
Periodieke rapportage stoplichtmodel 
 

Datum: 11 april 2006 

 

Met de periodieke publicatie van deze rapportage wil het college marktpartijen op transparante wijze 

informeren over zijn activiteiten inzake de regulering van KPN’s eindgebruikerstarieven voor vaste 

telefonie en het toezicht daarop. Voor vragen en/of opmerkingen: stoplicht@opta.nl       

 

1. Monitoring  

Het college heeft van KPN in maart een update van de combinatorische prijssqueezetoets 

(hierna: CPST) op dienstniveau ontvangen ten aanzien van de dienst BelVrij Avond & 

Weekend. Deze update was gebaseerd op gerealiseerde belprofielen in februari 2006. 

Het college heeft geconstateerd dat sprake is van een positieve kortingsruimte.
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Naar aanleiding van KPN’s tweewekelijkse meldingen
2
 met betrekking tot nieuwe of 

gewijzigde diensten heeft het college KPN verzocht om hem maandelijks voor de 

volgende diensten te voorzien van een update van de CPST op dienstniveau (incl. 

belprofielen, aantal klanten etc.):  

i. Zakelijk BelVrij (t/m augustus 2006) 

ii. InternetPlusBellen van KPN (t/m december 2006) 

iii. InternetPlusBellen van Het Net (t/m december 2006) 

iv. InternetPlusBellen van Planet Internet (t/m december 2006) 

v. Corporate Voice Nationaal (t/m augustus 2006) 

vi. Zakelijk InternetPlusBellen (t/m december 2006) 

vii. Zakelijk InternetPlusBellen XL (t/m december 2006) 

Daarnaast heeft het college KPN verzocht om hem één keer per kwartaal te voorzien van 

een update van de CPST op dienstniveau van alle op dat moment in de markt staande 

diensten. De eerste kwartaalrapportage zal betrekking hebben op het tweede kwartaal 

van 2006. 

Het college verzoekt marktpartijen om hem (voor zover mogelijk) te voorzien van 

referentie-informatie met betrekking tot de bovengenoemde retaildiensten van KPN. Deze 

informatie (o.a. belprofielen) zal het college gebruiken als zogenaamde ‘sanity check’ op 

de door KPN aangeleverde informatie. Marktpartijen die hieraan willen meewerken 

worden verzocht dit per e-mail aan stoplicht@opta.nl te bevestigen. Een aantal 

marktpartijen zal tevens individueel benaderd worden door het college. 

 

2. Lijst met bestaande diensten 

KPN dient bij de inwerkingtreding van het retailbesluit, conform randnummer 38 van 

annex F, al haar bestaande diensten aan het college te melden (hierna: lijst met 

bestaande diensten). KPN heeft de definitieve lijst met bestaande diensten op 16 februari 

aan het college verstrekt.  

Na bestudering van deze lijst met bestaande diensten is het college tot de conclusie 

gekomen dat de lijst niet alle diensten bevat waarop de retailregulering van het college 

van toepassing is. Meer specifiek ontbreken de bundels van gereguleerde met 

                                                      
1
 Een positieve kortingsruimte betekent dat het tarief hoger is dan de ondergrens. 

2
 Van KPN ontvangen op 16 februari, 2 maart, 16 maart en 30 maart. 
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ongereguleerde diensten waarbij een korting wordt verstrekt of toegerekend aan de 

ongereguleerde dienst en waarbij het verkrijgen van de korting op de ongereguleerde 

dienst afhankelijk wordt gesteld van de afname van de gereguleerde dienst (hierna: 

combi-aanbiedingen). Een voorbeeld hiervan is de bundel van KPN TV met BelBasis. 

Ondanks herhaaldelijke verzoeken van het college heeft KPN deze combi-aanbiedingen 

tot op heden niet conform randnummer 38 van annex F bij het college gemeld, ook niet in 

de tweewekelijkse meldingen. KPN betwist de bevoegdheid van het college om dergelijke 

combi-aanbiedingen aan de retailregulering te toetsen. 

Het college beraadt zich momenteel op het nemen van passende maatregelen ter 

handhaving van het retailbesluit.     

  

3. CPST voor bestaande en nieuwe diensten 

KPN dient, conform randnummer 36 van annex F, de definitieve squeezetoetsen uiterlijk 

één maand na de goedkeuring van het kostentoerekeningssysteem gereed te hebben 

(oftewel: uiterlijk 1 maart). KPN heeft de uitwerking van de CPST op dienstniveau op 28  

februari aan het college opgeleverd. Voor de combi-aanbiedingen heeft KPN geen 

uitwerking van de CPST op dienstniveau opgeleverd. 

Het college heeft deze squeezetoetsen vervolgens beoordeeld en is tot de conclusie 

gekomen dat KPN de CPST niet voor alle diensten op de juiste wijze heeft uitgevoerd. Zo 

is door KPN bijvoorbeeld niet in alle gevallen het standaard inkooprecept gebruikt (zoals 

bij hoogcapacitaire aansluitingen), hetgeen voor groene diensten een noodzakelijke 

voorwaarde is, of mist de onderbouwing van de hoogte van de gehanteerde 

inkooptarieven in het geval van ongereguleerde wholesale bouwstenen. Het college heeft 

KPN verzocht de squeezetoetsen aan te passen en zonodig (voor oranje diensten) 

tariefvoorstellen in te dienen. 

Voor een aantal reeds bestaande diensten (van vóór 1 januari jl.), waaronder enkele 

diensten die onder de nieuwe CPST tot prijssqueeze leiden o.b.v. standaard 

inkooprecepten, heeft KPN inmiddels oplossingen aangedragen. Deze oplossingen 

bestaan onder andere uit aanpassing van de tarieven, uitfasering van bepaalde diensten 

en het indienen van tariefvoorstellen. 

Verder heeft KPN het college op 6 april voorzien van een aangepaste uitwerking van de 

CPST op dienstniveau. Deze nieuwste uitwerking zal door het college opnieuw worden 

getoetst. 

Het college heeft KPN tevens verzocht een openbare versie van (een representatief deel 

van) de squeezetoetsen op te leveren, met als randvoorwaarde dat de structuur (incl. 

berekeningsstappen) voor marktpartijen inzichtelijk blijft. KPN heeft het college op 7 april 

voorzien van een openbare versie in excel-format. Dit bestand zal worden gepubliceerd 

op de website van OPTA. KPN heeft aangeboden – indien daar belangstelling voor 

bestaat – een sessie met marktpartijen te organiseren om een nadere toelichting te geven 

op de werking van de squeezetoetsen. KPN zal marktpartijen hierover op korte termijn 

informeren.   

Het college zal marktpartijen binnenkort verzoeken om hem (voor zover mogelijk) te 

voorzien van referentie-informatie met betrekking tot een aantal door KPN gehanteerde 

(of voorgestelde) inkooprecepten en/of inkooptarieven van ongereguleerde wholesale 

bouwstenen. Deze informatie zal het college gebruiken als ‘sanity check’ in zijn definitieve 

beoordeling van de squeezetoetsen. De focus zal daarbij liggen op de inkooprecepten 

voor hoogcapacitaire aansluitingen en InternetPlusBellen, alsmede op de inkooptarieven 

(of kosten) voor de benodigde ongereguleerde wholesale bouwstenen. 
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4. Beoordeling oranje diensten 

KPN heeft voor enkele bestaande diensten (van vóór 1 januari jl.) tariefvoorstellen 

ingediend en onderbouwd op hun niet anti-competitieve kenmerken. Het college heeft 

KPN geïnformeerd dat de verstrekte onderbouwing onvoldoende is en de tariefvoorstellen 

derhalve vooralsnog niet in behandeling te nemen. KPN is verzocht uiterlijk 10 april de 

ontbrekende informatie aan het college te verstrekken. Indien nodig zal het college een 

marktonderzoek uitvoeren in het kader van de beoordeling van deze tariefvoorstellen. 

Het college heeft een discussienotitie in voorbereiding over de wijze waarop hij oranje 

tariefvoorstellen van KPN wil gaan behandelen en toetsen. Deze notitie wordt binnenkort 

voorgelegd aan marktpartijen. In deze notitie wordt voortgebouwd op de eerste zeer 

algemene aanzet die was opgenomen in de presentatie ten behoeve van de 

gesprekkenronde met de markt.  

 

5. Gesprekkenronde markt over (werkwijze) stoplichtmodel 

Medewerkers van OPTA hebben in februari en maart individuele gesprekken gevoerd met 

marktpartijen (ACT, Tele2, Scarlet, Casema, Essent, UPC en Wanadoo) om een 

inhoudelijke toelichting te geven op het stoplichtmodel en afspraken te maken over de 

werkwijze en rol van marktpartijen binnen het nieuwe reguleringsmodel. Met KPN heeft 

een soortgelijk gesprek plaatsgevonden.  

Marktpartijen (die vooral actief zijn in het zakelijk segment) hebben aangegeven dat het 

nauwlettend monitoren van (groot)zakelijke aanbiedingen van KPN hoogste prioriteit in 

het toezicht van OPTA zou moeten hebben. Zij wijzen daarbij met name op aanbiedingen 

van KPN waarbij gereguleerde met ongereguleerde diensten gecombineerd worden. Als 

tweede prioriteit wordt door marktpartijen genoemd het toezicht op de VoB-diensten van 

KPN. Door marktpartijen wordt verder het risico gesignaleerd dat KPN gericht klanten 

benadert met aanbiedingen die zij niet transparante wijze ook aan andere eindgebruikers 

biedt.  

Om marktpartijen meer inzicht te geven in de toegenomen tariefvrijheid van KPN onder de 

nieuwe CPST heeft het college een compact rekenmodel in excel-format opgesteld. Dit 

bestand zal ook worden gepubliceerd op de website van OPTA.  

Uit de gesprekken is verder gebleken dat marktpartijen dit soort gesprekken als nuttig 

ervaren. Voor het college is het een praktische manier om gevoel te krijgen voor wat er in 

de markt speelt. Marktpartijen hebben tot nu toe ook regelmatig gebruik gemaakt van 

stoplicht@opta.nl. Het college wil hierbij nogmaals aangeven het belangrijk te vinden dat 

vragen en signalen uit de markt in een zo vroeg mogelijk stadium bij het college gemeld 

worden. Het college heeft aangegeven om binnen één week een eerste reactie te zullen 

geven op vragen en signalen uit de markt. 

Het college heeft in de gesprekken met marktpartijen aangegeven het stoplichtmodel in 

de zomer van 2006 te evalueren. 

 

6. Overige punten 

In het kader van het toezicht op de transparantieverplichting heeft het college KPN 

gewezen op het feit dat zij niet al haar gereguleerde diensten transparant maakt op de 

wijze zoals voorgeschreven in het retailbesluit. In het retailbesluit is bepaald dat KPN per 

gereguleerde dienst bepaalde informatie (o.a. tariefstructuur en belangrijkste tarieven) 

moet publiceren op haar website. Op dit moment worden van de (groot)zakelijke 

kortingsregeling Corporate Voice Nationaal in het geheel geen tarieven genoemd op de 
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website van KPN. Het college beraadt zich nu op vervolgstappen die recht doen aan de 

doelstelling van de transparantieverplichting. 

 

 
*** 

 


