft. 
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69. Het college heeft partijen gevraagd of het wenselijk is om bovenstaand uitgangspunt te 
handhaven, gezien de introductie van de ´mini-configuratie´ en het feit dat in toenemende mate 
kleinere configuraties worden afgenomen. Op de huidige wijze worden relatief veel van de kosten 
aan kleine eenheden toegerekend, en worden grotere eenheden relatief laag belast. Het college 
heeft partijen gevraagd welke alternatieven zij zien voor de toerekening van de project- en 
gezamenlijke kosten. Uit de schriftelijke informatie leidt het college af dat het merendeel van de 
partijen naar een aan oppervlakte gerelateerde kostenaanrekening wil, omdat hier een duidelijker 
relatie met het aantal lijnen, en dus de potentiële opbrengsten ligt. 

 
Overige punten 
70. Op basis van de voorgaande onderwerpen (hoogte kosten, venster, uitrol en allocatie) en de 

problematiek van a.) een aanzienlijke post nog niet terugverdiende kosten, in combinatie met b.) 
een aflopend meerjarenvenster en c.) onduidelijkheid over de toekomstige uitrol scenario´s heeft 
het college gezocht naar verdere mogelijkheden (bijvoorbeeld in de vorm van een eenmalige 
ingreep of correctie) om tot een oplossing te komen, waarmee de last uit het verleden kan worden 
afgewikkeld en een gelijkmatig en acceptabel tarief kan worden vastgesteld.  

 
71. Het college heeft zowel tijdens de bijeenkomst als in de schriftelijke informatieronde hiertoe ook 

KPN en overige marktpartijen om suggesties gevraagd. Hierop is echter een beperkte respons 
ontvangen17 zodat geen eenduidig beeld afgeleid kan worden. 

 

4.3 Oordeel van het college naar aanleiding van de rondetafel bijeenkomst 

 
Huisvestingskosten 
72. Het college ziet naar aanleiding van de bijeenkomst geen reden om zijn reeds in het geschilbesluit 

ingenomen standpunt ten aanzien van de huisvestingskosten (te bepalen aan de hand van de 
huurprijzen van commercieel vastgoed) te wijzigen. Het college laat het definitieve oordeel over dit 
punt dan ook over aan de hoogste rechterlijke instantie. 

 
De project- en gezamenlijke kosten 
73. Het college is allereerst van oordeel dat de reeds gemaakte project- en gezamenlijke kosten niet 

redelijk zijn (mede in relatie tot de tijdens de rondetafel bijeenkomst besproken gebrekkige 
kwaliteit van de dienstverlening) en neerwaarts bijgesteld dienen te worden. Het college is tevens 
van oordeel dat voor de toekomstige jaren in het meerjarenvenster er sprake dient te zijn van een 
scherp kostentarget. Tenslotte is het college van oordeel dat de kosten ook proportioneel aan 

                                                      
17  Enkele suggesties waren onder andere een aanrekening van de co-locatie kosten via de MDF Access lijntarieven en het 

voorstel om de tarieven via een internationale benchmark vast te stellen. De eerste suggestie komt deels terug in de door 

het college uiteindelijk gekozen oplossingsrichting. De tweede suggestie is lastig uitvoerbaar, gezien het feit dat het totale 

tariefbouwwerk op het gebied van ULL (vaste en periodieke kosten, tarieven voor lijnen en faciliteiten) in de diverse EU 

landen behoorlijk verschilt 
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KPN ´co-locaties´ (zijnde de door KPN voor eigen gebruik ingerichte ruimten voor het opstellen 
van xDSL apparatuur) toegerekend dienen te worden. Dit sluit aan bij de 
kostentoerekeningssystematiek voor alle andere ULL tarieven waar reeds van begin af aan 
volledige proportionaliteit wordt toegepast. 

 
Termijn / terugverdientijd 
74. Het college is van oordeel dat gezien de uitkomsten van de rondetafel bijeenkomst en de huidige 

marktontwikkelingen het redelijk is het meerjarenvenster te verlengen tot een periode van 
minimaal 10 jaar. Een belangrijke overweging hierbij is dat de toepassing van een korter 
meerjarenvenster tot grote tarieffluctuaties zou leiden. Immers, in de eerste 5 jaar zouden partijen 
een hoog periodiek tarief voor de co-locatie dienstverlening betalen, waarna het tarief vervolgens 
substantieel lager zou worden. Hiermee zouden later toetredende partijen onevenredig 
bevoordeeld worden ten opzichte van de eerdere toetreders. 

 
Uitrol 
75. Het college is van oordeel dat, conform de eerder door hem toegepaste systematiek in het 

geschilbesluit, de project- en gezamenlijke kosten toegerekend dienen te worden aan het totaal 
aantal potentiële configuraties. Echter, op grond van de huidige marktontwikkeling en het 
onderscheid tussen de uitrol van KPN zelf en die van de marktpartijen zal het college in overleg 
met KPN een nieuwe prognose over het aantal configuraties opstellen. 

 
Allocatie 
76. Op basis van de huidige inzichten is het college van oordeel dat, in tegenstelling tot de methodiek 

zoals gehanteerd in het geschilbesluit, de project- en gezamenlijke kosten per footprint 
aangerekend dienen te worden. Op deze wijze zijn de kosten meer in lijn met het 
terugverdienpotentieel (aantal lijnen) dat aan een bepaald type configuratie verbonden is. Het 
effect van deze keuze is dat bij de aanrekening van de project- en gezamenlijke kosten nu ook het 
type (lees: de grootte van de) configuratie bepalend is voor het deel van de kosten dat een 
marktpartij aangerekend krijgt. De uiteindelijke tarieven dienen naar oordeel van het college echter 
zodanig te zijn dat deze ´herbalancering´ voor marktpartijen tenminste kostenneutraal uitvalt. 

4.4 De verdere besprekingen van het college met KPN 

 
77. Het college heeft op grond van bovenstaande conclusies naar aanleiding van de marktconsultatie 

de door KPN aangeleverde kostentoerekeningssystematiek op bovengenoemde punten 
aangepast en een aantal scenario’s doorgerekend. Hieruit is gebleken dat zelfs bij aanpassing van 
de kostentoerekeningssystematiek op bovengenoemde punten het niet mogelijk was het 
meerjarenvenster op ´0´ te doen eindigen zonder een substantiële tariefverhoging. Daar dit naar 
oordeel van het college niet wenselijk is voor de verdere marktontwikkeling, is het college opnieuw 
met KPN in overleg getreden om tot een oplossing te komen. 
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78. Op 8 april 2005 heeft het college een bespreking met KPN gevoerd om te bepalen op welke wijze 
de kostentoerekeningssystematiek en het tariefvoorstel op grond van bovenstaande beoordeling 
aangepast dienden te worden. Tevens is hierbij gesproken over een mogelijke eenmalige correctie 
in de systematiek om tot een oplossing te komen, waarmee de last uit het verleden kan worden 
afgewikkeld en een gelijkmatige en acceptabele tariefontwikkeling kan worden bereikt. Een 
belangrijke randvoorwaarde hierbij was dat de definitieve, door het college als 
goedkeuringswaardig te beschouwen, kostentoerekeningssystematiek voor zowel het verleden als 
de komende jaren tot acceptabele en stabiele tarieven zou leiden, zodat er zowel voor KPN als 
voor marktpartijen geen grond zou zijn om bestaande juridische procedures voort te zetten dan 
wel nieuwe procedures te starten. 

 
79. Hierbij is overeengekomen dat KPN voor de huisvestingskosten, respectievelijk de project- en 

gezamenlijke kosten separate kostenonderbouwingen en tariefvoorstellen op zal stellen en aan 
het college ter beoordeling zal aanbieden. Op deze wijze kan er sprake zijn van twee separate 
beoordelingstrajecten. Dit maakt een situatie mogelijk waarbij het college enerzijds een verdere 
inhoudelijke beoordeling van de project- en gezamenlijke kosten uitvoert, en anderzijds de 
uiteindelijke beoordeling van de huisvestingskosten aan de hoogste rechterlijke instantie overlaat.  

 
80. Vanaf dit moment is er dus sprake van 2 tarieven: te weten periodieke tarieven dienstverlening 

co-locatie en periodieke tarieven huisvesting co-locatie. 
 
81. In de bovengenoemde bespreking met KPN heeft het college aangegeven dat naar zijn oordeel 

een goedkeuringswaardige kostentoerekeningssystematiek voor de project- en gezamenlijke 
kosten en het hieruit voortvloeiende tariefvoorstel voor de periodieke tarieven dienstverlening 
co-locatie aan de volgende voorwaarden zouden dienen te voldoen: 

 
a) de lengte van het meerjarenvenster dient minimaal 10 jaar te zijn; 
b) bij de gemeenschappelijke kosten wordt geen ´verlies op vorderingen´ opgenomen; 
c) op de totale project- en gezamenlijke kosten in het venster vindt op last van het college een 

eenmalige efficiency korting plaats ter hoogte van € 5 miljoen; 
d) de voor de komende jaren in het venster geprognosticeerde project- en gezamenlijke kosten 

worden onderworpen aan een scherp kostentarget als een stimulans voor toekomstige 
efficiency verbeteringen en kostenbesparingen door KPN; 

e) de allocatie van de project- en gezamenlijke kosten vindt in het vervolg plaats op basis van 
footprints, in plaats van configuraties zoals tot nu toe werd toegepast (´herbalancering´); 

f) bij de vaststelling van het totaal aantal footprints (potentiële uitrol) waarover de kosten 
omgeslagen worden, dient voor het gehele venster sprake te zijn van volledige 
proportionaliteit. Dit wil zeggen dat de footprints die KPN zelf voor haar eigen xDSL 
dienstverlening in haar eigen ruimten afneemt, volledig meetellen in de bepaling van de totale 
aantallen footprints. Deze proportionaliteit geldt met terugwerkende kracht, vanaf het begin van 
het venster; 

g) de vaststelling van het periodieke tarief dienstverlening co-locatie geschiedt op basis van de 
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nieuwe en actuele prognoses voor de aantallen footprints (voor zowel KPN zelf als ook voor de 
afname door andere marktpartijen). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de meest recente 
inzichten ten aanzien van de huidige en toekomstige uitrol; 

h) bij de vaststelling van het tarief worden voor de periode 2000 tot aan 1 juli 2004 in het 
meerjarenvenster de tarieven gehanteerd zoals die door het college in het geschilbesluit zijn 
vastgesteld. Voor de periode 1 juli 2004 en verder gelden de nieuwe tarieven zoals die uit de 
berekening van het venster volgen. 

 
82. Naast bovenstaande uitgangspunten heeft het college aan KPN aangegeven dat hij een 

eenmalige correctie in de kostenbasis voor dienstverlening co-locatie noodzakelijk acht. Deze 
eenmalige correctie zou gericht moeten zijn op het overhevelen van een nader te bepalen 
substantieel bedrag uit de kostenbasis voor co-locatie dienstverlening naar het kostenvenster voor 
ontbundelde lijnen. Deze correctie is naar oordeel van het college wenselijk gezien het feit dat de 
toekomstige uitrol in de kleinere centralegebieden door andere marktpartijen in mindere mate 
plaats zal vinden via het inrichten van co-locatie ruimten en het plaatsen van eigen apparatuur, 
maar in plaats daarvan door gebruik te maken van reeds ingerichte ruimten en apparatuur van 
andere partijen (voornamelijk KPN). In dergelijke gevallen zullen partijen in wholesale ontbundelde 
lijnen afnemen (via de zogenaamde ´bitstream access´) waarover zij vervolgens hun retail 
dienstverlening aan hun eindgebruikers leveren. 

 
83. Het college is van oordeel dat bovengenoemde eenmalige correctie niet alleen past binnen de 

principes van causaliteit en kostenoriëntatie, maar dat zij tevens bijdraagt om (ook na 
´herbalancering´ van de tarieven) tot een acceptabel en stabiel tariefniveau voor co-locatie 
dienstverlening te komen. 

 
84. Het college heeft KPN gevraagd om op basis van bovenstaande uitgangspunten haar 

kostentoerekeningssystematiek aan te passen en door te rekenen. KPN heeft hier per e-mail van 
5 mei 2005 gevolg aan gegeven door middel van een zogenaamde ´rekenexercitie´. Deze 
rekenexercitie is op 3 juni 2005 door het college met KPN besproken, op grond waarvan KPN nog 
enkele aanpassingen heeft doorgevoerd. Tevens heeft KPN aangegeven de door haar uiteindelijk 
in te dienen definitieve kostentoerekeningssystematiek en tariefvoorstel nog van enkele 
aanvullende randvoorwaarden te willen voorzien. 

 
85. Op 15 juni 2005 heeft het college in concept de kostentoerekeningssystematiek en tariefvoorstel 

van KPN ontvangen, zodat de beoordeling door het college reeds kon aanvangen.  

4.5 Tweede bijeenkomst marktpartijen 

 
86. Het college heeft, alvorens tot definitieve besluitvorming over te gaan, op 21 juli 2005 een tweede 

bijeenkomst met KPN en de andere marktpartijen georganiseerd. In het kader van de 
transparantie en input van marktpartijen wenste hij de achtergrond, elementen en uitkomsten van 
de voorgenomen beoordeling eerst nog aan de markt voor te leggen. Tevens is hierbij ingegaan 
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op de relatie tussen de voorgenomen beoordeling en het nieuwe regelgevend kader voor de 
komende jaren. 

 
87. Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft een aantal marktpartijen op 1 augustus 2005 

gezamenlijk een brief aan het college gezonden, waarin zij hun bezorgdheid uiten ten aanzien van 
de gang van zaken. In deze brief geven de marktpartijen aan dat het op 21 juli 2005 
gepresenteerde voorstel voor de periode tarieven voor co-locatie naar hun mening 
concurrentieverstorend zal werken. De bezwaren richtten zich naast de hoogte van de tarieven 
meer specifiek op de ´herbalancering´ van de tarieven (tussen grote en kleine configuraties). 

 
88. Aangegeven werd dat sommige partijen met hun huidige installed base (met een belangrijk 

aandeel grotere configuraties) door de nieuwe tarieven in totaal meer zouden gaan betalen, terwijl 
andere partijen (met een belangrijk aandeel kleinere configuraties) hun totaalbedrag zouden zien 
dalen. Daarbij komt nog dat het in de optiek van marktpartijen niet mogelijk zou zijn deze kosten 
te reduceren door reeds afgenomen configuraties te verkleinen, dan wel terug te geven aan KPN.  

 
89. Daar het college op grond van de door hem uitgevoerde berekening, met gebruik van de aan hem 

bekend zijnde (door KPN verstrekte) installed base gegevens tot de conclusie was gekomen dat 
de tariefuitkomsten wel degelijk voor alle marktpartijen budgetneutraal zouden uitpakken, heeft hij 
KPN (bij e-mail van 21 juli 2005) om een extra toetsing van de verstrekte installed base gegevens 
verzocht.  

 
90. Uit deze toetsing bleek dat de bij KPN geregistreerde installed base gegevens voor co-locatie op 

sommige plaatsen aanzienlijk afweken van de eigen registratie van afgenomen configuraties door 
marktpartijen. Op het moment dat dit duidelijk was heeft het college KPN verzocht om de 
registratie op te schonen, dan wel te actualiseren en deze af te stemmen met marktpartijen. Pas 
wanneer KPN een door marktpartijen geaccordeerde installed base registratie kon overleggen, 
zou de beoordeling van de kostentoerekeningssystematiek (met de correcte gegevens) opnieuw 
ter hand genomen kunnen worden. 

 
91. Op 29 september 2005 heeft KPN deze aangepaste, door marktpartijen geaccordeerde, installed 

base registratie aangeleverd. Hiermee was er overeenstemming bereikt over de te gebruiken 
aantallen in de kostentoerekeningssystematiek. Het college heeft KPN vervolgens verzocht een 
aangepaste kostentoerekeningssystematiek en tariefvoorstel op te stellen en aan het college ter 
beoordeling voor te leggen. 

 
92. Ten aanzien van het door marktpartijen gesignaleerde probleem van de tariefverhoging voor de 

“hele configuraties” is in oktober 2005 met KPN besproken dat marktpartijen in staat zijn om 
binnen de contractuele voorwaarden hun configuraties te verkleinen door ongebruikte footprints 
“terug te geven”. 

 
93. Alvorens een definitief tariefvoorstel in te dienen heeft KPN op 7 oktober, 13 en 19 december 
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2005 een aantal hernieuwde rekenexercities aan het college voorgelegd, die vervolgens 
besproken zijn. Het college heeft KPN verzocht om op grond van de laatste rekenexercitie een 
voorstel in te dienen. 

 
94. Uit de rekenexercities bleek dat de tarieven op grond van de nieuwe, hogere aantallen 

configuraties nog aanzienlijk lager zouden uitkomen. Mede hierdoor zouden nu voor nagenoeg 
alle marktpartijen geen negatieve effecten in het totaalbedrag meer kunnen optreden, de 
uitkomsten zijn voor hen tenminste budgetneutraal. Hierbij overweegt het college dat in 
incidentele gevallen een marktpartij er voor kan kiezen door het verkleinen van een te grote 
configuratie zijn kosten te reduceren. Ook is het college van oordeel dat de nieuwe tarieven niet 
alleen bezien moeten worden in het kader van de bestaande uitrol van marktpartijen, maar zeker 
ook in het licht van een toekomstige uitrol, die nu ook met kleinere configuraties en lagere kosten, 
gefaciliteerd wordt. 

 
95. Het voorgaande heeft er toe geleid dat het college zich bevestigd ziet in zijn voorgenomen 

oplossingsrichting ten aanzien van de periodieke tarieven dienstverlening co-locatie en dan ook 
van oordeel is dat de voorliggende oplossing en uitkomst niet concurrentie verstorend zullen zijn. 
Het college ziet zich gesterkt in zijn voornemen om de thans in het kader van dit tariefbesluit 
ontwikkelde kostentoerekeningssystematiek, de hierbij gehanteerde uitgangspunten, en de hierin 
opgenomen kosten- en volume ontwikkelingen als basis te nemen voor de tariefregulering voor 
co-locatie zoals die onder het nieuwe regelgevend kader plaatsvindt. Het college heeft KPN dan 
ook verzocht een definitieve kostentoerekeningssystematiek en tariefvoorstel, 
dienovereenkomstig in te dienen. 
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5 De beoordeling van het nieuwe voorstel van KPN door het college 

 
96. Op 26 januari 2006 heeft KPN het voorstel definitief aangeleverd, voorzien van een brief met 

enige aanvullende voorwaarden. Het college is vervolgens overgegaan tot definitieve 
besluitvorming ten aanzien van de kostentoerekeningssystematiek en de hieruit resulterende 
tarieven. De brief van KPN is door het college separaat beantwoord bij brief van 13 februari 2006 
(OPTA/TN/2006/200207). 

 
97. Onderstaand wordt allereerst het nieuwe voorstel van KPN, dat op 26 januari 2006 door het 

college is ontvangen, weergegeven. Hierna volgt de beoordeling van het college. Dit hoofdstuk 
wordt afgesloten met enige slotoverwegingen van het college.  

5.1 Het nieuwe voorstel van KPN 

 
98. In onderstaande paragrafen wordt ingegaan op het nieuwe voorstel van KPN, dat op 26 januari 

2006 door het college is ontvangen, voor de periodieke tarieven dienstverlening co-locatie. Onder 
a) worden kort de door KPN gehanteerde uitgangspunten beschreven. Vervolgens wordt onder b) 
ingegaan op de kostenonderbouwing voor de project- en gezamenlijke kosten. Tenslotte worden 
onder c) de door KPN voorgestelde periodieke tarieven voor de dienstverlening co-locatie 
weergegeven.  

 
a. Uitgangspunten bij het voorstel 
 
99. In het nieuwe voorstel worden door KPN de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 Het meerjarenvenster voor project- en gezamenlijke kosten voor de periodieke tarieven 
dienstverlening co-locatie loopt van 2000 tot en met 2009; 

 Uit het genoemde meerjarenvenster worden kosten ten bedrage van € 15 miljoen verwijderd; 
hiervan wordt een bedrag van € 5 miljoen als een door het college opgelegde efficiëntie korting 
afgeboekt en wordt € 10 miljoen ondergebracht in het periodieke tarief voor gedeeltelijk en 
volledig ontbundelde lijnen (ASL en xTL) voor de periode 2006 tot en met 2008; 

 KPN doet geen nieuw voorstel voor de huisvestingskosten. De gerechtelijke uitspraak in 
laatste instantie inzake de (uitgangspunten van de) huisvestingskosten voor MDF co-locatie 
naar aanleiding van het geschil over de periode juli 2002 – juni 2003 geldt ook voor latere 
tariefperioden; 

 OPTA gaat akkoord met de voorstellen voor gerelateerde dossiers, die door KPN in haar 
voorstel zijn gedaan. Het betreft hier voorstellen ten aanzien van het volgende. 

− De tarieven in het licht van het nieuwe regelgevend kader;  
− Effect op de tarieven ASL en xTL; 
− Outdoor configuratie. 
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b. Kostenonderbouwing van de project- en gezamenlijke kosten 
 
100. De project- en gezamenlijke kosten van KPN zijn als volgt in de kostentoerekeningssystematiek 

opgenomen: 
 De project- en gezamenlijke kosten in de jaren 2007-2009 zijn op € 3,1 miljoen gesteld, vóór 

onderstaande correctie; 
 Uit het 10-jarenvenster is € 15 miljoen verwijderd, dit is € 1,5 miljoen per jaar; 
 De aantallen footprints zijn conform de laatste inzichten: op een niveau gelijk aan die van DSL 

aanbieders op locaties waar een of meer DSL aanbieders aanwezig zijn, op locaties waar 
alleen KPN aanwezig is, heeft KPN 2 footprints; 

 Het tarief in het venster is tot en met 30 juni 2004 gehandhaafd op het niveau van het 
geschilbesluit, het tarief voor de periode vanaf 1 juli 2004 is conform onderhavig voorstel. 

 
101. KPN heeft de kosten en aantallen vervolgens opgenomen in een tienjarenvenster en op basis van 

de gerealiseerde en geprognosticeerde aantallen footprints de kostencomponent per footprint 
berekend. Dit leidt volgens KPN tot de volgende opstelling: 

 

Meerjarenvenster  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

WACC 12,6% 13,4% 13,4% 11,6% 11,6% 11,6% 11,6% 11,6% 11,6% 11,6%

Disconteringsfactor 2,96 2,62 2,31 2,04 1,83 1,64 1,47 1,32 1,18 1,06

Tarief per configuratie (€) 1.688 1.688 1.688 1.688   

Tarief per footprint (nieuw)   372 372 372 372 372 372

Aantal Footprints 

Omzet (cash inflow) 

Gezamenlijke en project-

kosten (cash outflow) 

Cashflow 

NTW cashflow 

[VERTROUWELIJK] 

NTW cashflow = 0     0

Tabel 6: Meerjarenvenster project- en gezamenlijke kosten (kosten in € per footprint per jaar) 
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c. De door KPN voorgestelde periodieke tarieven dienstverlening co-locatie 
 
102. Op basis van bovenstaande kostenonderbouwing komt KPN tot het volgende tarief per MDF & 

ICA/ILL co-locatie footprint.  
 

Kosten component: Kosten: 
Project- en gezamenlijke kosten per footprint € 372 

  

% IOR 1,97% 

IOR € 7 

  

Tarief per footprint € 379 
Tabel 7: Tarief per MDF & ICA / ILL co-locatie footprint 
 

103. Op basis van bovenstaande tarief per footprint komt KPN tot de onderstaande periodieke tarieven 
voor de dienstverlening voor verschillende typen MDF & ICA/ILL co-locatie. 

 
Type co-locatie: 
 

Tarief per jaar: 

MDF Co-locatie  

 Tarief per hele configuratie (5 footprints) € 1.897 

 Tarief per halve configuratie (3 footprints) € 1.138 

 Tarief per mini configuratie (1 footprint) € 379 

 Tarief per adjacent (1 footprint, zonder hvk) € 137 

  

ICA/ILL Co-locatie  

 Tarief per footprint € 379 

Tabel 8: Periodieke tarieven dienstverlening per type MDF & ICA / ILL co-locatie 
 

5.2 De beoordeling van het voorstel door het college 

 
104. Het college heeft de bovenstaande kostentoerekeningssystematiek en het hieruit resulterende 

tariefvoorstel van KPN beoordeeld. Hierbij heeft het college het volgende vastgesteld: 
 
105. KPN heeft de uitgangspunten, die het college stelde aan een goedkeuringswaardige 

kostentoerekeningssystematiek (zie paragraaf 4.4) volledig overgenomen. 
 
106. De door KPN doorgevoerde korting van € 5 miljoen op de reeds gemaakte project- en 

gezamenlijke kosten, alsmede de door KPN aan zichzelf gestelde kostentargets voor de 
toekomstige project- gezamenlijke kosten (jaarlijkse korting over de periode 2005 tot en met 2009 
van ongeveer 30%) acht het college redelijk. 
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107. De door KPN aangeleverde nieuwe en geactualiseerde prognoses ten aanzien van de potentiële 

uitrol (in footprints) van KPN zelf en van de andere marktpartijen acht het college op basis van zijn 
huidige inzichten realistisch en hiermee redelijk. 

 
108. De allocatie van de kosten naar footprints en de daaruit resulterende nieuwe tariefstructuur, 

waarbij de periodieke tarieven voor dienstverlening co-locatie per footprint worden bepaald en het 
periodieke tarief per configuratie dus oppervlakte gebonden wordt, acht het college redelijk. Op 
deze wijze sluit de kostenstructuur voor marktpartijen naar het oordeel van het college beter aan 
bij het terugverdienpotentieel, dat immers gerelateerd is aan het aantal lijnen dat op een bepaald 
type configuratie aangesloten kan worden Volgens een door het college doorgevoerde 
controleberekening wordt voldaan aan de door hem gestelde randvoorwaarde dat de totale kosten 
voor marktpartijen door deze ´herbalancering´ niet mogen stijgen. 

 
109. Uit het voorstel van KPN blijkt dat er uiteindelijk een bedrag van € 10 miljoen vanuit de 

kostenbasis voor dienstverlening co-locatie naar de kostenbasis voor ontbundelde lijnen (ASL en 
xTL) overgeheveld wordt. Deze kosten zullen opgenomen worden in een toekomstig 
meerjarenvenster en vervolgens via het tarief voor de ontbundelde lijnen vergoed worden. Het 
college is van oordeel dat hiermee voldaan wordt aan de principes van causaliteit en 
kostenoriëntatie. Deze invulling van KPN van de door het college noodzakelijke geachte 
eenmalige correctie is naar oordeel van het college dan ook redelijk. 
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6 Verdere overwegingen van het college 

6.1 Aanvullende voorwaarden bij het tariefvoorstel 

 
110. KPN heeft haar kostentoerekeningssystematiek en tariefvoorstel, dat op 26 januari 2006 door het 

college is ontvangen, aangeboden onder een aantal voorwaarden. Onderhavig besluit heeft 
betrekking op de beoordeling van de kostentoerekeningssystematiek op grond waarvan 
vastgesteld kan worden of de door hieruit resulterende tarieven voldoen aan de norm van 
kostenoriëntatie. 

 
111. Onderhavig besluit heeft geen betrekking op een beoordeling van (de redelijkheid van) de door 

KPN gestelde voorwaarden. Het college heeft per separate brief van 16 februari 2006 aangegeven 
op welke wijze hij deze voorwaarden zal kunnen accepteren en vervolg zal geven aan de hierin 
gestelde zaken . 

6.2 Periode waarop het tarief betrekking heeft. 

 
112. De door het college beoordeelde kostentoerekeningssystematiek en het hieruit voortvloeiende 

tariefvoorstel van KPN hebben betrekking op de periode 1 juli 2004 tot aan 1 juli 2005.  
Voor deze periode is KPN conform het overgangsrecht ingevolge artikel 19.5 van de Tw gehouden 
om krachtens artikel 6.6 en artikel 3 van de Verordening dienstverlening ter zake van 
interconnectie en bijzondere toegang respectievelijk ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk 
tegen kostengeoriënteerde tarieven aan te bieden. De uiteindelijke tarieven gelden dus direct voor 
de genoemde periode. 

 
113. Echter, de toegepaste kostentoerekeningssystematiek is door het gehanteerde meerjarenvenster 

gekoppeld aan de tarieven die in rekening zijn gebracht in de voorafgaande periode en aan de 
nog in rekening te brengen tarieven in de hierop volgende periode. Het college zal dat hieronder 
toelichten. 

 
De tarieven in het licht van het overgangsregime – van 1 juli 2005 tot eind 2005 
114. In het besluit ten aanzien van het overgangsregime heeft het college aangegeven dat de periode 

tot uiterlijk eind 2005 geldt als een overgangsperiode waarin de nieuwe Tw al wel in werking is 
getreden maar waarin het overgangsrecht bepaalt dat de verplichtingen van de oude Tw 
vooralsnog van kracht zijn. Gedurende deze periode zal derhalve nog uitvoering gegeven dienen 
te worden aan de bestaande tariefregulering, zoals verwoord in de richtsnoeren. Deze 
overgangsperiode tot eind 2005 is ook van toepassing voor de kostentoerekeningssystematiek en 
de tarieven voor de dienstverlening op het gebied van co-locatie. Dit betekent dat het hierboven 
vastgestelde tarief dus ook betrekking zal hebben op de periode van 1 juli 2005 tot en met 31 
december 2005. 
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De tarieven in de voorafgaande periode – van 2000 tot aan 1 juli 2004 
 
115. In het meerjarenvenster van de thans door het college beoordeelde 

kostentoerekeningssystematiek voor de periodieke tarieven dienstverlening co-locatie is voor de 
jaren 2000 tot en met 2003 (dit is de periode tot aan 1 juli 2004) voor de project- en gezamenlijke 
kosten de door het college in het geschilbesluit vastgestelde tariefcomponent18 van € 1.688 per 
configuratie opgenomen. Dit heeft over de genoemde jaren geleid tot een bepaalde omzet (cash 
inflow) ter dekking van de kosten. De consequentie hiervan is echter wel dat het thans door middel 
van het meerjarenvenster berekende tarief mede gebaseerd is op de in de voorgaande jaren via 
de genoemde tariefcomponent gerealiseerde kostendekking. Het thans voor de huidige 
reguleringsperiode periode berekende tarief kan dus alleen als kostengeoriënteerd beschouwd 
worden wanneer de tariefcomponent in de voorafgaande jaren van het meerjarenvenster van 
toepassing is. 

 
De tarieven in de volgende periode – van 1 januari 2006 tot aan 1 juli 2010 
 
116. In deze periode is het nieuwe regelgevend kader van toepassing. De exacte invulling hiervan zal 

met name afhangen van de implementatiebesluiten van de marktanalyse die het college in het 
eerste kwartaal van 2006 zal nemen en de hierin vastgelegde regulering voor de co-locatie 
dienstverlening. 

 
117. In het meerjarenvenster van de thans door het college beoordeelde kostentoerekenings-

systematiek voor de periodieke tarieven dienstverlening co-locatie is voor de jaren 2005 tot en met 
2009 (dit is de periode tot aan 1 juli 2010) voor de project- en gezamenlijke kosten het door KPN 
voorgestelde tarief van € 379 per footprint opgenomen. Dit zal over de genoemde jaren leiden tot 
een bepaalde omzet (cash inflow) ter dekking van de kosten. De consequentie hiervan is echter 
wel dat het thans door middel van het meerjarenvenster berekende tarief mede gebaseerd is op 
de in de nog komende jaren via het genoemde tarief te realiseren kostendekking. Het thans voor 
de huidige reguleringsperiode berekende tarief kan dus alleen als kostengeoriënteerd beschouwd 
worden wanneer de uitgangspunten19 welke hebben geleid tot de tariefcomponent van € 379 per 
footprint in de nog volgende jaren van het meerjarenvenster van toepassing zijn. 

 
118. Het college merkt echter op dat de thans in het kader van dit tariefbesluit ontwikkelde 

kostentoerekeningssystematiek, de hierbij gehanteerde uitgangspunten, en de hierin opgenomen 
kosten- en volume ontwikkelingen de basis kunnen vormen voor de tariefregulering voor co-locatie 
zoals die onder het nieuwe regelgevend kader zal plaatsvinden. 

                                                      
18  Dit is de tariefcomponent ter dekking van de project en gezamenlijke kosten. Het uiteindelijke tarief bevat ook nog een 

component ter dekking van de huisvestingskosten. 
19  Zoals ondermeer lengte van het venster, aantallen configuraties en kosten. De ten behoeve van de disconteringsfactor te 

gebruiken WACC zal echter wel opnieuw worden vastgesteld. 
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6.3 Slotoverwegingen 

 
119. Het college overweegt dat met zijn goedkeuring van onderhavige kostentoerekeningssystematiek 

de grond voor lopende en toekomstige procedures, voor zover zij betrekking hebben op de 
project- en gezamenlijke kosten, voor KPN wegvalt. 

 
120. Het college is in onderhavig besluit niet toegekomen aan een inhoudelijke beoordeling van de 

huisvestingskosten voor co-locatie. Zoals eerder aangegeven zijn KPN en het college 
overeengekomen dat het uiteindelijke oordeel hierover overgelaten wordt aan de hoogste 
rechterlijke instantie. Tot die tijd dient KPN de door het college in het geschilbesluit vastgestelde 
tarieven voor huisvesting aan marktpartijen in rekening te brengen. 

 
121. Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit dient KPN de kosten voor huisvesting co-locatie en de 

kosten voor dienstverlening co-locatie via twee afzonderlijke tarieven aan haar afnemers in 
rekening te brengen. Gezien de reguleringsperiode betekent dit dat deze nieuwe wijze van 
tarifering geldt vanaf 1 juli 2004.  

 
122. Het periodieke tarief voor dienstverlening co-locatie voor ICA/ILL is gelijk aan dat voor MDF 

co-locatie. Gezien de sterke overeenkomsten in de dienstverlening is sprake van een 
gezamenlijke kostenbasis, kostentoerekeningssystematiek. Tevens zijn bij de vaststelling van de 
aantallen footprints (gerealiseerd en geprognosticeerd) in het meerjarenvenster de aantallen van 
beide typen co-locatie samengevoegd. 
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7 Dictum 

123. Het college verleent goedkeuring aan de door KPN voorgestelde kostentoerekeningssystematiek 
voor de periodieke tarieven dienstverlening co-locatie, zoals deze op 26 januari 2006 door het 
college is ontvangen. 

 
124. Het college is van oordeel dat de hieruit resulterende tarieven die KPN voorstelt 

kostengeoriënteerd zijn. Deze tarieven zijn: 
o € 1.897 per jaar voor een hele configuratie; 
o € 1.138 per jaar voor een halve configuratie; 
o € 379 per jaar voor een mini configuratie; 
o € 137 per jaar voor een adjacent configuratie en 
o € 379 per jaar voor een ICA/ILL co-locatie footprint. 

.  
125. Bovengenoemde tarieven gelden voor de periode 1 juli 2004 tot en met 31 december 2005. 
 
126. KPN dient de uit onderhavig besluit resulterende kostengeoriënteerde tarieven voor 

dienstverlening co-locatie, met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2004 aan marktpartijen in 
rekening te brengen. Indien nodig dient KPN hierbij tot verrekening met de eerder aan partijen 
gefactureerde tarieven over te gaan. 

 
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
namens het college, 
Sectorleider Breedband en Huurlijnen 
 
 
 
 
mw. drs. C.M.I. Cramer 
 
Bezwaar 
Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is 

bekendgemaakt bezwaar maken bij het College van de OPTA.       

Het postadres is: College van de OPTA, t.a.v. afdeling Juridische Zaken, Postbus 90420, 2509 LK Den Haag. 

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een 

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht bevatten. Voorts moet het bezwaarschrift de gronden van het 

bezwaar bevatten. 

 

Het college wijst u op de mogelijkheid die de Algemene wet bestuursrecht de indiener van een bezwaarschrift biedt, om in dat 

geschrift het college te verzoeken de bezwaarschriftenfase over te slaan. Indien het college uw verzoek inwilligt, zal uw 

bezwaarschrift worden doorgezonden naar de rechtbank en daar als beroepschrift worden behandeld. De procedure kan 

daardoor worden verkort. Indien het college uw verzoek niet inwilligt, staat tegen deze beslissing geen beroep open en zal uw 

bezwaarschrift door het college worden behandeld.  
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Bijlage A: Periodieke tarieven dienstverlening co-locatie 
 
Onderstaand worden weergegeven de jaarlijkse tarieven welke gelden voor de periode 1 juli 2004 tot 
en met 31 december 2005: 
 

Dienstverlening per type co-locatie: 
 

Tarief per jaar: 

MDF Co-locatie  

 Tarief per hele configuratie (5 footprints) € 1.897 

 Tarief per halve configuratie (3 footprints) € 1.139 

 Tarief per mini configuratie (1 footprint) € 379 

 Tarief per adjacent  € 137 

  

ICA/ILL Co-locatie  

 Tarief per footprint € 379 

Tabel 9: Periodieke tarieven dienstverlening per type MDF & ICA / ILL co-locatie 
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Bijlage B: Gedetailleerde kostenonderbouwing behorende bij het voorstel van KPN, dat op 26 
januari 2006 door het college is ontvangen  
 

 
 

[VERTROUWELIJK] 

 
 
 

[VERTROUWELIJK] 

[VERTROUWELIJK]
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Bijlage C: Verloop van de procedure 
 
- 14 juli 2004; tariefvoorstel van KPN (CSJF/2004/033) 
- 30 juli 2004; brief OPTA (OPTA/IBT/2004/202712) 
- 6 augustus 2004; fax KPN (04-008-PC/CS) 
- 17 augustus 2004; tariefvoorstel optisch koppelen (04-009-PC/CS) 
- 23 september 2004; overleg tussen KPN en OPTA 
- 8 oktober 2004; brief OPTA (OPTA/EGM/2004/203586) 
- 18 oktober 2004; concept brief KPN per e-mail (zonder kenmerk) 
- 20 oktober 2004; e-mail van OPTA werkafspraken  
- 21 oktober 2004; e-mail van KPN in reactie op werkafspraken 
- 27 oktober 2004; e-mail van OPTA bevestiging werkafspraken 
- 28 oktober 2004; brief KPN ontvangen per e-mail (zonder kenmerk) 
- 1 november 2004; e-mail van OPTA agenda overleg van 4 november 2004 
- 4 november 2004; overleg tussen KPN en OPTA 
- 8 november 2004; brief OPTA (OPTA/IBT/2004/203949) met verzoek voor aanvullende informatie 
- 28 januari 2005; rondetafel bijeenkomst OPTA, KPN en andere marktpartijen 
- 8 april 2005; bespreking OPTA - KPN 
- 4 mei 2005; voorstel rekenexercitie KPN 
- 3 juni 2005; bespreking OPTA - KPN 
- 6 juni 2005; bespreking rekenexercitie OPTA – KPN 
- 15 juni 2005; concept voorstel KPN 
- 21 juli 2005; tweede rondetafel bijeenkomst OPTA, KPN en andere marktpartijen 
- 29 juli 2005; e-mail van KPN met installed base gegevens co-locatie 
- 1 augustus 2005; brief van marktpartijen over stand van zaken 
- 29 september 2005; e-mail van KPN met aangepaste en geaccordeerde installed base gegevens 
- 7 oktober 2005; e-mail met concept voorstel KPN 
- 18 oktober 2005; bespreking OPTA - KPN 
- 13 december 2005; e-mail met concept voorstel KPN 
- 14 december 2005; bespreking OPTA - KPN 
- 19 december 2005; e-mail met aangepaste berekening KPN 
- 6 januari 2006; e-mail met concept voorstel KPN 
- 26 januari 2006; definitief voorstel KPN (WSOJF/2006/006) 
- 16 februari 2006; brief van het college over definitief voorstel van KPN (OPTA/TN/2006/200207) 
- 1 maart 2006: e-mail van KPN met koppeling voor ICA/ILL co-locatie 
 
 
 
 

 


