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1 Inleiding, structuur en samenvatting 

1.1 Inleiding 

1. Dit besluit betreft de operationalisering van wholesaleverplichtingen voor tariefregulering met 

tariefplafonds (wholesale price caps) die in een aantal marktanalysebesluiten aan KPN zijn opgelegd 

conform de systematiek zoals opgenomen in annex C van die marktanalysebesluiten. Deze 

operationalisering resulteert ten eerste in tariefplafonds voor diensten en dienstelementen voor de 

periode van drie jaar vanaf het inwerking treden van dit besluit. Ten tweede resulteert dit besluit in de 

goedkeuring van het wholesalekostentoerekeningssysteem.  

2. Het wholesale price cap-systeem (hierna: WPC-systeem) reguleert de tarieven van vrijwel alle 

wholesalediensten van KPN waarvoor in de marktanalysebesluiten de verplichting tot tariefregulering 

is opgelegd. Samengevat gaat het om de wholesaletarieven voor vast telefonieverkeer, ontbundelde 

toegang tot het aansluitnetwerk (hierna: ULL of MDF-access), interconnecterende huurlijnen en de 

bijbehorende faciliteiten van deze diensten, bijvoorbeeld co-locatie. Het WPC-systeem stelt 

tariefplafonds voor deze diensten en KPN moet voor deze diensten een aanbieding hebben waarvan 

de tarieven zich op of onder deze plafonds bevinden. 

3. De tariefplafonds komen tot stand op basis van de kostprijs die wordt berekend met KPN’s EDC-

kostentoerekeningssysteem met toepassing van een efficiëntiecorrectie. Deze efficiëntiecorrectie 

wordt berekend door KPN te vergelijken met een groep van 67 Amerikaanse aanbieders (US LECs). 

De analyse waarmee deze correctie wordt bepaald wordt de comparatieve efficiëntieanalyse (CEA) 

genoemd. 

4. De tariefplafonds waaraan KPN zich op grond van dit besluit dient te houden, zijn opgenomen in 

annex A. Daarnaast heeft KPN voor een aantal diensten een voorstel gedaan voor lagere 

tariefplafonds voor telefonieverkeer en daaraan gerelateerde diensten. Deze lagere tariefplafonds zijn 

opgenomen in annex B. KPN zal, in civielrechtelijke overeenkomsten met de afnemers van deze 

diensten, zich verbinden maximaal deze lagere tarieven in rekening te brengen. Op grond daarvan 

zullen dus voor telefonieverkeer en daaraan gerelateerde diensten maximaal de in annex B 

genoemde tarieven gelden. 

1.2 Structuur 

5. De structuur van dit besluit is als volgt. In hoofdstuk 2 wordt het juridisch kader beschreven. In 

hoofdstuk 3 volgt een beschrijving van het WPC-systeem aan de hand van de stappen die zijn 

doorlopen om de tariefplafonds vast te stellen. In hoofdstuk 4 wordt het proces van het tot stand 

komen van het WPC-systeem beschreven en de wijze waarop marktpartijen daarbij zijn betrokken. In 

hoofdstuk 5 wordt beschreven van welke diensten de tarieven op basis van dit besluit worden 

gereguleerd. Hoofdstuk 6 behandelt de comparatieve efficiëntieanalyse. Hoofdstuk 7 bevat de 
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beoordeling van het EDC-kostentoerekeningssysteem en de toepassing daarvan. Resultaat van 

hoofdstuk 7 zijn de door het college beoordeelde kostprijzen. Hoofdstuk 8 gaat over de datum waarop 

[de definitieve versie van] dit besluit inwerking treedt. Hoofdstuk 9 is het dictum. 

1.3 Samenvatting 

6. De tariefplafonds die in dit besluit worden vastgesteld, komen tot stand op basis van KPN’s 

gerealiseerde en voorspelde kostprijzen die worden berekend in het EDC-kostentoerekeningssysteem 

van KPN, gecorrigeerd met een efficiëntiecorrectie. De efficiëntiecorrectie wordt vastgesteld op basis 

van de in de relevante marktanalysebesluiten gedefinieerde CEA. De CEA is bij de operationalisering 

van het WPC-systeem uitgevoerd door het adviesbureau NERA. Het resultaat van de CEA is dat KPN 

efficiënter is dan de 10% meest efficiënte US LECs. De efficiëntiecorrectie die wordt toegepast op de 

kostprijzen uit het EDC-kostentoerekeningssysteem, is daarom nul.  

7. Het college heeft de door KPN in november 2005 gerapporteerde kostprijzen beoordeeld. Die 

beoordeling heeft op een aantal onderdelen geleid tot een verzoek aan KPN om de berekening van 

kostprijzen aan te passen. Die onderdelen zijn: (1) het bij de berekening van vermogenskosten 

gebruikte rendement op activa, (2) de toerekening van All-IP investeringen en kosten aan de volledig 

ontbundelde koperen aansluitlijn en interconnecterende huurlijnen, (3) de post onvoorziene kosten en 

de lengte van koppelkabels bij de berekening van eenmalige co-locatiediensten en (4) de 

kostprijsberekening van de dienst NLS2; een dienst die nodig is indien bij de levering van volledig 

ontbundelde toegang aanpassingen in het koperen aansluitnetwerk moeten plaatsvinden in de vorm 

van wijzigingen in de kabellassen in kabelverdeelkasten. Die aanpassingen zijn door KPN 

doorgevoerd en in de vastgestelde tariefplafonds opgenomen. Het kostentoerekeningssysteem van 

KPN wordt, met deze aanpassingen, door het college goedgekeurd. De tariefplafonds worden 

vastgesteld op basis van de gerealiseerde kostprijzen in 2004 en de voorspelde kostprijzen in 2008 

die volgen uit dit goedgekeurde kostentoerekeningssysteem. 

8. Voor wholesaletelefonieverkeer zijn de voorspelde kostprijzen voor 2008 fors hoger dan de 

huidige tarieven. Dit zou resulteren in fors stijgende tariefplafonds voor telefonieverkeer en daarmee 

nadelige effecten hebben op de concurrentieontwikkeling. Gelet op die nadelige effecten heeft het 

college overwogen meerjarige tariefregulering te verlaten en over te gaan op eenjarige 

tariefregulering. Bij eenjarige tariefregulering zou in ieder val tot medio 2007 geen sprake zijn van een 

gemiddelde stijging van de tarieven van wholesaletelefonieverkeer en zou het college tijd krijgen om 

te bepalen hoe moet worden omgegaan met kostenstijgingen in de transitiesituatie naar nieuwe 

technologie. Tevens heeft het college KPN gevraagd om, onafhankelijk van de voorspelde kostprijzen, 

een voorstel te doen voor meerjarige tariefplafonds van wholesaletelefonieverkeer die deze nadelige 

effecten weg zouden nemen. KPN heeft daaraan gevolg gegeven met een voorstel om als 

tariefplafonds voor wholesaletelefonieverkeer de huidige tarieven te nemen. Eind februari 2006 zijn 

marktpartijen geconsulteerd over het voorstel van KPN en de keuze tussen eenjarige en meerjarige 

regulering. Mede op grond van de reacties van marktpartijen heeft het college gekozen om conform de 

marktanalysebesluiten vast te houden aan meerjarige tariefregulering. De tarieven die volgen uit dit 

voorstel van KPN zijn opgenomen in annex B. Deze plafonds zullen civielrechtelijk worden geborgd. 
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9. Voor de overige diensten zijn de tariefplafonds gebaseerd op de kostprijzen na de beoordeling 

van het college. Het college toetst in zijn beoordeling of het kostentoerekeningssysteem en de 

toepassing daarvan voldoen aan de verplichtingen en voorschriften van tariefannex A en B van de 

relevante marktanalysebesluiten. De tariefplafonds zijn opgenomen in annex A. In die annex zijn ook 

de huidige tarieven van de diensten opgenomen. In grote lijnen zijn de tariefontwikkelingen vermeld in 

de onderstaande tabel (Tabel 1), waarbij de ontwikkeling van wholesaletelefonieverkeer is gebaseerd 

op annex B. De percentages geven daarbij aan hoe de tariefplafonds in de laatste price cap-periode 

(eind 2008) zich verhouden tot de huidige tarieven. Bij dienstcategorieën gaat het om gewogen 

gemiddelden. 

Dienstcategorie Dienst of diensten categorie Plafond eind 2008 t.o.v, 

tarief vóór WPC-besluit 

Telefonie Wholesaletelefonieverkeer en gerelateerde diensten 

(terminating, originating, miaco, friaco en 0800/0900-billing) 

0% (op basis van het 

voorstel van KPN) 

Telefonie Telefoniepoorten
1
 57% daling 

Telefonie CPS-mutatie 43% daling 

MDF-access Volledig ontbundelde toegang (xTL) – maandelijkse vergoeding 18% daling 

MDF-access Gedeelde toegang (ASL) – maandelijkse vergoeding 90% daling 

MDF-access Eenmalige tarieven (aansluiting, afsluiting, mutatie, NLS, ICO) ongeveer 50% daling 

ILL  Gehele productportfolio ILL (periodiek en eenmalig) ongeveer 20% daling 

Co-locatie Periodieke tarieven 32% daling 

Co-locatie Eenmalige tarieven voor mini en halve configuraties 0 –10% daling 

Tabel 1. Tariefplafond eind 2008 ten opzichte van de tarieven vóór inwerkingtreding WPC-besluit. 

Voor verzamelingen van diensten betreft het gewogen gemiddelden. 

 

                                                      
1
 Interconnectiepoorten waarop afnemers van wholesaletelefonieverkeer koppelen om de telefoniediensten af te nemen. 
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2 Juridisch kader 

10. In Tabel 2 zijn de marktanalysebesluiten en dictumpunten genoemd waarin de verplichting met 

betrekking tot wholesaletariefregulering door middel van het WPC-systeem wordt opgelegd aan KPN. 

Deze marktanalysebesluiten worden hierna aangeduid als de ‘relevante marktanalysebesluiten’. Het 

onderhavige WPC-besluit is gebaseerd op de in deze tabel genoemde besluiten en dictumpunten. 

Voor dit WPC-besluit zijn vooral de annexen A, B, C en Q van de relevante marktanalysebesluiten 

belangrijk. Deze annexen zullen hierna worden aangeduid als de tariefannexen. 

Marktanalysebesluit Korte titel Nummer, datum Dictumpunt 

De wholesalemarkt voor gespreksopbouw op 

het vaste openbare telefoonnetwerk 

Marktanalyse 

gespreksopbouw 

OPTA/TN/2005/203469, 

21 december 2005 

xxii, xxiii 

De wholesalemarkten voor gespreksafgifte op 

afzonderlijke openbare telefoonnetwerken, 

verzorgd op een vaste locatie 

Marktanalyse 

gespreksafgifte 

OPTA/TN/2005/203466, 

21 december 2005 

xvi, xvii  

De wholesalemarkten voor doorgiftediensten 

op het vaste openbare telefoonnetwerk 

Marktanalyse 

gespreksdoorgifte 

OPTA/TN/2005/203467, 

21 december 2005 

x, xi 

De wholesalemarkt voor toegang tot het vaste 

openbare telefoonnetwerk  

Marktanalyse 

toegang 

OPTA/TN/2005/203470, 

21 december 2005 

xxxiii 

zie randnummer 

11 

Analyse van de markt voor ontbundelde 

toegang op wholesale-niveau 

Marktanalyse ULL OPTA/BO/2005/203431, 

21 december 2005 

vii, viii 

Besluit marktanalyse huurlijnen Marktanalyse 

huurlijnen 

OPTA/BO/2005/203430, 

21 december 2005 

xxiii.a, b, c en d, 

xxix. a, b, c en d

Tabel 2. Marktanalysebesluiten waarin de verplichting wholesaletariefregulering met het WPC-systeem is 

opgelegd.  

 

11. Voor de marktanalyse toegang geldt dat bij de operationalisering van tariefregulering (voor de 

wholesale line rental - WLR - dienst) voor de kostencategorieën waarvoor retail-minus niet mogelijk is 

kan worden uitgegaan van meerjarige tariefregulering (conform annex C maar behoudens de 

toepassing van de comparatieve efficiëntieanalyse) dan wel eenjarige tariefregulering. Indien daarbij 

wordt gekozen voor meerjarige regulering conform annex C, dan zal dit echter plaatsvinden in een 

separaat besluit en niet in dit WPC-besluit. 
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3 Beschrijving WPC-systeem 

12. Dit hoofdstuk beschrijft aan de hand van vier stappen hoe de tariefplafonds van het WPC-systeem 

worden vastgesteld. Voordat de stappen worden beschreven, wordt eerst kort ingegaan op het EDC-

kostentoerekeningssysteem. 

EDC-kostentoerekeningssysteem 

13. Het EDC-kostentoerekeningssysteem speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van de 

tariefplafonds. Daarom worden de belangrijkste kenmerken van dit systeem hier kort toegelicht.  

14. Het EDC-systeem is een bestaand systeem voor de tariefregulering van wholesalediensten dat op 

grond van het vorige wettelijk kader door KPN in opdracht van de minister is ontwikkeld. Met het EDC-

systeem worden de kostprijzen van de wholesalediensten berekend. EDC staat daarbij voor 

Embedded Direct Costs. De belangrijkste kenmerken zijn als volgt. In de eerste plaats gaat het om 

KPN’s daadwerkelijk in het verleden gemaakte kosten en verwachte kosten in de toekomst. Deze 

systematiek wordt aangeduid als top down en verschilt van bottom up systemen waarin de kostprijs op 

basis van een model wordt berekend. In de tweede plaats worden alle voor de levering van de 

betreffende wholesalediensten relevante kosten, dus ook de indirecte, gezamenlijke en 

gemeenschappelijke kosten, aan de diensten toegerekend. In de derde plaats wordt de kostprijs 

berekend met het forward looking principe. Op grond van het forward looking principe is gekozen voor 

de toepassing van current costing. Concreet betekent dit dat bij het vaststellen van de 

vermogenskosten en afschrijvingen wordt uitgegaan van de actuele waarde van activa ofwel de 

vervangingswaarde van de huidige activa.
2
 

Stap 1: beoordelen en vaststellen van de EDC-kostprijs in 2004 en 2008 

15. In de EDC-rapportage biedt KPN het kostentoerekeningssysteem en de resultaten van de 

toepassing daarvan aan het college ter beoordeling aan. Het college beoordeelt deze rapportages op 

(1) het gebruikte redelijke rendement op kapitaal (hierna: WACC
3
), (2) de gerealiseerde kosten en de 

prognoses van prospectieve kosten (kostenprognoses), (3) de kostenallocaties en (4) de 

volumeprognoses. Indien het college tijdens de beoordeling tot de conclusie komt dat de rapportage 

op één of meerdere beoordelingspunten onjuist is, dan doet het college een zogenaamd 

herberekeningsverzoek aan KPN. In een herberekening wordt gevraagd om een aangepaste 

rapportage op basis van de instructies in het herberekeningsverzoek. Uiteindelijk dient dit te resulteren 

in een rapportage die het college kan goedkeuren. Het resultaat van deze stap is daarom een door het 

college goedgekeurd kostentoerekeningssysteem en de daaruit volgende kostprijzen.  

16. Uiteindelijk gaat het bij het vaststellen van de tariefplafonds om de kostprijzen in 2004 en 2008, 

hetgeen in stap 4 wordt toegelicht. 

                                                      
2
 De waarderings- en afschrijvingsmethoden zijn beschreven in annex 6 van de EDC-rapportage. 

3
 WACC = weighted average cost of capital, wordt later toegelicht in randnummer 96. 
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Stap 2: vaststellen van de efficiëntiecorrectie in 2004 en 2008 

17. In stap 2 wordt met de comparatieve efficiëntieanalyse (hierna: CEA) de efficiëntiecorrectie 

vastgesteld die in stap 3 wordt gebruikt om de in stap 1 vastgestelde kostprijzen te corrigeren. Het 

resultaat van stap 2 zijn de efficiëntiecorrecties in 2004 en 2008. Indien is vastgesteld dat KPN minder 

efficiënt is dan de relevante benchmark
4
 van US LECs dan is de efficiëntiecorrectie een percentage 

dat uitdrukt hoeveel hoger de kosten van KPN zijn vergeleken met die van de benchmark. Indien KPN 

even efficiënt of efficiënter is dan de relevante benchmark dan is de efficiëntiecorrectie nul. De 

efficiëntiecorrectie wordt bepaald op het niveau van de totale onderneming. 

Stap 3: toepassen van de efficiëntiecorrectie op kostprijzen in 2004 en 2008 

18. In stap 3 wordt op de in stap 1 vastgestelde kostprijzen de in stap 2 vastgestelde 

efficiëntiecorrectie toegepast. Indien KPN efficiënter is dan de relevante benchmark dan is deze 

correctie nul en blijven de kostprijzen onveranderd. Indien KPN minder efficiënt is dan wordt het 

relevante percentage van de efficiëntiecorrectie in mindering gebracht op de kostprijs. Ter illustratie 

een voorbeeld. Indien de kostprijs van een dienst 100 is en de efficiëntiecorrectie 10% (KPN heeft 

10% hogere kosten dan de benchmark), dan wordt de gecorrigeerde kostprijs 90. 

19. Resultaat van stap 3 zijn de kostprijzen in 2004 en 2008.  

Stap 4: vaststellen van de tariefplafonds in verschillende periodes 

20. In stap 4 worden per dienst en dienstelement de tariefplafonds in verschillende periodes 

vastgesteld. In annex C van de relevante marktanalysebesluiten is bepaald dat de tariefplafonds 

worden bepaald door een rechte lijn tussen de gecorrigeerde kostprijs voor 2004 en 2008. Daarbij 

geldt dat de tariefplafonds een stap maken op 1 juli 2006, 1 juli 2007 en 1 juli 2008.
5
 De tariefplafonds 

vormen dus een trapfunctie die de rechte lijn tussen 2004 en 2008 volgt.  

21. In Tabel 3 is aangegeven hoe de tariefplafonds voor verschillende periodes worden vastgesteld. 

In Figuur 1 is dit schematisch weergegeven. De volgende definities en feiten zijn daarbij van belang: 

Delta2004-2008 = kostprijs EDC2008 minus kostprijs EDC2004 

De periode medio 2004 – medio 2008 bestaat uit 16 kwartalen 

 

Periode Plafond 

1 januari 2006
6
 – 1 juli 2006 7/16   x Delta2004-2008 + kostprijs EDC2004 

1 juli 2006 – 1 juli 2007 10/16 x Delta2004-2008 + kostprijs EDC2004 

1 juli 2007 – 1 juli 2008 14/16 x Delta2004-2008 + kostprijs EDC2004 

1 juli 2008 – 31 december 2008 16/16 x Delta2004-2008 + kostprijs EDC2004 

Tabel 3. Berekening tariefplafonds in verschillende periodes. 

                                                      
4
 Afhankelijk van de markt wordt KPN vergeleken met de 10% meest efficiënte US LECs of met de gemiddeld efficiënte US 

LEC. 

5
 Marktanalysebesluiten, Annex C, randnummer 74. 

6
 Of een latere startdatum vóór 1 juli 2006. 
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2004 2006 2007 20082005

1-juli 1-juli 1-juli 1-juli1-juli1-jan 1-jan 1-jan 1-jan

tariefplafond

tarief op basis 

kostprijs-2004

+ efficiëntiecorrectie

31-dec

WPC-periode (3 jaar)

WPC-start

WPC-eind

tarief tarief op basis 

Kostprijs-2008

+ efficiëntiecorrectie

Hypothetisch voorbeeld bij dalende kosten

Delta2004-2008

berekeningsperiode (4 jaar, 16 kwartalen)

7/16 10/16
7 kwartalen

 

Figuur 1. Schematisch voorbeeld van de tariefplafonds, uitgaande van ingang op 1 januari 2006. 

 

22. De in Tabel 3 genoemde breuken zijn zo bepaald dat het tariefplafond in een periode wordt 

vastgesteld op basis van het midden van die periode. Dus het plafond in de tweede periode van 

1 juli 2006 tot 1 juli 2007 wordt bepaald op basis van het midden van die periode: 1 jan 2007. Dit 

midden ligt 10 kwartalen na medio 2004. Het plafond wordt dan berekend als 10/16 x Delta2004-2008 

+ kostprijs EDC2004. 

23. Zowel in het EDC-kostentoerekeningssysteem als in de CEA wordt gewerkt met nominale kosten 

(kosten inclusief inflatie). Dit betekent dat bij het vaststellen van de tariefplafonds al rekening is 

gehouden met de verwachte inflatie. Daarom dienen de vastgestelde tariefplafonds tijdens de WPC-

periode niet te worden bijgesteld met de werkelijk opgetreden inflatie. 
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4 Proces 

24. Dit hoofdstuk beschrijft het proces waarmee dit besluit tot stand is gekomen en de wijze waarop 

marktpartijen bij de besluitvorming zijn betrokken. Dit hoofdstuk behandelt het proces in hoofdzaak in 

chronologische volgorde. Om redenen van duidelijkheid is daar op enkele punten van afgeweken.  

Industry Group 

25. Het college heeft voor de operationalisering van het WPC-systeem een Industry Group 

(hierna: IG) ingesteld. Marktpartijen zijn op 16 augustus 2005 uitgenodigd om aan die IG deel te 

nemen.
7
 Doel van de IG is ten eerste om gebruik te maken van de kennis en inzichten van 

geïnteresseerde marktpartijen en ten tweede het verzekeren van een zo groot mogelijke transparantie. 

De IG-leden zijn via diverse brieven, bijeenkomsten en consultaties zoveel mogelijk bij de 

operationalisering van het WPC-besluit betrokken. 

NERA 

26. Het college heeft het adviesbureau NERA ingehuurd voor het uitvoeren van de CEA en het 

bepalen van de WACC. 

Eerste bijeenkomst IG  

27. Op 6 september 2005 heeft de eerste bijeenkomst van de IG plaatsgevonden (IG-I). In die 

bijeenkomst is vooral de methodologie van de CEA en het bepalen van het redelijke rendement 

(WACC) door NERA toegelicht. IG-leden hebben gelegenheid gekregen schriftelijk te reageren op de 

methodologie van de CEA en het bepalen van de WACC. Een aantal IG-leden heeft daar gebruik van 

gemaakt. Deze reacties zijn door NERA gebruikt in haar analyses en rapportages.  

Issue document-I 

28. Met het issue document-I heeft het college IG-leden schriftelijk geconsulteerd over een aantal 

onderwerpen. Bij de keuze van de onderwerpen voor dit document zijn IG-leden door het college 

betrokken. De onderwerpen van dit document betroffen onder andere de vraag of bepaalde diensten 

dienen te worden uitgezonderd van het toepassen van een efficiëntiecorrectie en de wijze waarop de 

CEA-gegevens van KPN dienen te worden gecontroleerd. Een aantal IG-leden heeft hierop 

gereageerd en deze reacties zijn door het college meegewogen.  

Volumeprognoses IG-leden 

29. Op 12 oktober heeft OPTA aan IG-leden vragen gesteld over de volumeontwikkelingen die men 

verwacht op het eigen netwerk en in een aantal markten. Een aantal IG-leden heeft deze vragen 

beantwoord. Het college heeft een samenvatting van deze antwoorden gegeven in de tweede 

bijeenkomst van de IG. Het college heeft de antwoorden gebruikt bij de beoordeling van de 

volumeprognoses van KPN.  

                                                      
7
 OPTA/IBT/2005/202307, Uitnodiging deelname Industry Group Wholesale Price Cap, 16 augustus 2005. 
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EDC-rapportages 

30. KPN heeft op 3 oktober 2005 de EDC-rapportage over de in 2004 gerealiseerde kosten en 

volumes bij het college ingediend. Op 31 oktober 2005 heeft KPN haar prospectieve EDC-rapportage 

over de jaren 2005 tot en met 2008 ingediend. Deze laatste rapportage bevat een prognose van de 

kostprijzen in die jaren. De openbare versie van KPN’s EDC-rapportages is te vinden op de website 

van KPN.
8
 De op 31 oktober ingediende rapportage was mede gebaseerd op een concept van KPN’s 

businessplan. Op 22 november 2005 is de IG, tijdens de tweede IG-bijeenkomst, door KPN over de 

richting
9
 van de kostprijsontwikkeling geïnformeerd. IG-leden hebben daarna gelegenheid gehad hun 

zienswijze op de rapportages te geven, waaraan door de ACT en Tele2 gehoor is gegeven.
10

 Deze 

zienswijzen zijn door het college meegewogen in de beoordeling. 

Tweede bijeenkomst IG (IG-II) 

31. Op 22 november 2005 heeft een tweede bijeenkomst van de IG plaatsgevonden. Tijdens deze 

bijeenkomst zijn de volgende zaken aan de orde geweest. Het college heeft een samenvatting 

gegeven van de reacties op het issue document-I en van de volumeprognoses van IG-leden. NERA 

heeft de voorlopige resultaten van de CEA gepresenteerd. KPN heeft haar EDC-rapportages 

toegelicht. 

(Concept)rapporten NERA over WACC 

32. Op 9 september en 15 november 2005 zijn respectievelijk het eerste en tweede concept van het 

WACC-rapport van NERA ter consultatie aan de IG verstuurd. Een aantal IG-leden heeft hierop 

gereageerd en deze reacties zijn meegewogen in de definitieve rapportages van NERA. Op 18 januari 

2006 is het definitieve WACC-rapport van NERA - voor de in EDC toe te passen WACC voor 2006 tot 

en met 2008 en de in de CEA toe te passen WACC - aan IG-leden verstuurd. In annex C van dat 

rapport gaat NERA in op de reacties van IG-leden.
11

 Op 27 februari 2006 is het definitieve WACC-

rapport voor de in EDC toe te passen WACC voor 2004 aan IG-leden verstuurd.
12

 

(Concept)rapporten NERA over CEA 

33. Op 23 november 2005 is het eerste conceptrapport van NERA over de CEA ter consultatie aan 

IG-leden gestuurd. Een aantal IG-leden heeft daarop gereageerd. Op 27 februari 2006 is het tweede 

                                                      

8 Website KPN: www.kpn-wholesale.com, via de volgende menuopties. Wholesale voice and MDF services: / Documents / 

National / Voice services / Annexes; ILL services:  / Documents / National / Data services / Annexes. Of via zoekterm “annexes”. 

9
 KPN heeft daarbij aangegeven welke kostprijzen stijgen en welke dalen. 

10
 ACT-Tele2, Comments on KPN’s EDC system, 6 december 2005.  

Tele2, Oxera-rapport, Comments on KPN’s proposed interconnection charges, 21 februari 2006.  

11
 NERA, The cost of Capital for KPN’s Wholesale Activities, A Final Report for OPTA, 16 December 2005 

(www.opta.nl, dossier). 

12
 NERA, The cost of Capital for KPN’s Wholesale Activities [2004], A Final Report for OPTA, 21 February 2006 

(www.opta.nl, dossier). 
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conceptrapport ter consultatie aan IG-leden gestuurd. Op het tweede concept is niet meer 

gereageerd. Het college heeft op 30 maart 2006 het definitieve CEA-rapport van NERA ontvangen.
13

 

Issue document-II 

34. Met het issue document-II
14

 heeft het college IG-leden schriftelijk geconsulteerd over de volgende 

drie onderwerpen. Ten eerste de ontmiddeling
15

 van tariefplafonds voor telefonieverkeer 

(minuuttarieven). Ten tweede de vraag welke diensten precies door het WPC-systeem gereguleerd 

moeten worden. Ten derde de vraag hoe NIT-testen, nummerimplementatie en daaraan gerelateerde 

diensten in het WPC-systeem moeten worden opgenomen. Een aantal IG-leden heeft hierop 

gereageerd en deze reacties zijn meegewogen bij het tot stand komen van dit besluit. 

Prospectieve EDC-rapportage - aanpassing 

35. Bij de goedkeuring door KPN’s Raad van Bestuur van het jaarplan-2006 in december 2005 zijn de 

door KPN geprognosticeerde volumes en kosten (en dus ook de kostprijs) voor een aantal diensten 

veranderd ten opzichte van het conceptplan. Naar aanleiding daarvan heeft KPN op 10 januari 2006 

de hoofdlijnen van de nieuwe geprognosticeerde kostprijsontwikkeling aan het college gepresenteerd. 

De kostprijsontwikkeling op basis van die presentatie is ook geschetst in de hierna genoemde brief 

van het college van 19 januari 2006. Het definitieve jaarplan-2006 bevatte lagere geprognosticeerde 

volumes (en daardoor hogere kostprijzen) naar aanleiding van de hoger dan verwachte uitstroom van 

klanten bij KPN in (vooral het laatste deel) van de 2
e
 helft van 2005. 

Brief van 19 januari 2006 

36. Op 19 januari heeft het college marktpartijen geïnformeerd over de stand van zaken bij de 

operationalisering van het WPC-systeem. In die brief is ten eerste vermeld dat de voorlopige uitkomst 

van de CEA was dat KPN efficiënter was dan de relevante benchmarks en de efficiëntiecorrectie 

daarom nul bedroeg. Ten tweede is door het college vermeld op welke punten de beoordeling van het 

kostentoerekeningssysteem zich vooral richtte. Ten derde heeft het college aangegeven hoe voor 

verschillende dienstcategorieën de door KPN gerapporteerde kostprijs in 2008 zich in procentuele zin 

verhoudt met de vóór de introductie van het WPC-systeem geldende tarieven van KPN. Het meest 

opvallende daarbij was de sterke stijging van kostprijzen van telefonieverkeer met een percentage 

tussen de 40 en 70%. 

Brieven van 17 en 24 februari en bijeenkomst op 28 februari 

37. Op 17 en 24 februari heeft het college marktpartijen schriftelijk nader geïnformeerd over de 

voortgang en aangekondigd een en ander nader toe te lichten op een bijeenkomst op 28 februari.
16

 In 

                                                      
13

 NERA, The Comparative Efficiency of KPN, A Report for OPTA, 30 March 2006 (www.opta.nl, dossier). 

14
 OPTA, Issue document II for the Industry Group participating in the implementation of the wholesale price cap system for 

KPN, 1 december 2005, (hierna: issue document-II). 

15
 Ontmiddeling is het proces van de gemiddelde kostprijs van een minuut naar de kostprijzen van dienstelementen zoals 

gespreksopbouw (starttik), piek-, dal- en weekend/nacht-tarieven. 

16
 OPTA/TN/2006/200305, Operationalisering wholesale price cap KPN, 17 februari 2006 en OPTA/TN/2006/200377, 

Operationalisering wholesale price cap KPN, 24 februari 2006.  
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de brief van 24 februari is ten eerste voor een aantal belangrijke diensten aangegeven welke 

meerjarige tariefplafonds ontstaan na de beoordeling door het college van kosten. Ten tweede heeft 

het college aangegeven te overwegen om, in afwijking van de marktanalysebesluiten, over te gaan 

van meerjarige tariefregulering naar eenjarige tariefregulering. Dit gezien de nadelige effecten op de 

concurrentieontwikkeling als gevolg van een sterke stijging van de tariefplafonds voor telefonieverkeer 

(en daardoor naar verwachting van de tarieven). In een systeem van eenjarige beoordeling zouden 

onzekerheden in kosten- en volumeontwikkelingen worden voorkomen en zou het college meer tijd 

krijgen om te bepalen hoe moet worden omgegaan met kostenstijgingen in de transitiesituatie naar 

nieuwe netwerktechnologie. Ten derde is een indicatie gegeven van de tariefniveaus die zouden 

ontstaan in het eerste jaar van een eenjarig beoordelingsregime. In het eerste jaar zouden de tarieven 

voor telefonieminuten ongeveer gelijk blijven aan de bestaande minuuttarieven. Ten vierde is vermeld 

dat het college aan KPN om een meerjarig voorstel heeft gevraagd, dat de nadelige effecten op 

concurrentieontwikkeling zou wegnemen, dat KPN hierop positief had gereageerd en dit voorstel 

tijdens een bijeenkomst op 28 februari 2006 zou presenteren. Tot slot is vermeld dat marktpartijen 

schriftelijk konden reageren. 

38. In de bijeenkomst van 28 februari heeft het college een toelichting gegeven op de beoordeling van 

KPN’s EDC-rapportages en de door het college aan KPN gevraagde herberekening van kosten 

(herberekeningsverzoek). Daarna heeft KPN haar voorstel (hierna: het voorstel van KPN) voor 

meerjarige tariefplafonds toegelicht. Dit voorstel behelsde handhaving van de huidige tarieven voor de 

aan telefonieverkeer gerelateerde diensten
17

; dit in afwijking van de uitkomsten van de herberekening 

(volgens welke de plafonds voor telefonie verkeer nog steeds sterk zouden stijgen). Na de 

bijeenkomst zijn de meerjarige tariefplafonds - op basis van het voorstel van KPN - voor alle diensten 

en dienstelementen aan deelnemers van de bijeenkomst en IG-leden toegestuurd.  

Reacties van marktpartijen op brief van 24 februari 2006 

39. ACT-Tele2 en T-Mobile hebben schriftelijk gereageerd op de brief van 24 februari. T-Mobile heeft 

aangegeven onder voorbehoud akkoord te kunnen gaan met meerjarige tariefregulering waarbij de 

tarieven voor telefonieverkeer op het huidige niveau blijven. 

40. De ACT-Tele2 heeft in haar reactie onder andere aangedrongen op lagere tariefplafonds voor 

telefonieverkeer en ILL dan die in het voorstel van KPN. De ACT-Tele2 wijst er op dat voor 

telefonieverkeer KPN nu al hoge tarieven heeft ten opzichte van de Europese benchmark. De ACT-

Tele2 verwacht dat de tarieven in andere lidstaten de komende jaren gemiddeld gezien nog gaan 

dalen. Dat betekent volgens ACT-Tele2, onafhankelijk van de in de marktanalyses opgelegde 

verplichtingen, dat de tarieven van KPN moeten dalen om de huidige positie in de Europese 

benchmark te handhaven.  

41. Daarnaast geeft de ACT-Tele2 aan het niet eens te zijn met het toerekenen van All IP-kosten aan 

tariefgereguleerde wholesalediensten en heeft zij een aantal vragen over de kostentoerekening van 

enkele co-locatie- en MDF-diensten. 

                                                      
17

 Aan telefonieverkeer gerelateerde diensten: minuuttarieven, Friaco-poorten en 0800/090-billing diensten. 
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Het voorstel van KPN 

42. Zoals beschreven in randnummer 38 heeft KPN voor bepaalde diensten een voorstel gedaan voor 

lagere tariefplafonds dan de tariefplafonds die gelden op basis dit WPC-besluit, ofwel op basis van 

een invulling van de in de marktanalyse opgelegde verplichtingen. Dit voorstel van KPN betreft het 

doortrekken van de bestaande tarieven voor een aantal diensten en dienstelementen. De 

tariefplafonds waaraan KPN op basis van dit voorstel is gehouden, zijn opgenomen in annex B. Het 

naleven van dit voorstel zal worden geborgd met civielrechtelijke overeenkomsten tussen KPN en 

afnemers die de overeenkomst tekenen. Door de non-discriminatieverplichting is KPN ook verplicht 

deze tarieven aan te bieden aan afnemers die de overeenkomst niet tekenen. 

Dieptesessies en briefwisseling met KPN 

43. Gedurende de hele periode van de operationalisering hebben op werkniveau in totaal 16 

dieptesessies tussen OPTA en KPN plaatsgevonden. Tevens zijn door het college bij de beoordeling 

van het EDC-kostentoerekeningssysteem in totaal 12 brieven met vragen aan KPN gestuurd. 

Herberekeningsverzoeken aan KPN 

44. Zoals in randnummer 15 is aangegeven kan het college aan KPN herberekeningsverzoeken doen. 

Het college heeft KPN in de volgende drie brieven herberekeningsverzoeken gedaan (op een aantal 

plaatsen in dit besluit zal daaraan worden gerefereerd): 

herberekeningsverzoek nr. 1 over de WACC;  

herberekeningsverzoek nr. 2 over (a) de WACC en (b) de All-IP kostentoerekening bij MDF-

diensten;  

herberekeningsverzoek nr. 3 over (a) de All-IP kostentoerekening bij ILL, (b) NLS2
18

 en 

(c) co-locatie kostprijzen van eenmalige diensten (kostenpost ‘onvoorzien’ en lengte 

koppelkabels). 

 

45. KPN heeft de juistheid van deze herberekeningsverzoeken steeds bestreden en heeft de 

resultaten van de herberekeningen ‘onder protest’ aan het college aangeboden. 

Nationale en Europese consultatie 

46. Overeenkomstig artikel 6b.1 van de Tw is op de voorbereiding van een besluit van het college als 

bedoeld in artikel 6a.2 van de Tw, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 

van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Voor het WPC-besluit geldt dat het college 

in dit besluit, als invulling van de in de marktanalysebesluiten van 21 december 2005 opgelegde 

verplichting als bedoeld in artikel 6a.7 van de Tw, de bovengrens vaststelt van de tarieven voor 

wholesalediensten die gedurende de reguleringsperiode heeft te gelden. Deze vaststelling is een 

besluit als bedoeld in artikel 6a.2 van de Tw. Het besluit heeft naar het oordeel van het college tevens 

aanzienlijke gevolgen voor de markt als bedoeld in het tweede lid van artikel 6b.1 van de Tw. Hieruit 

volgt dat de voormelde voorbereidingsprocedure gevolgd moet worden.  

                                                      
18

 NLS2 = New Line Services 2, zie toelichting paragraaf 7.4.3. 
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47. Indien een op grond van artikel 6a.2 van de Tw genomen besluit van invloed is op de handel 

tussen de lidstaten bepaalt artikel 6b.2 van de Tw dat ook de Europese consultatie- en 

notificatieprocedure als bedoeld in artikel 6b.2 van de Tw op de voorbereiding van een dergelijk 

besluit van toepassing is. Het college is van oordeel dat bij het WPC-besluit, gelet op de uitleg die in 

de Europeesrechtelijke jurisprudentie aan dit criterium wordt gegeven, sprake is van invloed op de 

handel tussen lidstaten. Dit betekent dat het college het WPC-besluit ook Europees zal consulteren en 

notificeren. 

48. De hiervoor genoemde consultaties en notificatie vinden plaats op basis van het onderhavige 

ontwerp-WPC-besluit. 

Bedenkingen naar aanleiding van de consultatie en notificatie 

49. [In te vullen in definitieve WPC-besluit] 
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5 Op basis van dit besluit gereguleerde diensten 

50. In dit hoofdstuk beschrijft en motiveert het college welke wholesalediensten van KPN op basis van 

dit besluit worden gereguleerd.  

5.1 Algemeen 

51. In annex C is aangegeven van welke diensten en dienstelementen de tarieven op basis van dit 

WPC-besluit worden gereguleerd. Deze inventarisatie volgt uit de relevante marktanalysebesluiten. In 

deze annex is ook aangeven in welke markten de diensten zich bevinden. In het algemeen vraagt 

deze lijst geen nadere motivering met uitzondering van de in de volgende paragrafen behandelde 

bijbehorende faciliteiten. 

52. Van een aantal wholesalediensten die tot op heden op basis van kostenoriëntatie werd 

gereguleerd, worden de tarieven niet meer gereguleerd op basis van dit besluit. Dit zijn: 

paging connect en personal numbering connect anders dan op basis van C(P)S (originating 

diensten) – zie marktanalyse gespreksopbouw randnummer 255; 

nummerportabiliteit  - deze diensten worden niet gereguleerd op basis van een AMM-

verplichting, maar op basis van artikel 4.10 van de Telecommunicatiewet. 

 

53. De tarieven van wholesale line rental (WLR) worden in beginsel gereguleerd op basis van de 

retail-minus methode. Hierover zal een separaat besluit ter operationalisering volgen. 

5.2 Nummerimplementatie, aanmaken bundels, aanmaken routering en NIT-

testen 

5.2.1 Inleiding 

54. In het verleden heeft het college de KPN tarieven voor nummerimplementatie en netwerk 

interconnectie testen (hierna: NIT-testen) gereguleerd. Het standpunt van het college in die tijd was 

dat KPN beide activiteiten, nummerimplementatie en NIT-testen, deed op verzoek van een andere 

marktpartij voor die marktpartij. Met andere woorden, de activiteiten die KPN hiervoor moest doen 

werden beschouwd als onderdeel van een dienst die KPN leverde aan de betreffende marktpartij. Als 

gevolg hiervan was het KPN toegestaan hiervoor een rekening te sturen aan die marktpartij.
19

 Als 

gevolg van de invulling in dit besluit van de in de marktanalyses opgelegde verplichtingen, is dit 

standpunt gewijzigd. 

                                                      
19

 OPTA/IBT/2002/20432, besluit van 13 december 2002, waarin de KPN-tarieven voor nummerimplementatie en NIT-testen 

werden vastgesteld. 
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55. Het college heeft IG-leden over de wijze van regulering van deze diensten geconsulteerd in issue 

document-II. Er zijn reacties binnengekomen van KPN, ACT-Tele2, en Essent. Het college heeft die 

reacties meegewogen in de beoordeling. In de volgende paragrafen beschrijft en motiveert het college 

de wijze waarop deze diensten op basis van dit besluit worden gereguleerd. De essentiële vraag 

daarbij is welke partij in verschillende situaties voor deze diensten dient te betalen: de partij waar 

verkeer origineert of de partij waar verkeer termineert.  

5.2.2 Definitie van nummerimplementatie, NIT-testen, aanmaken bundel en routering 

56. In deze paragraaf definieert het college de diensten nummerimplementatie, NIT-testen, aanmaken 

van bundel en aanmaken van een routering. Al deze diensten zijn relevant bij de interconnectie (of het 

koppelen) van telefonienetwerken om daarmee diensten van/aan een andere aanbieder af te nemen 

of te leveren. 

57. Nummerimplementatie omvat die activiteiten die een aanbieder moet ondernemen voor zijn 

netwerk en zijn administratieve systemen om nieuwe nummers of nummerreeksen aankiesbaar te 

maken die aan een andere aanbieder zijn toegekend. Voorbeelden van activiteiten voor 

nummerimplementatie zijn: het invoeren van nummerblokken in netwerksystemen en het invoeren van 

routeringsinformatie in netwerksystemen. 

58. NIT-testen bestaan uit alle technische controleprocedures die noodzakelijk zijn voor het goed 

functioneren van de interconnectie tussen twee netwerken (inclusief facturering) en voor stabiliteit van 

het netwerk. 

59. Het aanmaken van een bundel komt neer op het toebedelen van nieuwe capaciteit op een 

bestaande interconnectie. 

60. Het aanmaken van een routering is een activiteit die vrijwel geheel overlapt met 

nummerimplementatie. Het voornaamste verschil met nummerimplementatie is dat het aanmaken van 

een routering in twee situaties kan optreden. Ten eerste gelijktijdig met nummerimplementatie (hierna: 

aanmaken van een routering). Ten tweede het aanpassen van een routering voor een nummerreeks 

die reeds is geïmplementeerd (hierna: herconfiguratie van een routering).  

5.2.3 Nummerimplementatie 

61. Artikel 6.1 van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw) stelt dat: “Een aanbieder van openbare 

elektronische communicatienetwerken of openbare elektronische communicatiediensten, die daarbij 

de toegang tot eindgebruikers controleert, treedt op verzoek van een aanbieder van openbare 

elektronische communicatienetwerken of openbare elektronische communicatiediensten met die 

aanbieder in onderhandeling met het oog op het sluiten van een overeenkomst op basis waarvan de 

nodige maatregelen worden genomen, waaronder zo nodig door middel van interconnectie van de 

betrokken netwerken, opdat eind-tot-eindverbindingen tot stand worden gebracht.” 
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62. Eind-tot-eindverbindingen worden tot stand gebracht via een netwerk waar het verkeer origineert 

(hierna: opbouwnetwerk), mogelijk een tussenliggend netwerk (hierna: transitnetwerk), en een netwerk 

waar het verkeer termineert (hierna: afgiftenetwerk). Eind-tot-eindverbindingen gaan van een 

aansluiting op het opbouwnetwerk naar aansluiting op het afgiftenetwerk. Pas als het nummer van de 

eindbestemming en de bijbehorende routeringsinformatie in het opbouwnetwerk zijn geïmplementeerd 

en de relevante gegevens in de administratieve systemen van de gespreksopbouw aanbieder zijn 

ingevoerd, kan de interconnectieverbinding tot stand komen. Met andere woorden, 

nummerimplementatie vindt plaats in het opbouwnetwerk om het opbouwdeel van een eind-tot-

eindverbinding te realiseren. De kosten die samenhangen met deze activiteit zijn afhankelijk van de 

structuur en organisatie van het netwerk waarin de gespreksopbouw plaatsvindt. 

63. De hier relevante vraag is welke partij voor nummerimplementatie betaalt: de eigenaar van het 

opbouwnetwerk of die van het afgiftenetwerk. Naar het oordeel van het college is het criterium 

daarvoor ‘wie de achterliggende dienst afneemt’, ofwel wie de bij interconnectie behorende dienst 

(gespreksopbouw dan wel gespreksafgifte) inkoopt. Immers, de partij die deze dienst afneemt heeft 

het initiatief en veroorzaakt dus de kosten van nummerimplementatie. Uit het oogpunt van causaliteit 

dienen de kosten daarom door die partij te worden gedragen.  

Gespreksafgifte 

64. De eigenaar van het opbouwnetwerk is de partij die besluit tot het afnemen van de dienst 

gespreksafgifte. Dit betekent dat de kosten van nummerimplementatie die wordt uitgevoerd voor het 

afnemen van gespreksafgifte, dienen te worden gedragen door de eigenaar van het opbouwnetwerk. 

Het college merkt op dat het hierbij niet van belang is of de eigenaar van het opbouwnetwerk al dan 

niet door het college is aangewezen als een partij met aanmerkelijke marktmacht. 

65. Omdat uit het voorgaande volgt dat iedere partij die afgiftediensten inkoopt, zelf de kosten voor 

nummerimplementatie draagt, is regulering van tarieven hier niet relevant. 

Gespreksopbouw 

66. De eigenaar van het afgiftenetwerk of transitnetwerk is de partij die besluit tot het afnemen van de 

dienst gespreksopbouw.
20

 Dit betekent dat de kosten van nummerimplementatie die wordt uitgevoerd 

voor het afnemen van gespreksopbouw, dienen te worden gedragen door de eigenaar van het 

afgiftenetwerk of transitnetwerk. Het college merkt op dat het hier wel van belang is of de eigenaar van 

het opbouwnetwerk is aangewezen als een partij met aanmerkelijke marktmacht. 

67. Indien de eigenaar van het opbouwnetwerk geen AMM heeft voor gespreksopbouw, gelden voor 

eventuele tarieven die deze partij in rekening brengt voor nummerimplementatie, geen AMM-

verplichtingen, zoals kostenoriëntatie. Nummerimplementatie is hier immers gekoppeld aan 

gespreksopbouw waarvoor geen AMM is vastgesteld en dus geen AMM-verplichtingen gelden. 

                                                      
20

 In de situatie dat een CPS-aanbieder gespreksopbouw inkoopt is het netwerk van de CPS-aanbieder te beschouwen als een 

transitnetwerk. 
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68. Indien de eigenaar van het opbouwnetwerk wel AMM heeft voor gespreksopbouw, gelden voor 

eventuele tarieven die deze partij in rekening brengt voor nummerimplementatie, de verplichtingen die 

gelden voor bijbehorende faciliteiten. Immers, het betreft hier diensten (faciliteiten) die het aanbieden 

van gespreksopbouw mogelijk maken of ondersteunen, en dus moeten worden gekwalificeerd als 

bijbehorende faciliteiten.
21

 

69. De marktanalyse gespreksopbouw verplicht KPN tot de toegang voor gespreksopbouw te 

verlenen voor carrier(pre)selectie (16xy en 10xyz), internetinbelnummers (067(60)), gratis- en 

informatienummers (0800/090x) en virtual private networks (082). Voor bijbehorende faciliteiten van 

deze diensten geldt ook de verplichting van kostenoriëntatie op basis van tariefannex C. Dit betekent 

dat de tarieven van nummerimplementatie voor gespreksopbouw ten bate van deze diensten op basis 

van dit WPC-besluit zullen worden gereguleerd. 

70. KPN heeft in haar EDC-rapportage aangegeven dat voor nummerimplementatie van 0800/090x en 

06760-nummers geen tarieven in rekening worden gebracht, aangezien de nummerimplementatie via 

de COIN-procedure verloopt. Dit WPC-besluit stelt dan ook alleen tariefplafonds voor 

nummerimplementatie vast voor de diensten carrier(pre)selectie en virtual private network. 

5.2.4 NIT-testen en aanmaken bundels en routeringen 

71. Het criterium dat het college toepast bij nummerimplementatie hanteert het college ook voor NIT-

testen en het aanmaken van bundels en routeringen. Dit betekent dat de kosten van NIT-testen en het 

aanmaken van bundels en routeringen die worden uitgevoerd voor het afnemen van gespreksafgifte, 

dienen te worden gedragen door de eigenaar van het opbouwnetwerk.  

72. De kosten van NIT-testen en het aanmaken van bundels en routeringen die worden uitgevoerd 

voor het afnemen van gespreksopbouw, dienen te worden gedragen door de eigenaar van het 

afgiftenetwerk. Indien deze activiteiten worden uitgevoerd door een aanbieder met AMM voor 

gespreksopbouw, dan zijn dit bijbehorende faciliteiten die op basis van dit WPC-besluit worden 

gereguleerd.  

73. KPN heeft aangegeven dat het niet in alle gevallen mogelijk is om NIT-testen en het aanmaken 

van bundels en routeringen toe te delen aan uitsluitend gespreksafgifte of uitsluitend 

gespreksopbouw. In deze gevallen kunnen de kosten voor de NIT-testen en het aanmaken van 

bundels naar verhouding verdeeld worden over beide interconnecterende aanbieders volgens een 

zogenoemde “charging factor”. 

5.2.5 Herconfiguratie routering 

Aanbieder A met AMM levert dienst aan aanbieder B, herconfiguratie bij B 

74. Stel dat aanbieder B in het verleden een dienst (gespreksopbouw of -afgifte) afgenomen heeft van 

aanbieder A, waarbij aanbieder A verplicht was deze dienst aan te bieden op grond van zijn 

                                                      
21

 Artikel 1.1, onderdeel j, van de Tw. 
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aanwijzing als een partij met aanmerkelijke marktmacht. Als aanbieder B zijn netwerk of dienst 

onafhankelijk van de implementatie van een nieuwe nummerreeks opnieuw configureert 

(herconfigureert) op een manier waardoor aanbieder A zijn routering moet aanpassen, dan vindt het 

college het redelijk dat aanbieder A de kosten van die aanpassing in rekening brengt bij aanbieder B. 

De oorzaak van deze kosten ligt in dit geval naar het oordeel van het college bij de 

configuratiewijziging in het netwerk van aanbieder B. Indien de aanbieder A (met AMM) aanbieder B in 

deze situatie een tarief in rekening brengt dan gaat het om bijbehorende faciliteiten die op basis van 

dit WPC-besluit worden gereguleerd. 

Aanbieder B levert dienst aan aanbieder A, herconfiguratie bij B 

75. Stel dat in een andere situatie aanbieder A van aanbieder B een gespreksafgiftedienst afneemt en 

aanbieder B herconfigureert zijn dienst of netwerk zodanig dat aanbieder A een aanpassing van de 

routering in zijn netwerk moet doen. In deze situatie is het college van mening dat het niet op 

voorhand onredelijk is als aanbieder B bijdraagt in de kosten die aanbieder A moet maken voor het 

aanpassen van de routering in zijn netwerk. Het is daarbij niet van belang of aanbieder A dan wel 

aanbieder B is aangewezen als een partij met aanmerkelijke marktmacht. De betreffende activiteit van 

het aanmaken of aanpassen van de routering valt naar het oordeel van het college onder het 

interoperabiliteitsregime zoals beschreven in artikel 6 van de Tw en het college stelt daarom ook in dit 

besluit geen tarieven vast voor de partij met aanmerkelijke marktmacht. Als beide interconnecterende 

partijen A en B niet tot overeenstemming kunnen komen over de voorwaarden of tarieven voor de 

noodzakelijke aanpassing van de routering dan kan elk van hen besluiten een geschil in te dienen bij 

het college.  

5.3 Telefonie PSTN en VoB 

76. De in dit besluit vastgestelde tariefplafonds betreffen zowel klassieke telefonie (hierna: PSTN) als 

telefonie die gebruik maakt van een breedbandaansluiting (hierna: VoB). Dit volgt uit het gestelde 

onder randnummer 624 van de marktanalyse gespreksafgifte: “… daarbij is de tariefregulering die het 

college op de dienst vaste gespreksafgifte van toepassing acht, in beginsel onafhankelijk van de 

technologie die bij de levering van de dienst wordt gebruikt. Dit betekent dat gespreksafgifte via PSTN 

en IP-technologie [VoB] door dezelfde bovengrens gereguleerd worden.” 

5.4 Ontbundelde toegang: MIP- en SIP-diensten 

77. KPN levert voor de ontbundelde toegang een aantal zogenaamde informatie producten. De 

informatie die via deze diensten verkregen wordt, hebben DSL-aanbieders bijvoorbeeld nodig om hun 

op de inkoop van MDF-diensten gebaseerde retaildiensten op een goede manier te kunnen 

aanbieden: met de geleverde informatie kunnen zij bijvoorbeeld vaststellen of zij DSL op een bepaald 

adres kunnen leveren.  

78. In de marktanalyse ULL heeft het college aan KPN onder meer de verplichting opgelegd om 

ontbundelde toegang tot haar aansluitnetwerk en bijbehorende diensten en faciliteiten te leveren en 

daarvoor kostengeoriënteerde tarieven te gebruiken. In randnummer 704, onder ii, letter (b) geeft het 
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college aan dat deze toegangsverplichting ook de bijbehorende diensten en faciliteiten omvat die 

redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de levering van elektronische communicatiedienstverlening. Bij het 

derde aandachtsstreepje wordt vermeld dat hiertoe ook de toegang tot operationele 

ondersteuningssystemen of vergelijkbare softwaresystemen behoren die nodig zijn om eerlijke 

concurrentie bij het aanbieden van elektronische communicatiediensten te waarborgen. In 

randnummer 704, onder v, heeft het college verder bepaald dat KPN een referentieaanbod dient te 

publiceren, waarin in ieder geval de minimumlijst is opgenomen die beschreven is in bijlage 3 van de 

marktanalyse ULL. In deze bijlage staat bij onderdeel C “Informatiesystemen” het volgende: “[de] 

voorwaarden voor toegang tot de operationele ondersteunende systemen, informatiesystemen of 

databases voor reservering, levering, bestelling, onderhouds- en herstelverzoeken en facturering van 

de aangemelde exploitant.” 

79. Gelet op de in de vorige alinea aangehaalde verplichtingen en voorschriften, dient het college te 

beoordelen in hoeverre MIP-diensten bijbehorende faciliteiten zijn. 

80. KPN levert een aantal MDF informatie producten (MIP) en één SDF informatie product (SIP).
22

 

Het college is van oordeel dat uit de in bijlage 3 van de in de marktanalyse ULL opgenomen 

minimumlijst (informatiesystemen) direct volgt dat deze diensten bijbehorende faciliteiten zijn. Het 

college is van oordeel dat al deze MIP’s – met uitzondering van MIP6 – en SIP12, redelijkerwijs 

noodzakelijk zijn om eerlijke concurrentie bij het aanbieden van elektronische communicatiediensten 

te waarborgen en dus als bijbehorende faciliteit gekwalificeerd dienen te worden.  

81. Kort gezegd constateert het college dat MIP7 en MIP18 nodig zijn voor een efficiënt 

storingsopheffingsproces. MIP18 is ook nodig voor de zogenaamde Telco-Telco-migratie. Het college 

is van oordeel dat MIP10 nodig is om vast te stellen of co-locatie op een bepaalde MDF-locatie 

rendabel zal zijn en tevens voor een efficiënt order- en leveringsproces. MIP23 en SIP12 zijn nodig om 

vast te stellen of subloopontbundeling rendabel is. Om apparatuur in de co-locatie te kunnen plaatsen 

en transportcapaciteit in te kopen is MIP12 noodzakelijk. En ten slotte zijn MIP11, MIP13, MIP14, 

MIP15/16, MIP17 en MIP22 nodig voor het orderings- en leveringsproces. 

82. Dit betekent dat KPN voor deze MIP-diensten een kostengeoriënteerd tarief dient te hanteren. 

Wat betreft MIP6 is het college van oordeel dat deze dienst thans niet noodzakelijk is om de eerlijke 

concurrentie bij het aanbieden van elektronische communicatiediensten te waarborgen. MIP6 geeft 

informatie over het aantal actieve breedbandverbindingen per toegangskabel. Zolang beperkingen 

voor het aantal breedbandverbindingen dat in het aansluitnetwerk gebruikt mag worden (door KPN 

ook wel Access Cable Broadband Deployment Limit genoemd) niet aan de orde zijn, is het niet 

noodzakelijk voor afnemers om te weten hoeveel breedbandverbindingen er actief zijn in een 

toegangskabel.  

83. KPN betwist dat MIP 11, MIP 14 en MIP 22 redelijkerwijs noodzakelijk zijn.
23

 Over MIP 11 en 

MIP 14 stelt KPN dat deze informatie wel nuttig, maar niet noodzakelijk is voor het behalen van een 

                                                      
22

 Het betreft de diensten MIP 6, 7, 10-18, 22, 23 en SIP12; zie de website van KPN: www.kpn-wholesale.com. 

23
 KPN, antwoordbrief van KPN aan OPTA op EDC vragenbrief nr. 12 – MIP diensten. 
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clean order. Indien een andere aanbieder direct een NLS3 order indient, bekijkt KPN of de andere 

aanbieder wat betreft benodigde capaciteit ook voldoende heeft aan een NLS 2 of 3. Over MIP 22 stelt 

KPN dat deze informatie nuttig is in verband met het indienen van een verzoek tot nummerportering, 

maar dat dit geen verband houdt met het proces en de concurrentieverhoudingen bij ontbundelde 

toegang. KPN stelt ten slotte dat andere aanbieders blijkbaar geen grote behoefte hebben aan deze 

MIP-diensten (MIP 11, MIP 14 en MIP 22), aangezien er nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. Voor 

de genoemde MIP-diensten (MIP 11, MIP 14 en MIP 22) stelt KPN dan ook slechts onder protest EDC 

kostprijzen op. 

84. Het college blijft van oordeel dat MIP 11, MIP 14 en MIP 22 redelijkerwijs noodzakelijk zijn. MIP 11 

(“number of access lines in use”) geeft de DSL-aanbieder informatie waarmee deze kan vaststellen of 

er nog ongebruikte capaciteit is in de primaire kabel. MIP 14 (“MDF new line services”) geeft de DSL-

aanbieder aan of een nieuwe lijn geleverd kan worden op een specifiek adres en zo ja, om welk type 

nieuwe lijn het gaat. MIP 11 en MIP 14 geven informatie op basis waarvan een DSL-aanbieder kan 

bepalen of een lijn geleverd kan worden. Op basis van deze informatie kan de DSL-aanbieder niet 

alleen de benodigde orderinformatie zo correct mogelijk opgeven, maar ook zijn klanten vooraf zo 

goed mogelijk informeren over de te verwachten levertijden. Om deze redenen acht het college MIP 

11 en MIP 14 redelijkerwijs noodzakelijk. MIP 22 geeft informatie over de telefoonnummers die 

behoren bij een aansluiting en is met name relevant indien een lijnportering wordt gecombineerd met 

een nummerportering. Het college heeft in de marktanalyse ULL reeds gesteld het gewenst te vinden 

dat het lijnporteringsproces (het leveren van ontbundelde aansluitlijnen) verder wordt afgestemd op 

het nummerporteringsproces met het oog op de ontwikkeling van nieuwe diensten.
24

 MIP 22 draagt 

daaraan bij en is daarom redelijkerwijs noodzakelijk. 

 

                                                      
24

 OPTA/BO/2005/203431, Besluit analyse van de markt voor ontbundelde toegang op wholesale-niveau, 21 december 2005, 

randnummer 602. 
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6 Comparatieve efficiëntieanalyse  

85. In dit hoofdstuk behandelt het college de CEA. Dit hoofdstuk bestaat uit drie delen. Als eerste 

wordt de CEA, zoals uitgevoerd door het adviesbureau NERA, geïntroduceerd. Ten tweede wordt 

aangegeven hoe de gegevens van KPN die zijn gebruikt in de analyse, zijn gecontroleerd. Ten derde 

volgt de conclusie van het college. 

6.1 CEA door NERA 

86. De CEA is in opdracht van het college uitgevoerd door het adviesbureau NERA. NERA heeft over 

de uitgevoerde analyse gerapporteerd. Het eerste en tweede concept van die rapportage is aan de 

IG-leden ter consultatie voorgelegd. Op het eerste concept van de rapportage is door verschillende 

IG-leden gereageerd. Deze reacties zijn door NERA meegewogen in het tweede concept van de 

rapportage waarbij in appendix D van de rapportage specifiek op de verschillende reacties wordt 

ingegaan.  

87. De definitieve rapportage heeft NERA op 30 maart 2006 opgeleverd.
25

 De conclusie van die 

rapportage is dat KPN in zowel 2004 als 2008 efficiënter is dan de 10% meest efficiënte US LECs. Dit 

rapport is opgenomen in annex G en is een integraal onderdeel van dit besluit. 

6.2 Controle op de gegevens 

88. In de CEA worden diverse gegevens van US LECs vergeleken met gegevens van KPN. Deze 

gegevens bestaan uit kosten en volumes voor respectievelijk diverse kostencategorieën en diensten. 

US LECs leveren hun gegevens aan de Federal Communications Commission (hierna: FCC) conform 

de richtlijnen die de FCC daartoe hanteert.
26

 Om vergelijkbaar te zijn met US LECs dienen ook de 

CEA-gegevens van KPN te voldoen aan die richtlijnen. 

Controle door het college en NERA 

89. De CEA-gegevens van KPN zijn door het college en NERA gecontroleerd door deze te vergelijken 

met diverse andere bronnen. Deze bronnen zijn beschreven in paragraaf 3.1.4 van de rapportage van 

NERA. Bij die controle is door NERA en het college vastgesteld dat de CEA-gegevens van KPN 

consistent zijn met gegevens in de andere bronnen.  

                                                      
25

 NERA, The Comparative Efficiency of KPN, 30 March 2006 (www.opta.nl, dossier).  

26
 Zie onder andere FCC report 43-08, december 2004 (www.fcc.gov/wcb/armis).  
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90. De wijze waarop de CEA-gegevens zijn geproduceerd, is door KPN beschreven in een 

‘documentation note’.
27

 Het college en NERA hebben vastgesteld dat deze beschrijving voldoet aan 

de richtlijnen van de FCC.  

Controle door de accountant  

91. De CEA-gegevens zijn ook gecontroleerd door de accountant van KPN.
28

 De accountant 

concludeert dat de CEA gegevens van KPN tot stand zijn gekomen in overeenstemming met het 

verzoek en de nadere aanwijzingen van OPTA en NERA. 

6.3 Conclusie van het college 

92. Het college onderschrijft de analyse en de conclusies van NERA en is van oordeel dat de 

gebruikte gegevens voldoende zijn gevalideerd. Dit betekent dat de toe te passen efficiëntiecorrectie 

nul is zodat de tariefplafonds direct worden afgeleid van de EDC-kostprijzen in 2004 en 2008.  

 

                                                      
27

 KPN, documentation note, version 1.0, 24 november 2005 (www.opta.nl, dossier). 

28
 PwC, CEA Rapport van bevindingen, 20 april 2006 (www.opta.nl, dossier). 
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7  EDC-beoordeling 

93. In dit hoofdstuk beoordeelt het college de kostprijzen van alle met het WPC-systeem gereguleerde 

diensten en dienstelementen. Die beoordeling bestaat uit het toetsen of de kosten in 

overeenstemming met het kostentoerekeningssysteem – zoals beschreven in annex A en B van de 

relevante marktanalysebesluiten – zijn toegerekend. 

94. Eerst worden de algemene beoordelingspunten besproken, die niet specifiek zijn voor een 

bepaalde dienst. Daarna volgen de beoordelingspunten die gekoppeld zijn aan een bepaalde dienst. 

Tot slot volgt de conclusie van deze beoordeling. 

95. In dit hoofdstuk worden vooral de beoordelingspunten opgenomen waar het college de initieel 

door KPN gerapporteerde systematiek niet onderschrijft of die marktpartijen in hun zienswijze als 

belangrijke beoordelingspunten hebben genoemd. Andere onderdelen waar het college de initiële 

rapportage van KPN onderschrijft, zijn dus in het algemeen niet in dit besluit beschreven. 

7.1 Redelijk rendement 

Beoordelingspunt en juridische basis 

96. In deze paragraaf stelt het college vast welk redelijk rendement op activa relevant is bij het 

berekenen van de vermogenskosten. Vermogenskosten zijn een onderdeel van de kostprijzen. De 

voorschriften voor het berekenen van vermogenskosten zijn opgenomen in paragraaf B.2.4 van annex 

B van de relevante marktanalysebesluiten. Daarin is bepaald dat de kostenvoet van het geïnvesteerd 

vermogen wordt berekend met behulp van de weighted average cost of capital (hierna: WACC) op 

grond van het capital asset pricing model. Deze WACC is het gebruikte redelijk rendement. De 

vermogenskosten zijn gelijk aan de WACC vermenigvuldigd met de huidige boekwaarde van het 

geïnvesteerd vermogen. 

Beoordeling en conclusie van het college 

97. Het college baseert zich bij de beoordeling van de WACC – evenals in voorgaande jaren – op de 

analyses van het adviesbureau NERA. De door NERA voor de operationalisering van het WPC-

systeem gemaakte rapporten zijn genoemd in randnummer 32. De zienswijze van marktpartijen is in 

de definitieve rapporten van NERA meegewogen en expliciet geadresseerd in annex D van het NERA-

rapport van 16 december 2005.  

98. NERA heeft separate WACC’s bepaald voor 2004 en voor 2006 tot en met 2008. De conclusie 

van NERA is dat de WACC voor 2004 en 2005 9,26% bedraagt en voor de periode 2006 tot en met 

2008 7,60%. Het college onderschrijft de analyses en conclusies van NERA. Naar het oordeel van het 

college heeft NERA de zienswijze van marktpartijen, voorzover die het niet eens waren met de 

methodiek zoals toegepast door NERA, voldoende gemotiveerd weerlegd. 
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99. Bij de initiële EDC-rapportages is KPN in eerste instantie uitgegaan van andere WACC’s. In 

herberekeningsverzoek nr. 1 en 2 heeft het college KPN verzocht de door NERA berekende WACC 

toe te passen bij de berekening van vermogenskosten. Dit is door KPN uitgevoerd. De uiteindelijk 

beoordeelde kostprijzen (inclusief vermogenskosten) zijn dus berekend met de door NERA bepaalde 

WACC’s. 

7.2 Algemeen 

100. Deze paragraaf bevat de algemene punten van de beoordeling die niet zijn te relateren aan één 

categorie van diensten. 

7.2.1 Volumeprognoses 

Beoordelingspunt 

101. Het tarief per eenheid van een dienst (kostprijs) wordt, kortgezegd, berekend door de totale 

kosten van een dienst te delen door het volume. Omdat de totale kosten voor de netwerkdiensten die 

hier worden beoordeeld, vrijwel geheel vast zijn (ofwel niet afhankelijk van geleverde volumes), 

hebben de volumes een belangrijke invloed op de kostprijs. De beoordeling van toekomstige volumes 

(volumeprognoses) is daarom een belangrijk deel van de beoordeling van prospectieve kostprijzen. 

102. Deze paragraaf handelt over de volumeprognoses in het algemeen. Bij CPS-mutaties en co-

locatie gaat het college nog separaat in op de daar relevante volumeprognoses. In deze algemene 

paragraaf gaat het om de volumes voor telefonieverkeer, telefoniepoorten, dubbeldraads-

koperaansluitingen, en huurlijnen. 

Beoordelingscriterium 

103. Binnen de EDC-systematiek beoordeelt het college de redelijkheid van volumeprognoses van 

KPN. Bij die beoordeling toetst het college of de volumeprognoses van KPN vallen binnen een 

bandbreedte van reëel te verwachten marktontwikkelingen. Het college spreekt hier nadrukkelijk van 

een bandbreedte tussen minimale reëel en maximaal reëel verwachtbare volumes, omdat 

prognosticeren een inherente onzekerheid geeft.  

104. Voor deze toets maakt het college gebruik van een aantal informatiebronnen. Ten eerste zijn 

dat de volumeontwikkelingen op het netwerk van KPN tot op heden. Deze gerealiseerde volumes 

worden door KPN in openbare rapportages gepubliceerd. De volumeprognoses moeten aansluiten bij 

de ontwikkeling tot op heden. Tweede bron is de informatie die is verkregen uit een onderzoek naar 

volumeprognoses bij IG-leden (zie randnummer 29). Derde bron is het in 2005 in opdracht van het 

college door het onderzoeksbureau VKA uitgebrachte rapport met volumeprognoses voor vaste 

telefonie.
29

 Vierde bron is een recent rapport van het bedrijf Telecompaper over de ontwikkeling van 

                                                      
29

 Verdonck, Klooster & Associates, De invloed van IP telefonie op de vaste telefoniemarkt in Nederland, 11 april 2005 

(www.opta.nl, dossier). 
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30

 Het college zal de prognoses van KPN ook beoordelen op basis van zijn eigen kennis over te 

verwachten marktontwikkelingen. 

Volumeprognoses van KPN 

105. In de EDC-rapportage en in antwoorden op vragen van het college, heeft KPN op verschillende 

niveaus volumeprognoses gedaan. Het eerste niveau betreft het aantal verschillende soorten 

aansluitingen in bepaalde markten. Zo heeft KPN voor vaste telefonie prognoses opgeleverd voor het 

aantal huishoudens met telefonie met: (a) aansluitingen van KPN met KPN retailverkeer, 

(b) aansluitingen van KPN met CPS-verkeer, ( c) WLR-aansluitingen, (d) VoB-aansluitingen van KPN , 

(e) VoB-aansluitingen van DSL-aanbieders, (f) kabelaansluitingen en (g) aansluitingen zonder vaste 

telefonie. Voor de zakelijke markt zijn prognoses gedaan voor KPN aansluitingen en KPN VoB-

aansluitingen.  

106. Op het tweede niveau worden de prognoses op het eerste niveau (aantallen aansluitingen) 

vertaald naar verschillende soorten telefonieverkeer, telefoniepoorten en dubbeldraads-

koperaansluitingen. Op het derde niveau worden de verschillende soorten telefonieminuten
31

 vertaald 

naar de relevante netwerkbelasting voor een netelement. Uiteindelijk levert dat een kostprijs per 

netelement op die weer wordt vertaald naar kostprijzen voor alle verschillende soorten verkeer. De 

berekening van de kostprijs op dat derde niveau is beschreven in annex 10 van de EDC-rapportage.
32

  

107. De prognoses van KPN in de EDC-rapportage komen overeen met die van KPN’s eigen 

business plannen, in dit geval het jaarplan-2006 dat ook een doorkijk geeft naar de jaren 2007 en 

2008. De accountant controleert of de volumeprognoses in het jaarplan overeenkomen met die in de 

EDC-rapportage. 

108. De volumeprognoses van KPN zijn door KPN aangemerkt als bedrijfsvertrouwelijk. Het college 

acht dit gerechtvaardigd omdat de prognoses informatie verstrekken over de vraag hoe KPN de 

markten ziet ontwikkelen en wat KPN’s positie en strategie daarin zal zijn. Deze informatie is naar het 

oordeel van het college concurrentiegevoelig. De volumeprognoses van KPN kunnen hier dan ook 

alleen in algemene zin worden beschreven. KPN voorspelt een forse daling van PSTN-

telefonieverkeer. Dat PSTN-volume is relevant bij de berekening van de kostprijs van minuten. Deze 

PSTN-daling is het gevolg van enerzijds gebruikers die overstappen naar andere aanbieders (kabel 

en DSL-aanbieders) of hun vaste telefonie aansluiting geheel opzeggen (mobile only) en anderzijds 

van gebruikers die binnen KPN overstappen van PSTN naar VoB. Ook voor huurlijnen worden door 

KPN forse volumedalingen voorspeld. KPN verwacht voor (dubbeldraads)koperaansluitingen minder 

grote volumedalingen dan voor de verkeersvolumes. Dat deze volumedaling kleiner is, wordt 

veroorzaakt door dat de telefoniegebruikers die overstappen op VoB bij KPN of DSL-aanbieders, wel 

een koperaansluiting van KPN blijven gebruiken. 

                                                      
30

 Telecompaper, Research Brief 26011, VoIP connections to grow to 1.6 million in 2006, 22 maart 2006 (niet openbaar). 

31
 Verschillende soorten telefonieverkeer; wholesale: lokaal, regionaal, terminating, originating; retail, binnen basis, buiten basis, 

vast-mobiel, 0800/0900, etc. 

32
 Openbaar, zie voetnoot 8. 
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Beoordeling door het college 

Aansluiting prognoses op realisaties 

109. Het college stelt vast dat de volumeprognoses van KPN aansluiten op de tot op heden 

gerealiseerde volumes.  

Consistentie met prognoses van IG-leden 

110. Op het onderzoek naar volumeprognoses onder IG-leden hebben negen IG-leden gereageerd, 

te weten Bbned, BT, Casema, Enertel, Essent, Verizon, Priority, Tele2 en Versatel. In dat onderzoek 

heeft het college gevraagd naar de telefonie- en breedbandvolumes van de totale markten en de 

volumes die IG-leden op hun eigen netwerk verwachten. Veel respondenten konden slechts een deel 

van de vragen beantwoorden. Vooral de verwachtingen over de volumes op de totale markt waren 

vaak niet ingevuld. Ook de prognoses van IG-leden zijn vertrouwelijk en kunnen daarom alleen in 

algemene gegeneraliseerde vorm worden beschreven. Wat betreft vaste telefonie verkeer lagen de 

prognoses voor de totale markt tussen sterk dalend en lichtdalend. Wat betreft verkeer op het eigen 

netwerk lagen de prognoses van bestaande aanbieders die nu veel gebruikmaken van CPS, tussen 

een stijging van 100 procent en een daling van 50 procent.  

111. Het college is van oordeel dat de volumeprognoses van KPN consistent zijn met die van IG-

leden, althans voor zover het mogelijk is uit de beperkte reacties een compleet beeld te vormen van 

de relevante volumeontwikkelingen.  

VKA-rapport 

112. Het college stelt vast dat de volumeprognoses van KPN liggen binnen de door VKA genoemde 

bandbreedte van een maximale stijging en maximale daling van het marktaandeel van KPN voor 

telefonieverkeer. 

Rapport van Telecompaper 

113. Het onderzoeksbureau Telecompaper
33

 voorspelt dat het aantal VoB-aansluitingen sterk zal 

groeien tot 1,6 miljoen huishoudens eind 2006. Het college stelt vast dat de volumeprognose van KPN 

in 2006 voor VoB-aansluitingen van huishoudens van KPN, DSL-aanbieders en van kabelaanbieders 

tezamen, onder de prognose van VoB-huishoudens door Telecompaper ligt (hierna: VoB-prognose). 

De prognose voor de totale markt voor vaste telefonie bestaat uit de VoB-prognose plus de PSTN-

prognose.
34

 Telecompaper voorspelt alleen de ontwikkeling van VoB en niet die van PSTN. De 

ontwikkeling van PSTN is echter complementair aan die van VoB en kan daaruit dus worden afgeleid. 

Daarbij geldt dat de PSTN-prognose gelijk is aan de totale marktprognose minus de VoB-prognose. 

Het voorgaande betekent dat, omdat de VoB-prognose van KPN onder de VoB-prognose van 

Telecompaper ligt, de PSTN-prognose in beginsel boven de (impliciete) prognose van Telecompaper 

ligt. Het college acht dit een goede indicatie dat de PSTN-prognose van KPN niet te laag is. Deze 

indicatie draagt bij aan de conclusie dat de PSTN-prognose valt binnen een bandbreedte van reëel te 

verwachten marktontwikkelingen. 

                                                      
33

 Telecompaper is een onafhankelijk bureau dat onderzoek doet naar de telecommunicatie markten (www.telecompaper.com). 

34
 PSTN-prognose = prognose van KPN voor PSTN op het netwerk van KPN. 
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Conclusie 

114. Op grond van het voorgaande is het college van oordeel dat voor telefonieverkeer, 

telefoniepoorten, koperaansluitingen, en huurlijnen de volumeprognose vallen binnen een 

bandbreedte van reëel te verwachten volumeontwikkelingen. 

7.2.2 All-IP kosten 

Beoordelingspunt 

115. Dit onderdeel gaat over de toerekening van kosten veroorzaakt door investeringen in de nieuwe 

generatie netwerktechnologie. Deze nieuwe technologieën worden gezamenlijk aangeduid met de 

term ‘All-IP’ gezien de grote rol die de op het Internet Protocol (hierna: IP) gebaseerde technologie 

hierin speelt. All-IP is een verzamelnaam voor nieuwe door KPN gebruikte netwerktechnologieën 

waaronder naast IP ook bijvoorbeeld Ethernet, VDSL en de verdere verglazing van het netwerk van 

MDF-niveau naar de straatkabinetten valt. Een uitgebreide beschrijving van All-IP en de wijze waarop 

KPN de daaraan gerelateerde kosten in de EDC-rapportage heeft toegerekend, is te vinden in de 

openbare EDC-rapportage annex 00 en 10bis.
35

  

All-IP fase 1  

116. All-IP kan worden onderscheiden in twee delen. Het eerste deel betreft de nieuwe technologie 

in het netwerk boven MDF-niveau, wat hier het kernnetwerk wordt genoemd.
36

 Dit deel wordt door 

KPN aangeduid als All-IP fase 1. Dit betreft vooral investeringen in Ethernet-transmissieapparatuur en 

IP-apparatuur. Hierin wordt door KPN al enige tijd geïnvesteerd en dat zal de komende jaren 

doorgaan. Hierdoor ontstaat een nieuw transmissienetwerk naast het langer bestaande 

transmissienetwerk met SDH-technologie. Steeds meer diensten zullen gebruik gaan maken van dit 

nieuwe transmissienetwerk. In Figuur 2 zijn het oude en nieuwe deel van het kernnetwerk van KPN 

schematisch weergegeven. Zowel het oude als nieuwe deel maken gebruik van de 

glasvezelbekabeling en de WDM-laag.
37

 In de oude situatie waren er voor verschillende diensten 

steeds verschillende netwerkdelen – die soms wel gebruikmaakte van gemeenschappelijke 

netwerkdelen. Dit wordt wel het stovepipe (schoorstenen) model genoemd. Met de nieuwe technologie 

wordt voor verschillende diensten in meerdere mate gebruik gemaakt van één netwerk. 

                                                      
35

 KPN, EDC-rapportage, annex 00 kostprijzen 2005 – 2008 inclusief All-IP, 31 oktober 2005, blz. 3 tot en met 5; en annex 10bis 

kostentoewijzing transmissienet. Zie ook voetnoot 8. 

36
 Voor een meer beschrijving van de begrippen ‘MDF-niveau’, ‘boven MDF-niveau’ en netwerk ‘lagen’ en ‘niveaus’, wordt 

verwezen naar paragraaf 5.5.2. van de marktanalyse huurlijnen. 

37
 WDM staat voor Wavelength Division Multiplexing en werkt met licht van verschillende kleuren (golflengten) en is geschikt 

voor zeer hoge capaciteiten. 
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Figuur 2. Kernnetwerk van KPN gebaseerd op oude en nieuwe technologie. 

 

117. De aan All-IP fase 1 gerelateerde kosten worden door KPN niet toegerekend aan de 

gereguleerde diensten waarvoor de kostprijs in dit besluit wordt beoordeeld. Zoals immers uit Figuur 2 

kan worden afgeleid, gebruiken deze diensten de All-IP fase 1 investeringen niet. De toerekening van 

de kosten van de glasvezel en WDM-laag, die gedeeld wordt gebruikt door het ‘oude’ en ‘nieuwe’ 

netwerk, en de SDH-laag, komt aan de orde in de paragraaf 7.2.3 over de toerekening van de kosten 

van het transmissienetwerk.  

All-IP fase 2 

118. Het tweede deel van All-IP betreft de nieuwe technologie in het netwerk onder MDF-niveau. Dit 

deel wordt door KPN aangeduid als All-IP fase 2. Dit betreft vooral investeringen in (1) de verdere 

uitrol van glasvezels naar de straatkabinetten, (2) de vernieuwing van straatkabinetten om daar VDSL-

techniek in aan te brengen. Met deze investeringen rolt KPN haar glasvezelnetwerk dichter naar de 

aansluitingen (huishoudens en bedrijven) uit. De resterende koperbekabeling naar de huishoudens is 

daarmee korter dan voorheen. Op deze resterende kortere koperbekabeling zal KPN VDSL-techniek 

toepassen waarmee zij hogere capaciteiten kan realiseren. Door deze investeringen is KPN tevens in 

staat om het merendeel van de MDF-locaties op termijn uit te faseren. De redenen waarom KPN deze 

investeringen doet (en de motivering van de toerekeningswijze), zijn door KPN onder andere in annex 

10bis beschreven. Samengevat zijn dit de volgende redenen: (1) All-IP voorkomt 

vervangingsinvesteringen in het PSTN-netwerk, (2) All-IP leidt tot een reductie van de kosten voor de 

het beheren en instandhouden van het netwerk (Opex-kosten), (3) met All-IP kan een hogere 

capaciteit per aansluiting worden gerealiseerd, waardoor de concurrentiepositie van KPN op multi-

play-diensten verbetert.  

Toerekening van All-IP fase 2 

119. KPN heeft in haar prospectieve EDC-rapportage All-IP fase 2 (hierna: All-IP) investeringen 

toegerekend naar rato van de vervangingswaarde van activa in 2004 (hierna: boekwaarde). Daarmee 
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worden de investeringen evenredig toegerekend aan alle bestaande EDC-diensten. KPN heeft dat 

deel van de totale All-IP investeringen toegerekend dat in de periode 2006 tot en met 2008 wordt 

verwacht.  

Standpunt marktpartijen over All-IP toerekening 

120. KPN. De motivering van KPN bij de gebruikte toerekening is onder andere opgenomen in 

annex10bis en in de reactie op herberekeningsverzoek nr. 3.  

121. ACT-Tele2. De zienswijze van ACT-Tele2 is dat de toerekening van All-IP kosten aan 

gereguleerde diensten (MDF, telefonie en ILL) niet is te rechtvaardigen, indien deze kosten niet leiden 

tot meer efficiëntie, dienstverbetering en lagere tarieven voor wholesaleafnemers van KPN.
38

 Dit staat 

volgens ACT-Tele2 los van de vraag of de diensten gebruikmaken van de nieuwe netwerkdelen. De 

zienswijze van ACT-Tele2 is dat voor MDF-diensten, vaste telefonie en huurlijnen niet aan de 

genoemde voorwaarde (van dienstverbetering of lagere kostprijs) is voldaan en de toerekening 

daarom niet terecht is.  

Beoordeling door het college 

122. Het college zal de toerekening van All-IP kosten eerst in het algemeen beoordelen en daarna 

per dienstcategorie. 

Algemeen 

123. Het college is van oordeel dat de door KPN gekozen toerekening naar rato van boekwaarde in 

beginsel gerechtvaardigd is. In deze pragmatische methode wordt niet precies bepaald in welke mate 

verschillende diensten de investeringen zullen gaan gebruiken, maar in deze fase is dat ook niet 

mogelijk. Het kan echter zijn dat bij deze methode kosten worden toegerekend aan diensten waarvoor 

dit niet gerechtvaardigd is, gelet op de voorschriften voor kostentoerekening. Het college zal hierna 

dan ook per dienstcategorie beoordelen of de toerekening van All-IP kosten gerechtvaardigd is. 

124. Naast de noodzaak van een beoordeling per dienstcategorie, is het college ook van oordeel dat 

alleen de netto investeringen dienen te worden toegerekend. Dit betekent dat de verwachte boekwinst 

op de geplande verkoop van gronden en gebouwen van de huidige MDF-locaties, verrekend dient te 

worden. Daarbij gaat het naar het oordeel van het college om de totale boekwinst van de verkoop, 

waarbij ook de verkoop na 2008 dient te worden betrokken. Dit betekent dat niet de bruto 

investeringen, maar de netto investeringen dienen te worden toegerekend. Ter illustratie het volgende 

voorbeeld met fictieve getallen. Stel dat de geplande investering 100 is en de als gevolg daarvan 

verwachte opbrengst van de verkoop van gebouwen 60 bedraagt. Stel dat de boekwaarde van 

gebouwen 40 bedraagt. Dan dient de boekwinst door verkoop (20) in mindering te worden gebracht op 

de bruto investeringen van 100. Hierdoor resulteren netto investeringen van 80. Het college heeft KPN 

in herberekeningsverzoek nr. 2 verzocht om te rekenen met de netto investeringen en KPN heeft 

hieraan ook uitvoering gegeven. 

                                                      
38

 ACT-Tele2, Reactie op de brief van het college van 24 februari, 8 maart 2006. 
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Vaste telefonie 

125. Voor telefoniediensten geldt ten eerste dat deze gebruik maken van de All-IP investeringen. Dit 

geldt niet alleen voor VoB maar ook voor klassieke telefonie (hierna: PSTN) die wordt geleverd in 

gebieden waar de All-IP investeringen hebben plaatsgevonden. Ten tweede worden bepaalde 

vervangingsinvesteringen in het PSTN door de All-IP investeringen voorkomen. Een voorbeeld hiervan 

is de vervanging van PRX/A’s (oude telefoniecentrales), die zonder All-IP noodzakelijk zou zijn. Beide 

zaken tezamen rechtvaardigen naar het oordeel van het college de door KPN gebruikte toerekening 

van All-IP kosten aan telefonie. 

MDF-diensten 

126. Voor MDF-diensten heeft de All-IP toerekening van KPN alleen effect op de toegang tot de 

volledig ontbundelde aansluitlijn (xTL). De dienst ASL en de (eenmalige) aansluittarieven kennen 

geen activa (boekwaarde), zodat er ook geen All-IP investeringen aan toe worden gerekend.  

127. Het college acht de door KPN gehanteerde toerekening voor MDF-diensten niet causaal. 

Immers, deze diensten gebruiken de All-IP investeringen niet. Immers, All-IP (fase 2) bestaat uit het 

verglazen van het netwerk tussen MDF-niveau en straatkabinetten en het vernieuwen van de 

straatkabinetten. Beide zaken worden door MDF-diensten niet gebuikt: MDF-diensten gebruiken 

alleen de koperbedrading van het aansluitnetwerk. Het college onderkent wel dat daar waar de All-IP 

investering is uitgevoerd, mogelijk de concurrentiepositie van KPN ten opzichte van kabelaanbieders 

verbetert en daardoor ook KPN’s marktaandeel en de bezettingsgraad van het All-IP aansluitnetwerk. 

Echter, dit laatste rechtvaardigt niet de toerekening van investeringen aan diensten die de aan de 

investeringen gerelateerde activa (netwerkdelen) niet gebruiken. 

128. Het college heeft KPN daarom in herberekeningsverzoek nr. 2 verzocht om de toerekening van 

All-IP kosten aan xTL te verwijderen. KPN heeft hieraan uitvoering gegeven. 

ILL 

129. In EDC-vragenbrief nr. 11 heeft het college KPN verzocht te reageren op de zienswijze van de 

ACT ten aanzien van de toerekening van All-IP kosten aan huurlijnen (ILL). De zienswijze van de ACT 

is dat All-IP investeringen voor huurlijnen niet noodzakelijk zijn en daarom voor huurlijnen tot onnodige 

kostenverhogingen leiden. De ACT acht de toerekening van All-IP investeringen (en kosten) daarom 

niet gerechtvaardigd.  

130. Ten aanzien van de reactie van KPN hierop, overweegt het college het volgende. KPN haalt in 

haar reactie de drie doelstellingen van de All-IP investeringen aan. De eerste doelstelling betreft het 

mogelijk maken van hogere bandbreedtes waardoor nieuwe dienstverlening mogelijk wordt. Hierdoor 

zal KPN haar schaalvoordelen houden hetgeen zal leiden tot lagere kosten per eenheid. Het college 

merkt op dat deze doelstelling vooral betrekking heeft op breedband- en omroepdiensten. All-IP maakt 

grotere bandbreedtes mogelijk waardoor de concurrentiepositie van KPN op die diensten verbetert. 

Dat geldt – in mindere mate – ook voor telefonie: door de betere concurrentiepositie op breedband zal 

KPN via triple-play-aanbiedingen ook haar concurrentiepositie op telefonie verbeteren en daardoor 

hogere telefonievolumes kunnen behouden. Deze doelstelling acht het college echter niet relevant 

voor gereguleerde ILLs. De bandbreedte van de huidige netwerken is voor die diensten voldoende. 
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Ook zal de concurrentiekracht op huurlijnen niet significant toenemen door de investeringen in All-IP, 

zodat hierdoor ook de ILL-volumes niet worden beïnvloed.  

131. Als tweede doel noemt KPN het voorkomen of verminderen van vervangingsinvesteringen in 

verouderde en dure technologie.
39

 Het college constateert dat KPN niet heeft gemotiveerd dat zonder 

All-IP investeringen significante vervangingsinvesteringen in oudere technologie noodzakelijk zijn. Het 

college acht het ook niet aannemelijk dat voor deze technologieën in de periode van de WPC 

vervangingsinvesteringen noodzakelijk zijn. Deze technologie is nog niet zo oud dat ze in de komende 

jaren niet meer onderhoudbaar wordt, of dat de onderhoudskosten de All-IP investeringen uit 

efficiëntieoverwegingen rechtvaardigen.  

132. Als derde doel noemt KPN de Opex-reductie door efficiënter te beheren infrastructuur. Het 

college merkt hierover op dat door KPN niet voldoende is aangetoond dat de geprognosticeerde 

Opex-reductie het gevolg is van de All-IP investeringen. Ook dit derde doel vormt naar het oordeel van 

het college dan ook geen rechtvaardiging om All-IP kosten aan ILL toe te rekenen. 

133. KPN stelt dat de ACT in haar redenering voorbij gaat aan het feit dat de huidige infrastructuur er 

in de All-IP gebieden niet meer is. Het college onderschrijft deze stelling van KPN niet. De ACT wijst 

er op dat All-IP investeringen voor ILL niet nodig zijn en dat (afnemers van) ILLs geen baat hebben bij 

die investeringen. Kortom, All-IP leidt voor ILL tot onnodige kostenverhogingen. Dit is iets anders dan 

dat huurlijnen geen gebruik zouden maken van All-IP investeringen op het moment dat die 

investeringen zijn gedaan en de oude infrastructuur is verdwenen. Op het moment dat de All-IP 

investeringen zijn gedaan en de oude infrastructuur is uitgefaseerd, moeten ILLs inderdaad op basis 

van de All-IP infrastructuur worden aangeboden. Echter, dat rechtvaardigt niet de toerekening van 

kosten als dit gebruik ‘tegen wil en dank’ noodzakelijk is en resulteert in kostenverhogingen. 

134. Het beginsel dat diensten baat moeten hebben bij investeringen en kosten om de toerekening 

daaraan te rechtvaardigen, is vastgelegd in tariefannex A randnummer 15, onder b: “de kosten 

kunnen toegerekend worden aan de gebruikers die de voordelen genieten die samenhangen met de 

gemaakte kosten; dit hoeven niet noodzakelijkerwijs dezelfde gebruikers te zijn die de diensten 

waarvoor de kosten gemaakt worden afnemen (‘benefits received’).” De gebruikers van ILL hebben 

geen voordelen van de All-IP investeringen want enerzijds resulteren de investeringen niet in een 

betere kwaliteit van of concurrentie op het product, terwijl de investeringen anderzijds wel resulteren in 

kostenstijgingen. 

135. Overigens is het naar de mening van het college nog maar de vraag in hoeverre de bestaande 

infrastructuur al daadwerkelijk tijdens de WPC-periode zal verdwijnen. Mogelijk zal de oude 

infrastructuur nog enige tijd parallel aan de nieuwe worden gehandhaafd. KPN wijst daar zelf ook op in 

punt 2 van de opsomming in antwoord op vraag 11.4, waarin de mogelijkheid van een teruggeschaald 

TDM-netwerk wordt genoemd.  

                                                      
39

 Verouderde en dure technologie zoals SDH en VVIS. VVIS is het platform dat KPN gebruikt voor de levering van 

(interconnecterende) huurlijnen. 
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136. Het voorgaande overwegende is het college van oordeel dat de toerekening van All-IP kosten 

aan huurlijnen niet voldoende gerechtvaardigd is. Dit geldt ook voor de mogelijke levering van nieuwe 

huurlijnen op basis van emulatie. De noodzakelijke extra kosten voor deze diensten worden immers 

veroorzaakt door All-IP investeringen die voor huurlijnen niet noodzakelijk en niet kostenefficiënt zijn. 

In dat geval dienen deze kosten te worden toegerekend aan diensten die wel baat hebben bij de 

investeringen. 

137. Op grond van het voorgaande heeft het college KPN in herberekeningsverzoek nr. 3 verzocht 

de toerekening van All-IP kosten en investeringen aan ILL te verwijderen. Deze kosten dienen 

evenredig (naar rato van boekwaarde) te worden toegerekend aan de andere diensten waaraan All-IP 

investeringen worden toegerekend. KPN heeft hieraan onder protest uitvoering gegeven.  

7.2.3 Toerekening kosten van het transmissienetwerk 

Beoordelingspunt 

138. Een belangrijk deel van de netwerkkosten wordt gevormd door het transmissienetwerk. Dit 

transmissienetwerk wordt gebruikt door verschillende diensten waarvan voor een deel tariefregulering 

als verplichting is opgelegd en voor een ander deel niet. De toerekening van de kosten van het 

transmissienetwerk is daarom een belangrijk onderdeel van de kostentoerekening. Voor een 

samenvatting van het transmissienetwerk wordt verwezen naar Figuur 2. 

Standpunt marktpartijen 

139. ACT-Tele2. De ACT-Tele2 stelt dat het transmissienetwerk steeds meer wordt gebruikt door 

breedbanddiensten die sterk in volume toenemen.
40

 Hierdoor zouden ook meer transmissienetkosten 

naar breedbanddiensten toegerekend moeten worden. Dit zou volgens de ACT-Tele2 voor andere 

diensten die het transmissienetwerk gebruiken, zoals PSTN, een kostenverlagend effect moeten 

hebben. Daardoor zou het kostenverhogende effect van lagere volumes op het PSTN wellicht meer 

dan gecompenseerd worden. 

140. KPN. KPN heeft de kostentoerekening van het transmissienet beschreven en gemotiveerd in 

annex 10bis van de EDC-rapportage. Hierin is door KPN aangegeven dat het transmissienet naar 

diensten wordt toegerekend op basis van gebruik. Dit betekent voor glasvezel bijvoorbeeld dat de 

kosten van glas worden verdeeld naar rato van het aantal kilometers glas en het aantal vezels dat in 

gebruik is voor een betreffende dienst. Doordat de aantallen glasvezels in gebruik voor een platform 

(en dus voor een dienst) nauwelijks afhangen van de gebruikte capaciteit binnen die dienst zal de 

allocatie van de kosten over de tijd redelijk stabiel blijven. Dit volgt deels ook uit het zogenaamde 

stovepipe-model (zie randnummer 116). Dit geldt ook voor andere delen van het transmissienetwerk.
41

  

                                                      
40

 Reactie ACT-Tele2, ibid. voetnoot 10. 

41
 KPN, EDC-rapportage annex 10bis, 19 januari 2005, blz. 6, 7 en 8. 
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Beoordeling door het college 

141. Het college is van oordeel dat de door KPN gebruikte kostentoerekening (‘naar rato van 

gebruik’) voldoet aan het beginsel van causaliteit en voldoet aan de kostenoriëntatieverplichting. Uit 

de beschrijving in annex 10bis volgt dat de toename van breedbanddiensten geen kostenverlagend 

effect heeft op PSTN-diensten. Immers, zoals ook in Figuur 2 is aangegeven, maken 

breedbanddiensten in de toekomst
42

 gebruik van het nieuwe transmissienetwerk en de mate waarin 

het oude en nieuwe netwerk de gezamenlijke delen van het transmissienet (glas en WDM) gebruiken, 

zal niet wezenlijk wijzigen. Dat betekent dat het oude transmissienetwerk door minder diensten wordt 

gebruikt, wat een kostenverhogend effect heeft op de diensten die dat oude net gebruiken, zoals 

PSTN en ILL. 

7.3 Vaste telefonie 

142. Deze paragraaf bevat de voor telefonie specifieke punten van de beoordeling. 

7.3.1 Ontmiddeling van gemiddelde minuutkostprijs 

Beoordelingspunt 

143. Het EDC-kostentoerekeningssysteem berekent eerst de gemiddelde kosten van een 

telefonieminuut op basis van de totale kosten die relevant zijn voor verkeer en de opbouw van 

gesprekken, het volume van minuten en het beslag dat verschillende soorten minuten (lokaal, 

regionaal, originating, terminating, etc.) op het netwerk leggen. De volgende stap is ontmiddeling is de 

van de gemiddelde kostprijs van een telefonieminuut naar de kostprijzen van de vier tariefelementen 

daarvan, zijnde (1) de starttik (call set-up), (2) piekverkeer, (3) dalverkeer en (4) weekend/nacht-

verkeer. De wijze waarop de ontmiddeling in eerdere EDC-rapportages van KPN is uitgevoerd is 

beschreven in annex 13 van die rapportages.
43

 Het college verwijst voor de details van de methode 

voor ontmiddeling naar deze annex. 

144. De hier relevante vraag is of en zo ja hoe, de ontmiddeling thans moet worden uitgevoerd. 

Standpunt marktpartijen 

145. Het college heeft met issue document-II marktpartijen over de ontmiddeling geconsulteerd. 

Issue document-II beschrijft twee methoden. De eerste methode volgt met jaarlijkse aanpassingen van 

de ontmiddeling volledig de retailtariefstructuur. De tweede methode laat KPN de vrijheid om het 

gemiddelde tarief per minuut binnen de ruimte van een gemiddeld tariefplafond zelf te ontmiddelen. 

Hier hebben KPN, de ACT-Tele2 en Essent op gereageerd. 

146. KPN. KPN pleit voor meer flexibiliteit bij de ontmiddeling (methode 2). Ontmiddelde 

tariefplafonds per dienstelement zouden volgens KPN innovatieve tariefstructuren in de weg staan. 

                                                      
42

 De voor het WPC-systeem relevante toekomst is 2008, omdat tariefplafonds worden bepaald op basis van de kostprijzen in 

2008. 

43
 Zie KPN website (www.kpn-wholesale.com); zoekterm ‘annex’.  
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KPN stelt dat tariefannex C niet vraagt om ontmiddeling, omdat alleen tariefplafonds per dienst 

worden opgelegd en niet per dienstelement. KPN stelt dat ontmiddeling een administratieve last is en 

KPN’s vrijheid in de keuze van tariefstructuren onnodig beperkt.  

147. ACT-Tele2. De ACT-Tele2 betwijfelt of de ontmiddeling in piek/dal op basis van KPN’s 

retailtariefstructuur adequaat de kosten reflecteert. Daarnaast zou KPN zeker niet meer ruimte moeten 

krijgen om zelf te ontmiddelen. 

148. Essent. Essent pleit voor zekerheid van tarieven en is daarom tegen het frequent aanpassen 

van de ontmiddelde tarieven. Essent ziet problemen in het bieden van meer vrijheden aan KPN bij 

ontmiddeling. Volgens Essent zou een kleine tariefverhoging in de piek uitwerken in een grote 

tariefdaling in de dal. Dat laatste zou prijssqueeze veroorzaken bij alternatieve infrastructuur 

aanbieders die zich vooral richten op consumenten. 

Voorstel van KPN 

149. Het college merkt op dat KPN in haar voorstel voor een nullijn voor aan telefonieverkeer 

gerelateerde diensten de bestaande ontmiddelde tarieven doortrekt als tariefplafond voor de WPC-

periode. Daarmee staat deze nullijn vast: de bestaande ontmiddeling wordt niet meer aangepast. 

Beoordeling door het college 

150. Het college is van oordeel dat het vrij laten van de ontmiddeling (methode 2) het risico schept 

dat KPN de tarieven zodanig ontmiddelt, dat concurrenten worden benadeeld. Zo is het mogelijk dat 

concurrenten relatief veel verkeer in een bepaald deel van de dag hebben, bijvoorbeeld de dalperiode. 

Indien KPN de tarieven in de dalperiode verhoogt en die in de piek verlaagt (ten opzichte van een 

niveau dat exact de retailtariefstructuur volgt), zou zij nog steeds voldoen aan een gemiddeld 

tariefplafond. In dat geval zouden deze concurrenten echter een gemiddeld hoger tarief betalen, 

omdat zij procentueel meer verkeer in de dalperiode hebben dan KPN. Een dergelijke ontmiddeling 

staat los van kostenoriëntatie en geeft KPN ruimte concurrenten gericht te benadelen. Het college is 

daarom van oordeel deze ruimte niet gerechtvaardigd is.  

151. Het college onderschrijft het standpunt van KPN dat het frequent (bijvoorbeeld jaarlijks) 

aanpassen van de ontmiddeling van wholesaletariefplafonds op basis van de actuele 

retailtariefstructuur een administratieve last is. Vooral nu de retailtariefstructuur met steeds meer 

specifieke aanbiedingen, zoals flat-fee, complexer wordt. Frequente aanpassing betekent dat 

regelmatig complexe gegevens over de retailtariefstructuur moeten worden verzameld, die moeten 

worden geanalyseerd en omgezet naar een aangepaste ontmiddeling voor wholesale. Vervolgens 

moet het college dat beoordelen.  

152. Het college is van oordeel dat het doortrekken van de huidige ontmiddeling, die is gebaseerd op 

de oude retailtariefstructuur,
44

 de eerder beschreven problemen bij het vrij laten van de ontmiddeling 

                                                      
44

 Dit is de retailtariefstructuur die is gebruikt bij de EDC-VI beoordeling in 2003, zie annex 13 EDC-2003 (www.kpn-

wholesale.com). 
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voldoende adresseert. Het frequent aanpassen van de ontmiddeling is naar het oordeel van het 

college daarom niet noodzakelijk.  

153. De opmerking van KPN dat ontmiddelde tariefplafonds innovatieve tariefstructuren onmogelijk 

maken, onderschrijft het college niet. KPN kan – na goedkeuring door het college – naast een 

aanbieding die aan de ontmiddelde tariefplafonds voldoet, andere aanbiedingen met andere 

tariefstructuren hanteren. Een voorbeeld daarvan is een aanbieding met één gemiddeld minuuttarief. 

De andere aanbiedingen dienen wel aan de transparantie- en non-discriminatieverplichting te voldoen, 

wat onder andere betekent dat de aanbiedingen door iedere afnemer kunnen worden afgenomen. 

Voor de uitleg van non-discriminatie verwijst het college hier ook naar de marktanalyse voor de 

retailmarkten voor vaste telefonie, zoals samengevat in dictumpunt vii van dat marktanalysebesluit.
45

 

De alternatieve aanbieding mag niet zodanig toegesneden zijn op KPN’s eigen retailbedrijf, dat KPN 

als enige van de aanbieding gebruikmaakt en zichzelf daarmee lagere inkoopkosten in de 

prijssqueezetoets verschaft. Tevens mag de alternatieve aanbieding niet anticompetitief zijn. 

Daarnaast geldt dat de aanbieding die wel aan de in dit besluit opgelegde plafonds voldoet geen 

volumerestricties mag bevatten, ofwel niet mag worden gekoppeld aan de afname van minimale 

volumes. 

154. KPN dient alternatieve aanbiedingen die niet aan de tariefplafonds voldoen, vooraf aan het 

college ter goedkeuring aan te bieden. Het college merkt ten overvloede op dat KPN naast een 

alternatieve aanbieding altijd een aanbieding dient te hebben die aan de tariefplafonds voldoet. 

Conclusie 

155. Op grond van het voorgaande is het college van oordeel dat de huidige ontmiddeling dient te 

worden doorgetrokken in WPC-periode. Omdat de ontmiddelde tariefplafonds van telefonieverkeer in 

het voorstel van KPN significant onder de tariefplafonds liggen die op basis van dit besluit gelden, 

heeft de ontmiddeling van die laatste tariefplafonds geen praktische betekenis. De ontmiddelde 

tariefplafonds zijn daarom niet in annex A van dit besluit opgenomen.  

7.3.2 CPS-mutatie 

7.3.2.1 Inleiding 

156. Onderstaand zal het college ingaan op zijn beoordeling van de kostprijs voor ´CPS-mutatie´. 

Het gaat hier om het plafond voor het tarief dat KPN in rekening mag brengen per CPS-beschakeling. 

Voor elke verkeerscategorie
46

 die een CPS-aanbieder voor zijn eindgebruiker van KPN overneemt 

wordt een aparte beschakeling uitgevoerd. 

157. De kostprijs komt tot stand door de totale kosten van de CPS-dienstverlening (zijnde de 

gealloceerde operationele kosten, plus eventuele projectkosten) te delen door het totaal aantal 

                                                      
45

 OPTA/TN/2005/203468, marktanalysebesluit – retailmarkten voor vaste telefonie, 21 december 2005. 

46
 In totaal zijn er vijf verkeerscategorieën, te weten: internationaal, mobiel, regionaal, lokaal en overig. Deze laatste categorie 

bevat onder andere 0800 en 090x verkeer en ook mass calling.  
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beschakelingen. Dit levert de kosten per CPS-mutatie op. Voor 2004 wordt daarbij nog 

gebruikgemaakt van een meerjarenvenster, waarin eenmalige kosten over meerdere jaren worden 

verdeeld.  

158. Voor de jaren na 2004 wordt geen meerjarenvenster gebruikt, omdat er geen eenmalige kosten 

meer zijn die over verschillende jaren dienen te worden verdeeld. Wel wordt de onderdekking van 

kosten die in 2005 is opgetreden, gelijkmatig verdeeld over de jaren 2006 tot en met 2008. De 

hierdoor ontstaande opslag is echter zo klein dat deze geen effect heeft op de kostprijs afgerond in 

honderdsten centen.
47

  

159. Op 23 december 2004 heeft het college inzake het geschil tussen KPN en Tele2 een 

geschilbesluit
48

 over de invoering van CPS-overig genomen. Op 30 juni 2005 heeft het college een 

aanvullend besluit
49

 (hierna: aanvullend geschilbesluit) genomen, waarbij ook het tarief voor CPS- 

overig vastgesteld is. Tegen de hiervoor genoemde geschilbesluiten is door partijen beroep 

aangetekend. Op 21 december 2005 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: 

CBb) uitspraak hierin gedaan en het beroep van KPN en Tele2 niet-ontvankelijk verklaard voor zover 

gericht tegen de tariefbeoordeling.
50

  

160.  Bij het aanvullend geschilbesluit heeft het college reeds een uitvoerige beoordeling uitgevoerd 

van de CPS-mutatiekosten en volumes en heeft het college KPN toen de nodige informatie ter 

onderbouwing hiervan gevraagd. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het vaststellen van het tarief voor de 

periode 1 juli 2004 tot en met 31 december 2005, waarbij het college heeft aangegeven dat een 

mogelijke onder- of overdekking in de hierna volgende periode verrekend dient te worden. Dit heeft 

ook plaatsgevonden (zie randnummer 158). Onder de volgende punten van het dictum van het 

aanvullend geschilbesluit heeft het college dan ook bepaald: 

(d) dat het kostengeoriënteerde tarief voor zowel de bestaande CPS-

beschakelingscategorieën als voor de vijfde CPS-beschakelingscategorie "overig" wordt 

vastgesteld op het niveau van €0,47; 

(e) dat KPN het bedrag van een eventuele over- of onderdekking dient te verrekenen in de 

nieuwe kostentoerekeningssystematiek en de hieruit voortvloeiende tarieven zoals die zullen 

gelden in het nieuw regelgevend kader (2006 en verder); 

(f) dat het door het college vastgestelde tarief voor de CPS-beschakelingscategorie "overig" 

van toepassing is op de periode 1 juli 2004 tot en met 31 december 2005. 

                                                      
47

 Zie EDC-rapportage annex 18, blz. 18 – 48.  

48
 Besluit van het college inzake een geschil tussen Tele2 en KPN over CPS naar niet-geografische nummers (G.16.04), 

kenmerk OPTA/IBT/2004/203801, d.d. 23 december 2004. 

49
 Aanvullend besluit van het college inzake CPS-overig in het kader van een geschil tussen Tele2 en KPN, kenmerk 

OPTA/IBT/2005/201900, d.d. 30 juni 2005. 

50
 Het beroep van KPN is ongegrond verklaard voor zover het ziet op de redelijkheid van het verzoek van Tele2. 
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161. Het college zal de voorgaande dictumpunten betrekken in de onderhavige beoordeling van de 

kostprijzen van CPS-mutatie.  

7.3.2.2 De rapportage van KPN 

162. In annex 20 van de EDC-rapportage heeft KPN over de kostprijs van CPS-mutatie 

gerapporteerd. 

163. Naar aanleiding van de EDC-rapportage van KPN heeft het college per brief van 16 november 

2005
51

 KPN om aanvullende informatie en onderbouwing van de kosten en aantallen gevraagd. Deze 

informatie is bij brief van 28 november 2005 van KPN ontvangen. 

7.3.2.3 Beoordeling door het college 

Projectkosten 

164. De projectkosten voor 2004 en 2005 zijn door het college reeds beoordeeld in het aanvullend 

geschilbesluit. Was toen nog sprake van schattingen, inmiddels zijn voor 2005 de realisaties in het 

venster opgenomen. Uit de onderbouwing blijkt dat de projectkosten ‘CPS-overig’ en ‘CPS Mass 

Calling’ -------- respectievelijk -------- lager uitgevallen zijn dan de prognoses van KPN. Tevens is 

sprake van een lagere realisatie doordat kostenposten die door college in het geschilbesluit geschrapt 

of verlaagd waren (onder meer: rentekosten, extra processor capaciteit, SITS support), inderdaad 

door KPN ook als zodanig aangepast zijn in onderhavig voorstel. Op de punten ‘verlenging 

onderhoudscontract Stratus’ en ‘algemene projectkosten’ zijn de gerealiseerde kosten hoger dan de 

prognoses. KPN heeft hier reeds tijdens de beroepsfase van het geschilbesluit een toelichting op 

gegeven.  

165. Voor de toekomstige jaren is in het venster voor 2006 een eenmalig bedrag van €500.000 aan 

projectkosten opgenomen. Het college beoordeelt dit als een redelijke prognose. 

Reguliere kosten 

166. De in de voorgaande tabel opgenomen gealloceerde kosten vertonen over de periode 2004 tot 

en met 2008 een dalende tendens. Het college constateert dat de eerder door KPN ingezette 

automatisering en procesverbeteringen tot positieve effecten hebben geleid, waaronder een daling 

van de operationele kosten. Ten opzichte van de eerdere, bij het overgangsregime
52

 en het 

aanvullend geschilbesluit door KPN afgegeven ramingen, zijn de werkelijk gerealiseerde kosten 

aanzienlijk lager. 

167. De voor de toekomst geprognosticeerde kosten (gealloceerde kosten Operator Toegang en 

WSD) vertonen een daling van 35% in 2006 en daarenboven nog eens 30% in 2007 en 2008. De 

                                                      
51

 Brief van het college, kenmerk OPTA/TN/2005/203237, datum 16 november 2005. 

52
 OPTA/IBT/2004/202290, goedkeuringsbesluit wholesale tariefregulering periode 2004/2005, 30 juni 2004. 
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gealloceerde overige kosten vertonen een daling van 20% in 2007 en nog eens 20% in 2008. Het 

college is van oordeel dat dit een redelijke prognose is.  

Volumeontwikkeling 

168. In kostprijsberekening zijn voor de jaren 2004 en 2005 de werkelijk gerealiseerde aantallen 

CPS-beschakelingen opgenomen. Voor het jaar 2005 zijn dit ongeveer --- miljoen beschakelingen, 

waarmee het volume duidelijk lager ligt dan de eerdere prognoses van KPN in het kader van het 

geschiltraject (--- miljoen) en het aantal dat het college toentertijd heeft vastgesteld (--- miljoen). De 

oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat de implementatie van CPS-overig (inclusief mass calling) pas 

in het najaar van 2005 is afgerond,
53

 en vervolgens in de nog resterende maanden van 2005 nog niet 

door CPS-aanbieders is afgenomen. 

169. De werkelijke afname van CPS-overig door CPS-aanbieders zal naar verwachting vanaf begin 

2006 gaan plaatsvinden. De eerder voor 2005 geraamde extra aantallen beschakelingen voor CPS-

overig zijn dan ook in de volumeprognose voor 2006 opgenomen, waardoor een duidelijk hoger 

volume aan CPS-mutaties ontstaat (ongeveer --- miljoen beschakelingen) dan in het voorgaande jaar. 

170. De volumes voor de jaren 2007 en 2008 vertonen een daling. KPN baseert deze terugloop op 

de verwachting dat in de periode 2006-2008 het aantal CPS-gebruikers sterk zal afnemen ten gunste 

van kabel- en DSL-VoIP-aansluitingen. Als gevolg daarvan zal het totaal aantal CPS-mutaties 

teruglopen. Het college is van oordeel dat deze prognose realistisch is. 

Conclusie 

171. Op grond van het voorgaande is het college van oordeel dat voor de dienst CPS-mutatie de 

kostentoerekening in overeenstemming is met annex A en B van de relevante marktanalyse besluiten.  

7.3.3 088-terminating 

Beoordelingspunt 

172. KPN heeft voorgesteld dat 088-terminating wordt getarifeerd als geografisch terminating-

verkeer. Indien de aanbieder van het verkeer dit verkeer aan KPN aanbiedt in de access area waar 

het 088-platform van KPN staat, dan wordt een regionaal terminating-tarief gehanteerd, anders een 

nationaal terminating-tarief. 

Overwegingen en conclusie college 

173. Het college acht dit voorstel van KPN redelijk. De kosten van 088-terminating zijn in beginsel 

gelijk aan die van geografisch terminating-verkeer. Het nationale terminating-tarief is niet gereguleerd. 

Het tariefplafond voor regionale 088-terminating is opgenomen in annex A onder het tariefplafond voor 

standaard regionaal terminating-verkeer. 

                                                      
53

 KPN geeft aan dat de voorbereidingen voor implementatie van CPS-overig (zonder mass calling) per 23 mei 2005 zijn 

afgerond en de voorbereidingen voor implementatie van CPS-overig (met mass calling) per 15 september 2005 zijn afgerond (e-

mail KPN d.d. 16 december 2005). 
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7.3.4 Interregionale gespreksdoorgifte 

174. Op grond van de marktanalyse gespreksdoorgifte dictumpunt x is KPN voor interregionale 

gespreksdoorgifte gehouden aan kostenoriëntatie volgens WPC-variant 4. WPC-variant 4 is van 

toepassing op de ondergrens voor de betreffende dienst. Concreet betekent dit dat KPN interregionale 

gespreksdoorgifte dient te tariferen boven de ondergrens en diensten waarin interregionale 

gespreksdoorgifte is gebundeld op zodanige wijze dient te tariferen dat wordt voldaan aan het over de 

ondergrens gestelde in randnummer 558 tot en met 562 van de marktanalyse gespreksdoorgifte. 

175. Voor de hiervoor genoemde toets op de ondergrens van interregionale gespreksdoorgifte is 

relevant hoe de EDC-kostprijs van interregionale gespreksdoorgifte wordt vastgesteld. Immers, EDC 

kent deze dienst niet omdat deze in beginsel altijd gebundeld met andere diensten wordt aangeboden. 

Zo is de dienst originating-nationaal bijvoorbeeld een bundel van originating-regionaal en 

interregionale gespreksdoorgifte. Dit betekent dat de kostprijs van interregionale gespreksafgifte gelijk 

is aan de kostprijs van originating-nationaal minus de kostprijs van originating-regionaal. Overigens 

zijn de kostprijzen van terminating-diensten thans gelijk aan die van originating-diensten, zodat het 

verschil tussen terminating-nationaal en -regionaal gelijk is aan dat bij originating.  

176. Het college stelt in dit besluit alleen de hiervoor genoemde berekeningsmethode vast en maakt 

de daadwerkelijke kostprijs niet bekend. Voor de markt van interregionale gespreksdoorgifte geldt 

geen transparantieverplichting. In lijn hiermee acht het college het publiceren van de kostprijs van 

interregionale gespreksdoorgifte niet noodzakelijk. Het college is tevens van oordeel dat het 

publiceren van de kostprijs de commerciële prijsvorming op de markt voor interregionale 

gespreksdoorgifte onnodig zou kunnen verstoren.  

7.4 Toegang tot de ontbundelde aansluitlijn 

177. Deze paragraaf bevat de voor de periodieke en eenmalige MDF-diensten specifieke punten van 

de beoordeling.  

7.4.1 Glasvezel in aansluitnetwerk 

178. De ACT-Tele2 heeft opgemerkt dat de tarieven voor MDF-dienstverlening geen vergoeding voor 

de investeringen in glasvezel in het aansluitnet mogen bevatten. De ACT-Tele2 heeft de indruk dat dit 

nu wel het geval is. Eliminatie van die kostenallocatie zou volgens de ACT-Tele2 moeten leiden tot 

een verlaging van het xTL-tarief.
54

  

179. Op vragen van het college
55

 heeft KPN geantwoord dat bij de aanleg van nieuw aansluitnet in 

een aantal gevallen zodanige voorzieningen worden getroffen dat op een later moment op eenvoudige 

                                                      
54

 ACT-Tele2 brief, 8 maart 2006. 

55
 OPTA, vragenbrief nr. 10. 
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wijze dit aansluitnet van glas voorzien kan worden (‘voorbereid glas’).
56

 KPN stelt dat tot op heden bij 

slechts een zeer gering deel (---%) van het aansluitnet voorbereid glas is aangelegd en dat in geen 

enkel geval hierbij al glas is aangebracht. De kosten van ‘voorbereid glas’ worden daarom volledig 

toegerekend aan het koperen aansluitnetwerk. Tenslotte stelt KPN dat bij het aanleggen van 

aansluitnet de meerkosten van het voorbereid glas verwaarloosbaar zijn.  

180. Het college is van oordeel dat als er sprake is van een glazen aansluitnet, de kosten hiervan 

naar rato van gebruik aan het glazen aansluitnetwerk toegerekend moeten worden. Ofwel de kosten 

van glas mogen niet aan het koperen aansluitnet (en daarmee dus ook niet aan de koperen 

aansluitlijnen in xTL of bijvoorbeeld ILL) toegerekend worden. Er is hier echter nog geen sprake van 

een glazen aansluitnetwerk. Immers, ten eerste gaat het in de praktijk alleen om ‘voorbereid glas’: het 

aansluitnetwerk wordt nog volledig gebruikt voor koperaansluitingen. Ten tweede zijn de extra kosten 

om het aansluitnetwerk geschikt te maken voor glas verwaarloosbaar. Het college is daarom van 

oordeel dat de thans door KPN gehanteerde allocatie juist is. 

181. Het college is van oordeel dat op het moment dat in een voorbereid aansluitnet glasvezel wordt 

opgenomen (door glas in de buizen te blazen), de boekwaarden en kosten van dit deel van het 

aansluitnet naar rato van gebruik aan het glasvezeldeel van aansluitnet toegerekend moeten worden.  

7.4.2 Verhouding kostprijs xTL versus ASL 

182. De ACT-Tele2 heeft opgemerkt dat de periodieke kostprijs (en dus het tariefplafond) voor een 

gedeeltelijk ontbundelde lijn (hierna: ASL) onevenredig veel daalt ten opzichte van die van een 

volledig ontbundelde aansluitlijn (hierna: xTL). De ACT-Tele2 stelt dat het tariefplafond voor ASL zo 

laag wordt dat het volgens ACT niet anders kan zijn dan dat bepaalde kosten, zoals de kosten voor 

storingsoplossing, volledig of ten minste onevenredig veel worden toegerekend aan xTL.  

183. In de eerste plaats merkt het college op dat de sterke daling van zowel de xTL- als de ASL-

kostprijs het gevolg is van de toepassing van de kostentoerekening zoals die al een aantal jaren in het 

EDC-systeem wordt toegepast. In de tweede plaats merkt het college op dat hij, in reactie op de 

bedenkingen die door de ACT en Versatel bij de consultatie van het ontwerpbesluit ULL waren 

ingebracht, reeds eerder heeft toegelicht welke systematiek hij hanteert bij de berekening van de 

kostprijzen voor volledig en gedeeltelijk ontbundelde toegang tot de aansluitlijn.
57

 Op basis van 

causale toerekening van kosten worden de kosten van het aansluitnet aan de gebruikte aansluitlijnen 

toegerekend, onafhankelijk waarvoor deze lijnen gebruikt worden (telefonie, xTL of huurlijn). De 

kosten van storingen zijn hierbij inbegrepen, wat betekent dat deze kosten gelijkmatig over de 

gebruikte lijnen verdeeld worden. In lijn hiermee worden aan ASL geen netwerkkosten toegerekend, 

omdat de eindgebruikers van een gedeeltelijk ontbundelde aansluitlijn hiervoor al betalen via hun 

PSTN-abonnement. Het college ziet geen aanleiding om in dit geval af te wijken van een causale 

toerekening van kosten, maar heeft naar aanleiding van de opmerking over storingskosten wel nader 
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 Dit is het geval bij TriLink. Hierbij worden, naast de koperlijnen, ook buizen gelegd waar op een later moment glas in geblazen 

kan worden zonder dat opnieuw gegraven hoeft te worden. Dit wordt aangeduid als ‘voorbereid glas’.  
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 Zie marktanalyse ULL, randnummers 621 en verder. 
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onderzocht of er op grond van kostencausaliteit aanleiding is om de kosten van storingen anders te 

toe te rekenen.  

184. Uit gegevens van KPN blijkt dat er wel enige indicatie is dat ASL-lijnen iets meer storingen 

veroorzaken dan gemiddeld, maar niet dat dit twee maal zo groot zou zijn. Het gaat hierbij echter om 

relatief lage kosten, omdat alleen storingen in de bekabeling op de MDF-locaties (en dus niet in de 

koperbekabeling in de grond) in aanmerking komen voor een meer gedifferentieerde toerekening. 

Daarbij blijkt uit berekeningen van het college dat, indien een gedifferentieerde toerekening van de 

relevante storingskosten gerechtvaardigd zou zijn, dit leidt tot een heel kleine verlaging van het xTL-

kostprijs en een ongeveer driemaal zo grote verhoging van de ASL-kostprijs. Dit komt doordat bij een 

gedifferentieerde toerekening niet alleen de xTL-lijnen betrokken dienen te worden, maar ook de (niet 

met breedband aansluitingen gedeelde) PSTN-lijnen en de aansluitlijnen die onderdeel uitmaken van 

huurlijnen. Deze werkwijze zou dus wel tegemoetkomen aan de wens van sommige marktpartijen om 

het gat tussen de ASL- en het xTL-tarief kleiner te maken, maar leidt over het geheel bezien tot 

hogere inkoopkosten bij de DSL-afnemers. Tenslotte kost het KPN veel tijd om betrouwbare cijfers 

over storingspatronen op te leveren. 

185. Aangezien het effect van gedifferentieerde toerekening beperkt zal zijn, is het college van 

oordeel dat een dergelijk gedifferentieerde toerekening van storingskosten niet in overeenstemming is 

met het beginsel van ‘praktische uitvoerbaarheid’ zoals verwoord in tariefannex A, randnummer 15, 

onder f. Het college houdt daarom vast aan de bestaande systematiek waarbij de storingskosten als 

onderdeel van de netwerkkosten gelijkmatig aan de gebruikte aansluitlijnen worden toegerekend. 

7.4.3 New Line Services 

Inleiding 

186. Naar de mening van de ACT-Tele2 heeft KPN niet aangetoond dat sprake is van 

kostenstijgingen waardoor de tarieven voor New Line Services (hierna: NLS1 en 2)
58

 dienen te stijgen. 

KPN heeft de ontwikkeling van de toekomstige kostprijzen voor de eenmalige dienstverlening MDF-

access in een aparte annex 18 supplement opgenomen.
59

 KPN licht in deze annex toe dat de 

normeringen voor de kostprijzen van de eenmalige diensten opnieuw zijn vastgesteld. Hieruit blijkt dat 

de kostprijzen van de eenmalige diensten rond xTL en ASL dalen door een aanzienlijke verlaging van 

de normtijden. De kostprijs van NLS1 ligt op hetzelfde niveau als het tarief in de periode 2003/2004. In 

het overgangsregime is dit tarief enigszins verlaagd, maar bij de huidige kostprijsberekeningen komt 

het tarief weer op het niveau van voorheen.  

                                                      
58

 Dit betreft het leveren van nieuwe aansluitlijnen waarvoor werkzaamheden in de kabelverdeelkast en bij de klant noodzakelijk 

zijn (bij de levering van een xTL- of een ASL-lijn hoeven alleen werkzaamheden op de hoofdverdeler uitgevoerd te worden). Bij 

NLS2 dienen meer werkzaamheden uitgevoerd te worden dan bij NLS1. 

59
 KPN, EDC-rapportage, annex 18 supplement, kostprijzen levering ontbundelde toegangsdiensten 2005 tot en met 2008, 

18 november 2005. 
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NLS2 

187. Wat betreft NLS2 is in de periode 2004 tot met 2008 sprake van een forse kostprijsstijging ten 

opzichte van voorgaande jaren. Dit blijkt met name veroorzaakt te worden door twee factoren: de 

kosten van uitbestede werkzaamheden en Ordervoorbereiding Beletselen Ondergronds (OBO). Op 

vragen van het college heeft KPN aangegeven dat in voorgaande jaren voor de kosten van uitbestede 

werkzaamheden per abuis de kosten van meerwerk niet waren meegenomen.
60

 Het college vindt het 

terecht dat deze fout nu wordt hersteld.  

188. Wat betreft OBO heeft KPN 179 minuten normtijd gecalculeerd. KPN geeft in haar antwoord op 

vragen van het college ten aanzien van de kostprijsberekening voor NLS2 aan dat de kosten voor 

OBO (order voorbereiding ondergronds) vóór 2005 ook waren opgenomen onder de naam WVO 

(werkvoorbereiding ondergronds). De normtijd voor deze kostenpost is echter verhoogd van 60 

minuten (EDC-VI) naar 175 minuten zonder dat KPN deze stijging voldoende motiveert.  

189. Op grond van het voorgaande heeft het college KPN verzocht een herberekening uit te voeren 

voor de kostprijs van NLS2 waarbij wordt gerekend met een normtijd van 60 minuten voor OBO.
61

 

KPN heeft hieraan onder protest uitvoering gegeven. Het tariefplafond voor NLS2 in annex A is 

berekend op basis van de herberekening met een normtijd van 60 minuten. 

NLS3 

190. De ACT-Tele2 heeft opgemerkt dat het tarief voor de ongereguleerde dienst NLS3 ontbreekt. 

Zoals ACT zelf al aangeeft is deze dienst ongereguleerd. Dit betekent dat KPN geen verplichting heeft 

deze dienst te leveren en daar een kostengeoriënteerd tarief voor te rekenen. Dit betekent dat KPN 

niet verplicht is om deze dienst in de EDC-rapportage op te nemen.  

7.4.4 MIP 

191. Naar aanleiding van vragenbrief nr. 12 van het college
62

 heeft KPN de kostprijzen van MIP 

gerapporteerd. Het college is van oordeel dat deze kostprijzen voldoen aan de voorschriften van 

tariefannex A en B. 

7.5 Interconnecterende huurlijnen  

192. Deze paragraaf bevat de voor interconnecterende huurlijnen (hierna: ILL) specifieke punten van 

de beoordeling. Voor de toerekening van All-IP kosten aan ILL wordt verwezen naar randnummer 129. 
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 Vraag 11.7. 
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 Conform eerdere besluiten van het college zie bijvoorbeeld: OPTA/IBT/2004/202290, Goedkeuringsbesluit wholesale 

tariefregulering periode 2004/2005, 30 juni 2004, Bijlage 8. 
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 OPTA/TN/2006/200768, EDC-vragenbrief nr. 12, 28 maart 2006. 
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7.5.1 Herbalancering kosten verschillende capaciteiten 

193. De kostprijsberekening in EDC geeft voor een aantal ILL-diensten aanzienlijk hogere kostprijzen 

dan de huidige ILL-tarieven. Dit betreft de verbindingen met lagere snelheden 64kbit/s, 128kbit/s, en 

256kbit/s. Het college acht grote relatieve verschillen in de ontwikkeling van individuele tarieven niet 

wenselijk. Om deze grote verschillen te voorkomen heeft het college KPN gevraagd voor een deel van 

de maandelijkse kostprijzen te herbalanceren. Hierbij wordt voor de groep van 64kbit/s, nx64kbit/s en 

1.984 kbit/s verbindingen (behorend tot de relevante markt van terminating-verbindingen van 

<2Mbit/s) de geherbalanceerde maandelijkse kostprijs zodanig vastgesteld dat er een gelijkmatige 

procentuele daling van de tarieven ontstaat binnen deze groep diensten. Dit resultaat komt in de 

plaats van een stijging voor het ene deel en een daling voor het andere deel van de groep. Deze 

herbalancering wordt zodanig uitgevoerd dat deze kostenneutraal is voor KPN.
63

 

194. Uitgangspunt voor het college bij het vaststellen van de groep van diensten die betrokken wordt 

bij herbalancering, is dat deze zo klein mogelijk is en dat het zoveel mogelijk een homogene groep 

diensten betreft binnen bij voorkeur één relevante markt. In dit geval gaat het dan om de groep van 

verbindingen van 64 kbit/s tot en met 1.984 kbit/s. Het betreft hier verbindingen die in (retail en 

wholesale) afzet krimpt en naar verwachting in 2008 aanzienlijk zal zijn gereduceerd. 

7.5.2 Her-allocatie eenmalige en periodieke kosten 

195. Ten opzichte van de vorige EDC-rapportage (in 2003) heeft KPN haar lever- en service 

organisatie gewijzigd en daarmee de wijze waarop kosten worden geschreven op leveringen. Als 

gevolg daarvan is de kostenpost levering aanzienlijk verhoogd ten opzichte van de vorige EDC-

rapportage. Deze kosten bevatten naast de werkelijke leveringskosten, door de gewijzigde 

organisatie, ook een groot deel van de kosten van onderhoud en service van het huurlijnennetwerk. 

Naar aanleiding van vragen van het college heeft KPN afgeleid dat 15% van deze kosten werkelijke 

leveringskosten zijn en de overige kosten (85%) algemene onderhouds- en servicekosten. Deze 

overige kosten werden mede veroorzaakt door de grote piek in de leveringen in 2002 en 2003 

waardoor er in deze jaren veel achterstallig onderhoud is ontstaan dat in 2004 door KPN is ingehaald. 

Gezien het onderhoudskarakter van deze kostenpiek in 2004, zijn deze op verzoek van het college 

door KPN verdeeld over de periodieke kosten in een meerjarenvenster van vijf jaar (2004 – 2008).  

7.6 Co-locatie 

196. Deze paragraaf bevat de voor co-locatie specifieke punten van de beoordeling. 

197. De tariefplafonds voor co-locatie voor ICA/ILL zijn gelijk aan die voor MDF co-locatie. Gezien de 

sterke overeenkomsten in de dienstverlening is sprake van een gezamenlijke kostenbasis en 

kostentoerekeningssystematiek. Ook 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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 Deze herbalancering vindt plaats op basis van de ILL-afzet ultimo 2005. 
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7.6.1 Periodieke vergoedingen 

198. Het college heeft het kostentoerekeningssysteem voor periodieke vergoedingen van co-

locatiediensten voor de periode van 1 juli 2004 tot en met 31 december 2005 in maart 2006 

goedgekeurd.
64

 Die goedkeuring, waarin ook de prognoses voor kosten en volumes in het 

meerjarenvenster tot en met 2009 zijn beoordeeld, vormt een belangrijke basis voor de in dit besluit 

uitgevoerde beoordeling. 

7.6.1.1 Volumeprognoses 

199. Voor de aantallen footprints voor co-locatie heeft KPN in 2005 vastgesteld welke aantallen op 

dat moment door de verschillende marktpartijen werden afgenomen. Deze aantallen zijn met deze 

marktpartijen afgestemd.
65

 

200. Op basis van deze aantallen heeft KPN in januari 2006 een systeem voor kostentoerekening 

voor de tarieven voor co-locatie voor de periode van 1 juli 2004 tot en met 31 december 2005 aan het 

college voorgelegd. In dit systeem zijn de te beoordelen tarieven bepaald aan de hand van een 

meerjarenvenster voor de jaren 2000 tot en met 2009. 

201. In het meerjarenvenster is door KPN een inschatting gemaakt van de volumeontwikkelingen 

voor de aantallen door marktpartijen en KPN zelf afgenomen footprints. Deze ontwikkeling geeft een 

lichte stijging aan tot en met 2007 en een gelijkblijvend aantal footprints in 2008 en 2009. Het college 

heeft hiermee voldoende inzicht gekregen in de voor co-locatie relevante toekomstige volumes. 

202. Het college is van oordeel dat de volumeprognose voor co-locatie valt binnen een bandbreedte 

van reëel mogelijke volumeontwikkelingen. 

7.6.1.2 Kostenbeoordeling 

203. KPN heeft, zoals reeds in randnummer 199 is aangegeven, in januari 2006 een systeem voor 

kostentoerekening voor de tarieven voor co-locatie voor de periode van 1 juli 2004 tot en met 31 

december 2005 aan het college voorgelegd. In dit systeem zijn de te beoordelen tarieven bepaald aan 

de hand van een meerjarenvenster voor de jaren 2000 tot en met 2009. 

204. In het meerjarenvenster is door KPN een inschatting gemaakt van de gezamenlijke en 

projectkosten voor co-locatie. Over de jaren 2005 tot en met 2009 is voor de gezamenlijke en 

projectkosten een kostendoel gesteld. Hierdoor dalen de kosten met 20% ten opzichte van 2004 en 

blijven deze tot en met 2009 ruim 15% onder de kosten, zoals deze in 2004 zijn gemaakt.  
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 OPTA/TN/2006/200598, Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit inhoudende de 

goedkeuring van het kostentoerekeningssysteem ter 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, 27 maart 2006. 
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 KPN heeft hierover in de maanden augustus en september 2005 overleg met marktpartijen gevoerd. 
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205. Daarnaast is een bedrag van € 15 miljoen uit het meerjarenvenster verwijderd; hiervan wordt 

een bedrag van € 10 miljoen ondergebracht in het huurtarief voor gedeeltelijk en volledig ontbundelde 

aansluitlijnen voor de periode 2006 tot en met 2008. Het niveau van de gezamenlijke en projectkosten 

voor co-locatie is hiermee vastgesteld. Voor de periode 1 juli 2004 tot en met 31 december 2005 

worden deze kosten gebruikt voor tarieven die met terugwerkende kracht worden vastgesteld. 

206. Het college heeft dit kostentoerekeningssysteem voor de periode van 1 juli 2004 tot en met 31 

december 2005 in maart 2006 goedgekeurd.
66

 Het college is thans van oordeel dat de kostprijzen van 

periodieke vergoedingen voor co-locatie voldoen aan de voorschriften van tariefannex A en B. 

207. Het tarief voor co-locatie is opgebouwd uit twee onderdelen: een tariefcomponent voor de 

vergoeding van de gezamenlijke en projectkosten, waarover het onderhavige besluit een oordeel 

geeft, en een tariefcomponent voor de huisvestingskosten. De beoordeling van de tweede 

tariefcomponent is thans onderdeel van een hoger beroep bij het CBb.
67

 Tot de uitspraak van het CBb 

wordt het tariefplafond voor de tariefcomponent voor huisvestingskosten vastgesteld op basis van de 

door het college in het geschilbesluit KPN-BaByXL van 11 februari 2002
68

 vastgestelde tarieven voor 

huisvesting.  

7.6.2 Eenmalige vergoedingen 

208. Deze paragraaf bevat de beoordeling van de kostprijs voor co-locatie diensten waarvoor bij 

levering eenmalige tarieven worden gerekend. Het gaat hier om de levering van co-locatie 

configuraties indien een afnemer van co-locatie actief wordt op een nieuwe locatie of om de levering 

van losse co-locatie elementen, zoals mini configuraties, kasten en de kabels tussen de co-

locatieruimte en de MDF (koppelkabels). 

7.6.2.1 Post ‘onvoorzien’ 

209. In de kostprijsberekening heeft KPN een post ‘onvoorzien’ opgenomen. KPN motiveert deze 

post door aan te geven dat er kostenonzekerheden zijn. KPN geeft aan dat nieuwe co-locaties kunnen 

plaatsvinden op nieuwe locaties waaraan hogere kosten zijn verbonden dan aan het toevoegen van 

extra co-locatie op oude locaties. 

210. Naar het oordeel van het college zijn onzekerheden inherent aan het voorspellen van 

toekomstige kostprijzen. Naar het oordeel van het college dienen de toekomstige kosten zo goed 

mogelijk te worden geprognosticeerd. De inherente onzekerheid kan in de uiteindelijke realisatie twee 

kanten uitwerken: het kan leiden tot zowel hogere als lagere kosten. Het college acht het uit het 

oogpunt van kostenoriëntatie niet gerechtvaardigd dat KPN deze onzekerheid aangrijpt voor een 
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 Zie voetnoot 64. 
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 Awb 05/701 S2. 
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 OPTA/IBT/2002/200392, Beslissing op Bezwaar inzake geschil BAByXL – KPN met betrekking tot de eenmalige tarieven voor 

co-locatieruimten, 11 februari 2002. 
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generieke kostenverhoging. Naar het oordeel van het college is de post ‘onvoorzien’ dan ook niet in 

overeenstemming met de verplichting van kostenoriëntatie.  

211. Op grond van het voorgaande heeft het college KPN verzocht de toerekening van de post 

onvoorzien bij alle dienstelementen van co-locatie VVE te verwijderen (herberekeningsverzoek nr. 3). 

KPN heeft hieraan ‘onder protest’ uitvoering gegeven. KPN heeft daarbij aangegeven dat de post 

onvoorzien gelijk is aan de opslag in het BabyXL-besluit.
69

 Naar het oordeel van het college is nu 

echter sprake van een andere situatie. In de tijd van het BabyXL-besluit werden de tarieven met een 

bottom up-berekening bepaald. Uitgaande van kostennormen van vele tariefelementen werd de totale 

kostprijs van configuraties bepaald. Omdat in een aantal gevallen de werkelijkheid af zal kunnen 

wijken van een ideaaltypische bottom up-benadering, is toen een opslag voor onvoorzien van 15% op 

het totaal van de kosten geplaatst.
70

 Het ging daarbij om kosten die in het model niet voorzien werden. 

Voor belangrijke tariefelementen zoals de footprint heeft KPN de kostprijs thans echter bepaald door – 

kort samengevat – de werkelijk gemaakte kosten in de laatste twee jaar te delen door het aantal 

geleverde footprints. Bij een dergelijke top down-berekening past naar het oordeel van het college 

geen post onvoorzien. Uit de berekeningsmethode voor de huidige kostprijs en de toelichting van KPN 

(vorige alinea) blijkt dat het thans niet gaat om onvoorziene kosten, maar om onzekerheid in kosten. 

Dat is wat anders. Onvoorziene kosten leiden in de realisatiefase altijd tot hogere kosten. Onzekerheid 

in kosten kan in de realisatiefase leiden tot zowel hogere als lagere kosten. Het college is daarom van 

oordeel dat een post onvoorzien thans niet meer terecht is. Zonder de post onvoorzien resulteert de 

onzekerheid in een gelijk risico van te hoge en te lage kostprijzen. Het risico’s voor KPN (van een te 

lage kostprijs) is dan gelijk aan het risico van marktpartijen (van een te hoge kostprijs). Het college 

houdt daarom vast aan de resultaten van de herberekening nr. 3. De tariefplafonds voor eenmalige 

co-locatiediensten in annex A zijn berekend zonder de post onvoorzien. 

7.6.2.2 Lengte koppelkabels 

212. In de EDC-rapportages is bij de berekening van de gemiddelde lengte van koppelkabels, 

uitgegaan van de gemiddelde lengte van koppelkabels geleverd aan derden. KPN gebruikt echter zelf 

ook koppelkabels (interne leveringen). Het college is van oordeel dat op grond van de verplichtingen 

non-discriminatie en kostenoriëntatie gezamenlijk, bij de kostprijsberekening dient te worden 

uitgegaan van de gemiddelde lengte van zowel intern als extern geleverde kabels. Immers, uit de non-

discriminatieverplichting volgt dat de tarieven voor interne en externe levering gelijk dienen te zijn. Uit 

de kostenoriëntatieverplichting volgt dat dit tarief kostengeoriënteerd dient te zijn. Uit beide 

verplichtingen tezamen volgt dat de kostprijs berekend dient te worden op basis van de gemiddelde 

kostprijs van interne en externe kabels, ofwel berekend moet worden op basis van de gemiddelde 

lengte van interne en externe kabels.  

213. Op grond van het voorgaande heeft het college KPN verzocht een herberekening uit te voeren 

voor de kostprijs van koppelkabels waarbij wordt gerekend met de gemiddelde lengte van interne en 
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 OPTA/JZ/2002/2200392, 11 februari 2002. 
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 Ibid. (BabyXL-besluit), randnummer 187. 
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externe kabels, zijnde 31 meter (dit is inclusief 3 meter afwerklengte).
71

 KPN heeft hieraan ‘onder 

protest’ uitvoering gegeven. KPN ziet dit als een trendbreuk met het verleden waarbij de non-

discriminatieverplichting op een andere manier wordt uitgelegd dan in het BabyXL-besluit. De in het 

BabyXL-besluit verkeerd vastgestelde lengte van 26,2 meter was uitsluitend gebaseerd op de lengte 

van aan externe partijen geleverde koppelkabels. KPN stelt dat nu is gebleken dat de extern 

geleverde koppelkabels aanzienlijk langer (en daarmee duurder) zijn dan het college eerder had 

vastgesteld, het college besluit tot een wijziging van de kostprijsberekening van initieel geleverde 

koppelkabels. Het college onderschrijft dat hier sprake is van een trendbreuk met het BabyXL-besluit. 

Er is echter geen oorzakelijk verband tussen de verkeerd vastgestelde lengte en de huidige uitleg van 

het begrip non-discriminatie. Zoals in de voorgaande alinea is gemotiveerd, is het college thans van 

oordeel dat de combinatie van de non-discriminatieverplichting en kostenoriëntatieverplichting in deze 

situatie dient te resulteren in het gebruiken van de gemiddelde lengte van interne en externe 

koppelkabels. Het college heeft in het verleden de vraag of uitgegaan diende te worden van alleen 

externe of van externe en interne kabels, ten onrechte niet geadresseerd en is daardoor ten onrechte 

uitgegaan van alleen de lengte van externe kabels. Het tariefplafond voor koppelkabels in annex A is 

berekend op basis van de gemiddelde lengte van externe en interne kabels. 

7.6.2.3 Conclusie 

214. Het college is van oordeel dat na de in de voorgaande twee paragrafen beschreven 

herberekeningen, de kostentoerekening in overeenstemming is met tariefannex A en B.  

7.7 Controle door de accountant 

215. De voorschriften ten aanzien van de controle door de accountant zijn opgenomen in 

tariefannex A onderdeel A.4.4. Daarin is onder meer bepaald dat op financiële rapportages die 

betrekking hebben op een afgesloten verslagjaar, een accountantscontrole uitgevoerd dient te 

worden. De accountantscontrole resulteert in een accountantsverklaring bij de financiële rapportage 

(in dit geval de EDC-rapportage). Op financiële rapportages die betrekking hebben op een 

toekomstige periode, dient een rapport van bevindingen opgeleverd te worden over specifiek 

overeengekomen werkzaamheden. 

216. In de accountantsverklaring van de externe accountant van KPN, PricewaterhouseCoopers 

Accountants N.V. (hierna: de accountant), bij EDC-rapportage over 2004,
72

 komt de accountant tot het 

oordeel dat de kostprijzen zijn opgesteld in overeenstemming met de door KPN in de rapportage 

geformuleerde relevante uitgangspunten. 

217. De accountant heeft een rapport van bevindingen over de EDC-rapportage over 2005 tot en 

met 2008 uitgebracht.
73

 De accountant komt tot het oordeel dat de rapportage van KPN voldoende 

                                                      
71

 Herberekeningsverzoek nr. 3. 

72
 PwC, accountantsverklaring bij EDC-rapportage over 2004, 7 oktober 2005 (www.opta.nl, dossier). 

73
 PwC, rapport van bevindingen bij EDC-rapportage over 2005 tot en met 2008, 20 april 2006 (www.opta.nl, dossier). 
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inzicht biedt in de allocatie en berekeningen onderliggend aan de totstandkoming van de 2004 en 

2008 kostprijzen. 

7.8 Jaarlijkse EDC-rapportage over 2005 

218. KPN dient jaarlijks een EDC-rapportage op te leveren waarin op basis van het goedgekeurde 

kostentoerekeningssysteem de kostprijzen berekend worden (zie ondermeer randnummer 341 van de 

marktanalyse gespreksopbouw en randnummers 26 en 28 van tariefannex B). KPN dient bij deze 

rapportage een accountantsverklaring te voegen (zie ondermeer randnummer 26 en 33 van 

tariefannex B). De eerste jaarlijkse EDC-rapportage heeft betrekking op 2005 en dient volgens deze 

bepalingen uiterlijk in de eerste week van mei 2006 opgeleverd te worden. 

219. Het college is van oordeel dat deze opleveringsdatum wat betreft de EDC-rapportage over 2005 

niet langer uitvoerbaar is, gezien het feit dat KPN en de accountant van KPN voor het opstellen en 

controleren van deze EDC-rapportage een goedgekeurd wholesalekostentoerekeningssysteem nodig 

heaft. In plaats hiervan is het college van oordeel dat KPN de EDC-rapportage over 2005 uiterlijk zes 

weken na publicatie van het ontwerp-WPC-besluit op kan leveren. Door de datum van oplevering van 

deze rapportages uit te stellen, kunnen KPN en de accountant gebruik maken van het 

kostentoerekeningssysteem waarvan het college in het ontwerp-WPC-besluit aangeeft voornemens te 

zijn het goed te keuren. De relevante marktanalysebesluiten van 21 december 2005 zullen door 

middel van dit WPC-besluit op dit punt worden gewijzigd. 

7.9 Conclusie 

220. Op grond van het voorgaande in dit hoofdstuk keurt het college het wholesalekosten-

toerekeningssysteem van KPN goed.  

221. In annex A van dit besluit zijn de tariefplafonds opgenomen die zijn berekend conform de in 

hoofdstuk 3 beschreven stappen. Deze plafonds voldoen aan de voorschriften in tariefannex C. Gelet 

op de conclusie van hoofdstuk 6 (randnummer 92, blz. 24), is een efficiëntiecorrectie van nul 

toegepast. 

Voorstel KPN 

222. Op grond van het voorstel van KPN (zie toelichting randnummer 42) zal KPN zich op grond van 

civielrechtelijke overeenkomsten voor telefonieverkeer en een aantal daaraan gerelateerde diensten 

houden aan de lagere tariefplafonds die zijn opgenomen in annex B. Die lagere tariefplafonds van het 

voorstel van KPN zijn gelijk aan de tarieven die geldig zijn/waren vóór de inwerkingtreding van dit 

besluit. 
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Aanpassing relevante marktanalysebesluiten en tariefannex B 

223. In paragraaf 7.8 heeft het college geoordeeld dat KPN de EDC-rapportage over 2005 uiterlijk 

zes weken na publicatie van het ontwerp-WPC-besluit dient op te leveren. Dit betekent dat het college 

het gestelde in de relevante marktanalyses over de opleveringsdatum van de EDC-rapportage in 2005 

hierbij in deze zin wijzigt.  

224. Dit betekent ten eerste een aanpassing van randnummer 341 in de marktanalyse 

gespreksopbouw en gelijkluidende randnummers in de andere relevante marktanalysebesluiten. Ten 

tweede is dit een aanpassing van de randnummer 26 van tariefannex B. 
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8 Inwerkingtreding 

Bepalingen in de marktanalysebesluiten 

225. Dit hoofdstuk handelt over de datum waarop dit besluit in werking treedt. In tariefannex C, 

randnummer 19 is daarover het volgende opgenomen: "Mocht de bepaling van de aanvangstarieven 

niet uiterlijk eind januari zijn afgerond, dan zal de reguleringsperiode aanvangen op de eerste dag van 

de maand volgend op de vaststelling van de aanvangstarieven [tariefplafonds]". 

226. In tariefannex Q
74

 is, naar aanleiding van bedenkingen van marktpartijen over terugwerkende 

kracht, in de randnummers 250 tot en met 252 het volgende opgenomen: 

250. "Act, waaronder MCI, wijst op het belang dat per 1 januari 2006 de nieuwe 

wholesaletarieven van kracht worden, ook indien het WPC-systeem pas op een latere datum 

kan worden afgerond. MCI pleit in dat geval voor het met terugwerkende kracht tot 1 januari 

2006 vaststellen van tarieven. Het nog langer doorzetten van de huidige tarieven is volgens 

MCI geen optie omdat die zijn gebaseerd op kosten van enkele jaren terug." 

  

251. "In de ontwerpbesluiten heeft het college aangegeven dat in de situatie waarin de 

operationalisering van de WPC niet voor 31 december 2005 is afgerond, het college zijn 

besluit over de te gelden tarieven zo spoedig mogelijk zal nemen. De daarin vastgestelde 

maximale tarieven zullen dan ingaan op de eerste dag van de volgende maand. Tot die tijd 

blijven de thans geldende (op grond van het overgangsregime bepaalde) tarieven in stand". 

  

252. "Het college ziet in de bedenking van MCI onvoldoende reden om op deze benadering 

terug te komen. Idealiter is het zo dat de te gelden tarieven aansluiting hebben bij de voor de 

betreffende reguleringsperiode voorziene kosten en volumes. In de afweging staat hier echter 

tegenover dat het opleggen van terugwerkende kracht in de huidige situatie -waarin het gaat 

om de introductie van een nieuw tariefreguleringsmodel- te zeer op gespannen voet staat met 

het richting KPN in acht te nemen rechtszekerheidsbeginsel". 

 

Overwegingen naar aanleiding consultatie ontwerp-WPC-besluit 

227. In de relevante marktanalysebesluiten is dus bepaald dat de in het WPC-besluit vastgestelde 

tariefplafonds pas ingaan op de eerste dag van de maand na publicatie van dit WPC-besluit. Echter, 

bij de publicatie van de marktanalysebesluiten was door het college niet voorzien dat het ontwerp-

WPC-besluit zou worden geconsulteerd en genotificeerd. Het college is van oordeel dat hij daarom het 

besluit om de inwerkingtreding van het WPC-besluit niet met terugwerkende kracht te laten ingaan, 

dient te heroverwegen. 

                                                      
74

 Relevante marktanalysebesluiten, Annex Q, Nota van bevindingen inzake de ten aanzien van annex A tot en met H bij de 

ontwerpbesluiten ontvangen bedenkingen. 
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228. Naar aanleiding van de aankondiging van het college dat hij het ontwerp-WPC-besluit zou 

consulteren, hebben enkele leden van de ACT er bij het college op aangedrongen dat deze gewijzigde 

situatie aanleiding zou moeten zijn om de tariefplafonds uit het WPC-besluit met terugwerkende kracht 

op 1 februari te laten ingaan. 

229. De motivering van deze ACT-leden is in deze alinea weergegeven: “In tariefannex C 

wordt uitgegaan van een WPC-besluit dat uiterlijk 1 februari 2006 in werking treedt. Weliswaar 

wordt in randnummer 19 van deze tariefannex gesteld dat als sprake zou zijn van vertraging de 

tariefplafonds zullen ingaan in de maand nadat de tarieven zijn vastgesteld. Echter, redelijkerwijs mag 

worden aangenomen dat daarbij niet is gedacht aan een vertraging in de orde van grootte die zich nu 

dreigt voor te doen. Bovendien zou de verdere vertraging die nu dreigt te worden opgelopen, wel 

eens op gespannen voet kunnen staan met het richting afnemers van KPN's wholesalediensten in 

acht te nemen rechtszekerheidsbeginsel. Zeker nu deze afnemers direct financieel benadeeld 

worden door verdere vertraging. Al met al lijken er voldoende redenen te zijn om alsnog te besluiten 

de nieuwe tariefplafonds met terugwerkende kracht per 1 februari 2006 inwerking te laten treden. Dat 

dit wellicht een aanpassing vergt van de relevante marktanalysebesluiten kan als zodanig geen reden 

zijn om hiervan af te zien, zeker gelet op de andere belangen die in het geding zijn. Ook kan moeilijk 

worden betoogd dat het alsnog besluiten tot terugwerkende kracht op gespannen voet zou staan met 

de rechtszekerheid voor KPN, omdat de relevante marktanalysebesluiten immers al spraken over 

nieuwe tarieven per 1 februari 2006.” 

230. Het college overweegt over de zienswijze van deze ACT-leden het volgende. Het college 

benadrukt dat de in de marktanalysebesluiten genoemde datum van 1 februari een verwachting was. 

Het college onderschrijft dat indertijd een vertraging tot na februari als niet waarschijnlijk werd 

beschouwd. Echter, dit is geen valide reden om de in de marktanalysebesluiten opgenomen 

voorschriften aan te passen. Over het rechtszekerheidsbeginsel richting afnemers van KPN’s 

wholesalediensten, is het college van oordeel dat dit door de vertragingen niet is geschonden daar bij 

de genoemde datum van 1 februari is aangegeven dat het om een verwachting gaat.
75

 Hoewel het 

college onderkent dat de afnemers van KPN’s wholesalediensten financiële nadelen van de vertraging 

zouden kunnen ondervinden, is het college van oordeel dat deze niet opwegen tegen de richting KPN 

te betrachten rechtszekerheid die in de tariefannex C randnummer 19 is verankerd. Aan het feit dat in 

tariefannex C de verwachting is uitgesproken dat de tariefplafonds op 1 februari zouden in gaan, kan 

KPN immers geen zekerheid ontlenen, zeker niet over de hoogte van deze tariefplafonds. Het college 

is daarom van oordeel dat terugwerkende kracht tot 1 februari 2006 niet redelijk is. 

231. Voor de heroverweging van terugwerkende kracht tot een datum na 1 februari 2006 is relevant 

dat vanaf eind maart de ontwerptariefplafonds vrijwel geheel bekend waren bij KPN en KPN een 

voorstel voor tariefplafonds heeft gedaan die ingaan op 1 april 2006. Het college is van oordeel dat in 

een dergelijke situatie het richting KPN in acht te nemen rechtszekerheidsbeginsel, zich niet verzet 

tegen het met terugwerkende kracht in werking treden van de vastgestelde tariefplafonds uit het WPC-

besluit op 1 april 2006. Immers, vanaf die datum heeft KPN duidelijkheid over de tariefplafonds. 

                                                      
75

 Tariefannex C, randnummer 18. 

Ontwerp-WPC-besluit – openbare versie  53  



 

Inwerkingtreding 

 

 

Conclusie 

232. Op grond van het voorgaande is het college van oordeel dat de tariefplafonds uit het WPC-

besluit met terugwerkende kracht in werking dienen te treden op 1 april 2006. 

 

Aanpassing relevante marktanalysebesluiten tariefannex C 

233. Naar aanleiding van het voorgaande wijzigt het college het gestelde in tariefannex C, 

randnummer 19 in hiervoor vermelde zin.  
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9 Dictum 

I. Gelet op de in de relevante marktanalysebesluiten aan KPN opgelegde verplichtingen en het in het 

onderhavige besluit gestelde: 

a. keurt het college het wholesale kostentoerekeningssysteem – waarvoor de regels en voorschriften 

zijn opgenomen in de gezamenlijke tariefannex A en B van de relevante marktanalysebesluiten – 

van KPN goed voor de in annex A van dit WPC-besluit genoemde diensten en voor een periode 

van drie jaar na het in werking treden van dit besluit; 

b. stelt het college de in annex A gespecificeerde tariefplafonds vast voor een periode van drie jaar;  

c. zijn deze tariefplafonds geldig met ingang van 1 april 2006; 

d. dient KPN voor de genoemde diensten en dienstelementen een aanbieding te hebben die zich op 

of onder deze tariefplafonds bevindt; 

e. dient KPN alternatieve aanbiedingen die niet aan de tariefplafonds voldoen, vooraf aan het college 

ter goedkeuring aan te bieden; 

f. dient de kostprijs van interregionale gespreksafgifte te worden berekend als het verschil tussen de 

kostprijs van originating-nationaal en originating-regionaal. 

 

II. Voor NIT-testen nummerimplementatie, aanmaken bundels, aanmaken/herconfiguratie routering 

gelden de in paragraaf 5.2 opgenomen voorschriften. 

III. Randnummer 19 in tariefannex C van de marktanalysebesluiten komt hiermee te vervallen. 

IV. In afwijking van de relevante marktanalysebesluiten dient KPN de EDC-rapportage over 2005 

uiterlijk zes weken na publicatie van het ontwerp-WPC-besluit op te leveren. 

V. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de kalendermaand volgend op de datum van 

bekendmaking van het definitieve WPC-besluit. 

 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 

namens het college, 

Voorzitter van het College 

 

 

 

mr. C.A. Fonteijn 
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Beroepsmogelijkheid 

Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is 

bekendgemaakt beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven te Den Haag. 

Het postadres is: College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021,2500 EA ’s-Gravenhage. 

Het beroepschrift 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 beroep is gericht bevatten. Voorts moet het beroepschrift de gronden van het beroep 

bevatten en dient een afschrift van het bestreden besluit te worden meegezonden. 

Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Informatie hierover kan worden ingewonnen bij de griffie van het 

College, telefonisch bereikbaar op (070) 381 39 10 of (070) 381 39 30.  
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Annex A Tariefplafonds 

234. In Tabel 4 zijn de tariefplafonds voor alle diensten en dienstelementen opgenomen. 

 

Telefonie 

    WPC tariefplafonds 

Dienst of dienstelement B
76

 eenheid oud
77

 start-jul06 jul06-jul07 jul07-jul08 jul08-eind

terminating regionaal 
78

 x eurocent / minuut 0,65 0,74  0,79  0,85  0,89  

terminating lokaal x eurocent / minuut 0,49 0,54  0,59  0,65  0,67  

carrier (pre)select regionaal 
79

 x eurocent / minuut 0,77 0,75  0,79  0,85  0,89  

carrier (pre)select lokaal x eurocent / minuut 0,5 0,55  0,60  0,65  0,68  

        

miaco 06760 (regionaal) x eurocent / minuut 0,77 0,75  0,79  0,85  0,89  

        

access poort national/regionaal  euro 95 44,80 43,43 41,60 40,68 

access poort lokaal  euro 144 46,47 44,53 41,95 40,65 

        

Friaco poort x euro / maand 1.979 1.719 1.781 1.864 1.905 

        

800/90x customer billing        

per gesprek x eurocent  0,86 1,27  1,26  1,25  1,24  

percentage gefactureerde omzet x % van omzet 3,12% 3,16% 3,17% 3,17% 3,17% 

        

CPS-mutatie  euro / mutatie 0,47 0,42  0,37  0,30  0,27  

Tabel 4. De tariefplafonds telefonie per dienst of dienstelement in verschillende periodes. 

                                                      
76

 Voor deze diensten geldt een afwijkend tariefplafond op grond van het voorstel KPN. De tariefplafonds op basis van het 

voorstel van KPN zijn genoemd in annex B. 

77
 Tarieven van KPN vóór de inwerkingtreding van dit WPC-besluit. Dit zijn de tarieven van het overgangsregime. Enkele 

diensten/dienstelementen kennen geen directe equivalent in het overgangsregime; van die diensten ontbreken derhalve de 

huidige tarieven. 

78
 Inclusief: emergency connect regionaal, 088-terminating in access area waar 088-platform van KPN staat (zie randnummer 

173 van dit besluit). 

79
 Inclusief: VPN connect stage-1&2 regionaal, 800/90x connect regionaal. 
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MDF-access 

   WPC tariefplafonds 

Dienst of dienstelement eenheid oud
80

 start-jul06 jul06-jul07 jul07-jul08 jul08-eind

VVA       

XTL (volledig ontbundelde toegang) euro / maand 9,59 8,61  8,35  8,00  7,83  

ASL (gedeelde toegang) euro / maand 1,91 1,02  0,74  0,37  0,19  

VVE       

XTL levering euro 28,81 14,45 14,25 13,98 13,85  

ASL levering euro 37,44 15,58 15,37 15,09 14,95  

ICO cancillation euro 9,04 7,55 7,57 7,60 7,62  

XTL opheffing euro 28,81 7,62 7,40 7,11 6,96  

ASL opheffing euro 37,44 12,21 11,99 11,70 11,55  

XTL telco-telco migratie euro 29,37 13,73 13,79 13,86 13,90 

ASL telco-telco migratie euro 39,87 24,65 24,74 24,87 24,93 

NLS1 euro 60,22 69,36 69,59 69,89 70,04 

NLS2 euro 235,41 460,74 458,14 454,67 452,94 

Tabel 5. De tariefplafonds van MDF-access per dienst of dienstelement in verschillende periodes. 

 

 

 

Bijbehorende faciliteiten 

   WPC tariefplafonds 

Dienst of dienstelement eenheid oud
81

 start-jul06 jul06-jul07 jul07-jul08 jul08-eind

Co-locatie
82

       

VVA       

Inclusief huisvesting       

Footprint euro / jaar 695 473 473 473 473 

Adjacent euro / jaar 145 170 170 170 170 

Mini configuratie euro / jaar 1.737 473 473 473 473 

Halve configuratie euro / jaar 2.084 1.418 1.418 1.418 1.418 

Hele configuratie euro / jaar 2.315 2.364 2.364 2.364 2.364 

Exclusief huisvesting       

Footprint euro / jaar  351 351 351 351 

Adjacent euro / jaar  126 126 126 126 

Mini configuratie euro / jaar  351 351 351 351 

Halve configuratie euro / jaar  1.054 1.054 1.054 1.054 

Hele configuratie euro / jaar  1.757 1.757 1.757 1.757 

                                                      
80

 Zie voetnoot 77. 

81
 Zie voetnoot 77. 

82
 Voor MDF co-locatie en ICA/ILL, zie randnummer 197. 
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   WPC tariefplafonds 

Dienst of dienstelement eenheid oud
81

 start-jul06 jul06-jul07 jul07-jul08 jul08-eind

VVE       

algemene kosten / losse footprint euro 
83

 7.164 7.244 7.351 7.404 

Koppelkabels 200DA euro 1.571 1.577 1.595 1.618 1.630 

SIP kasten euro 2.665 2.085 2.109 2.140 2.155 

48V voedingskast euro 1.727 1.720 1.739 1.765 1.778 

230V voedingskast euro 1.144 1.540 1.558 1.581 1.592 

Mini configuratie euro 16.990 14.087 14.244 14.454 14.559 

Halve configuratie euro 28.836 29.993 30.329 30.776 30.999 

Hele configuratie euro 34.516 44.322 44.817 45.478 45.808 

VVE (extra t.b.v. ILL)       

48V no break voorziening euro 5.624 5.624 5.624 5.624 5.624 

230V monitored supply euro 3.217 3.217 3.217 3.217 3.217 

       

NIT-testen       

geteste dienst voor de regionale NIT euro  823 848 881 898 

geteste dienst voor de lokale NIT euro  451 465 484 493 

       

Aanmaken bundels, routeringen       

per bundel euro  259 267 277 282 

per herroutering per dienst (via IN) euro  1.297 1.337 1.390 1.416 

per herroutering per dienst per access 

area (niet via IN) euro  1.561 1.609 1.672 1.704 

       

Nummerimplementatie       

CPS codes per implementatie euro  1.165 1.200 1.247 1.271 

Niet IN nummers (VPN) per 

nummerreeks euro  2.791 2.876 2.989 3.046 

       

MIP (MDF Informatie Producten)       

MIP 7 euro 3,75 0,84 0,84 0,84 0,84 

MIP 15, 15 (a,b,y,z), 16, 18 (a,b,c), 22 euro 0,75 0,56 0,56 0,56 0,56 

MIP 10, 11, 12, 13 en 14 euro 14,04 14,34 14,34 14,34 14,34 

Tabel 6. De tariefplafonds van bijbehorende faciliteiten per dienst of dienstelement in verschillende 

periodes. 

 

                                                      
83

 Voor de 4e 5e en 9e footprint 2.840 euro en voor de 6e, 7e 8e en 11e  6.719 euro. 
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ILL tariefplafonds  

Dienst of dienstelement eenheid oud
84

 start-jul06 jul06-jul07 jul07-jul08 jul08-eind

KPN ILL connections       

 KPN ILL 64 kbps regional service premium a  euro/mnd 104 87 88 89 90 

 KPN ILL 128 kbps regional service premium a  euro/mnd 193 161 163 165 167 

 KPN ILL 192 kbps regional service premium a  euro/mnd 252 210 212 216 218 

 KPN ILL 256 kbps regional service premium a  euro/mnd 324 270 273 278 280 

 KPN ILL 384 kbps regional service premium a  euro/mnd 374 311 315 321 323 

 KPN ILL 512 kbps regional service premium a  euro/mnd 440 366 371 377 380 

 KPN ILL 1984 kbps regional service premium a  euro/mnd 650 541 548 557 562 

 KPN ILL 2048 kbps local service standard  euro/mnd 273 208 203 195 191 

 KPN ILL 2048 kbps regional service standard  euro/mnd 380 322 314 303 297 

KPN ILL 2048 kbps LEP-CP collocation service premium a euro/mnd 150 134 137 143 145 

 KPN ILL 2 mbps (VC12) regional collocation service premium a euro/mnd 154 134 138 144 147 

 KPN ILL 2 mbps (VC12) local collocation service premium a  euro/mnd 60 62 61 61 61 

KPN ILL 2mbps (VC12) local collocation/telco sited service 
85

  euro/mnd 60 61 60 59 59 

 KPN ILL 1984 kbps regional service premium b  euro/mnd 425 362 359 354 352 

 KPN ILL 64-512 kbps service via NWAD/NMUX premium a/b  euro/mnd 33 66 66 66 66 

 KPN ILL end-user NWAD/NMUX carrier service premium a  euro/mnd 629 423 429 438 442 

 KPN ILL end-user NWAD/NMUX carrier service premium b  euro/mnd 407 267 266 265 264 

 KPN ILL access services        

 KPN ILL tie cable 4xSTM1 access service  euro/mnd 198 211 198 180 171 

 KPN ILL tie cable VC12 & VC3 access group service   euro/mnd 260 232 211 184 170 

 KPN ILL tie cable smallband access group service  euro/mnd 355 233 213 185 171 

 KPN ILL broadband access group service   euro/mnd 261 232 211 184 170 

 KPN ILL smallband access group service  euro/mnd 958 233 213 185 171 

 KPN ILL circuits        

 KPN ILL 1984 kbps inter-electrical-optical switch circuit  euro/mnd 124 49 47 46 45 

 KPN ILL 2048 kbps optical switch circuit  euro/mnd 74 36 31 26 23 

 KPN ILL 1984 kbps LEP-CP circuit  euro/mnd 445 301 298 294 292 

 KPN ILL 2048 kbps LEP-CP circuit  euro/mnd 150 73 77 83 86 

       

 KPN ILL Mutatiedienst Aanleg        

 KPN ILL 64 kbps regional service  euro 304 320 324 331 334 

 KPN ILL 128 kbps regional service  euro 375 392 398 405 409 

 KPN ILL 192 kbps regional service  euro 375 392 398 405 409 

 KPN ILL 256 kbps regional service  euro 375 392 398 405 409 

 KPN ILL 384 kbps regional service  euro 375 392 398 405 409 

                                                      
84

 Zie voetnoot 77. 

85
 premium b. 
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84

 start-jul06 jul06-jul07 jul07-jul08 jul08-eind

 KPN ILL 512 kbps regional service  euro 375 392 398 405 409 

 KPN ILL 1984 kbps regional service  euro 375 392 398 405 409 

 KPN ILL 2048 kbps local service   euro 375 392 398 405 409 

 KPN ILL 2048 kbps regional service   euro 375 392 398 405 409 

 KPN ILL 2048 kbps LEP-CP service   euro 375 148 150 153 155 

 KPN ILL Mutatiedienst Ophef        

 KPN ILL 64 kbps regional service  euro 163 148 150 153 154 

 KPN ILL 128 kbps regional service  euro 178 159 162 165 166 

 KPN ILL 192 kbps regional service  euro 178 159 162 165 166 

 KPN ILL 256 kbps regional service  euro 178 159 162 165 166 

 KPN ILL 384 kbps regional service  euro 178 159 162 165 166 

 KPN ILL 512 kbps regional service  euro 178 159 162 165 166 

 KPN ILL 1984 kbps regional service  euro 178 159 162 165 166 

 KPN ILL 2048 kbps local service   euro 178 159 162 165 166 

 KPN ILL 2048 kbps regional service   euro 178 159 162 165 166 

 KPN ILL 2048 kbps LEP-CP service   euro 149 107 109 111 112 

 KPN ILL Mutatiedienst Verhuizing        

 KPN ILL 64 kbps regional service  euro 467 468 474 483 488 

 KPN ILL 128 kbps regional service  euro 553 552 560 570 576 

 KPN ILL 192 kbps regional service  euro 553 552 560 570 576 

 KPN ILL 256 kbps regional service  euro 553 552 560 570 576 

 KPN ILL 384 kbps regional service  euro 553 552 560 570 576 

 KPN ILL 512 kbps regional service  euro 553 552 560 570 576 

 KPN ILL 1984 kbps regional service  euro 553 552 560 570 576 

 KPN ILL 2048 kbps local service   euro 553 552 560 570 576 

 KPN ILL 2048 kbps regional service   euro 553 552 560 570 576 

 KPN ILL 2048 kbps LEP-CP service   euro 524 256 259 264 267 

 KPN ILL Mutatiedienst Interne Verplaatsing        

 KPN ILL 64 kbps regional service  euro 327 360 365 372 376 

 KPN ILL 128 kbps regional service  euro 387 409 415 423 427 

 KPN ILL 192 kbps regional service  euro 387 409 415 423 427 

 KPN ILL 256 kbps regional service  euro 387 409 415 423 427 

 KPN ILL 384 kbps regional service  euro 387 409 415 423 427 

 KPN ILL 512 kbps regional service  euro 387 409 415 423 427 

 KPN ILL 1984 kbps regional service  euro 387 409 415 423 427 

 KPN ILL 2048 kbps local service   euro 387 409 415 423 427 

 KPN ILL 2048 kbps regional service   euro 387 409 415 423 427 

 KPN ILL 2048 kbps LEP-CP service   euro 367 113 114 117 118 

 KPN ILL Mutatiedienst Aanleg        

 KPN ILL tie cable VC12 & VC3 access group service  euro 142 125 127 129 130 
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 start-jul06 jul06-jul07 jul07-jul08 jul08-eind

 KPN ILL tie cable smallband access group service  euro 29 125 127 129 130 

 KPN ILL broadband access group service  euro 142 125 127 129 130 

 KPN ILL smallband access group service   euro 230 125 127 129 130 

 KPN ILL Mutatiedienst Ophef        

 KPN ILL tie cable VC12 & VC3 access group service  euro 118 84 85 86 87 

 KPN ILL tie cable smallband access group service  euro 29 84 85 86 87 

 KPN ILL broadband access group service  euro 118 84 85 86 87 

 KPN ILL smallband access group service   euro 206 84 85 86 87 

 KPN ILL Mutatiedienst Verhuizing        

 KPN ILL tie cable VC12 & VC3 access group service  euro mw 208 211 215 217 

 KPN ILL tie cable smallband access group service  euro mw 208 211 215 217 

 KPN ILL broadband access group service  euro mw 208 211 215 217 

 KPN ILL smallband access group service   euro mw 208 211 215 217 

 KPN ILL Mutatiedienst Verplaatsing        

 KPN ILL tie cable VC12 & VC3 access group service  euro mw 113 114 117 118 

 KPN ILL tie cable smallband access group service  euro mw 113 114 117 118 

 KPN ILL broadband access group service  euro mw 113 114 117 118 

 KPN ILL smallband access group service   euro mw 113 114 117 118 

 KPN ILL Mutatiedienst Aanleg        

 KPN ILL end-user NWAD carrier service premium a  euro 375 392 398 405 409 

 KPN ILL end-user NMUX carrier service premium a  euro 375 392 398 405 409 

 KPN ILL end-user NWAD carrier service premium b  euro 375 392 398 405 409 

 KPN ILL end-user NMUX carrier service premium b  euro 375 148 150 153 155 

 KPN ILL Mutatiedienst Ophef        

 KPN ILL end-user NWAD carrier service premium a  euro 178 159 162 165 166 

 KPN ILL end-user NMUX carrier service premium a  euro 178 159 162 165 166 

 KPN ILL end-user NWAD carrier service premium b  euro 178 159 162 165 166 

 KPN ILL end-user NMUX carrier service premium b  euro 178 107 109 111 112 

 KPN ILL Mutatiedienst Verhuizing        

 KPN ILL end-user NWAD carrier service premium a  euro 553 552 560 570 576 

 KPN ILL end-user NMUX carrier service premium a  euro 553 552 560 570 576 

 KPN ILL end-user NWAD carrier service premium b  euro 553 552 560 570 576 

 KPN ILL end-user NMUX carrier service premium b  euro 553 256 259 264 267 

 KPN ILL Mutatiedienst Verplaatsing        

 KPN ILL end-user NWAD carrier service premium a  euro 387 409 415 423 427 

 KPN ILL end-user NMUX carrier service premium a  euro 387 409 415 423 427 

 KPN ILL end-user NWAD carrier service premium b  euro 387 409 415 423 427 

 KPN ILL end-user NMUX carrier service premium b  euro 387 113 114 117 118 

 KPN ILL Mutatiedienst Aanleg        

 KPN ILL 64 kbps regional service via NWAD premium a/b  euro 304 320 324 331 334 
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 start-jul06 jul06-jul07 jul07-jul08 jul08-eind

 KPN ILL128-512 kbps regional service via NWAD premium a/b  euro 375 392 398 405 409 

 KPN ILL 64-512 kbps regional service via NMUX premium a/b  euro 75 148 150 153 155 

 KPN ILL 1984 kbps regional service premium b  euro 178 148 150 153 155 

 KPN ILL 2048 kbps regional service premium b  euro 149 148 150 153 155 

 KPN ILL Mutatiedienst Ophef        

 KPN ILL 64 kbps regional service via NWAD premium a/b  euro 163 148 150 153 154 

 KPN ILL128-512 kbps regional service via NWAD premium a/b  euro 178 159 162 165 166 

 KPN ILL 64-512 kbps regional service via NMUX premium a/b  euro 75 107 109 111 112 

 KPN ILL 1984 kbps regional service premium b  euro 178 107 109 111 112 

 KPN ILL 2048 kbps regional service premium b  euro 149 107 109 111 112 

 KPN ILL Mutatiedienst Verhuizing        

 KPN ILL 64 kbps regional service via NWAD premium a/b  euro 467 477 481 485 488 

 KPN ILL128-512 kbps regional service via NWAD premium a/b  euro 553 563 567 573 576 

 KPN ILL 64-512 kbps regional service via NMUX premium a/b  euro 75 261 263 265 267 

 KPN ILL 1984 kbps regional service premium b  euro 553 261 263 265 267 

 KPN ILL 2048 kbps regional service premium b  euro 524 261 263 265 267 

 KPN ILL Mutatiedienst Interne Verplaatsing        

 KPN ILL 64 kbps regional service via NWAD premium a/b  euro 327 360 365 372 376 

 KPN ILL128-512 kbps regional service via NWAD premium a/b  euro 387 409 415 423 427 

 KPN ILL 64-512 kbps regional service via NMUX premium a/b  euro 75 113 114 117 118 

 KPN ILL 1984 kbps regional service premium b  euro 387 113 114 116 117 

 KPN ILL 2048 kbps regional service premium b  euro 367 113 114 117 118 

 KPN ILL Mutatiedienst Aanleg        

 KPN ILL 1984 kbps inter-electrical-optical switch circuit  euro 27 148 150 153 155 

 KPN ILL 2048 kbps optical switch circuit  euro 129 392 398 405 409 

 KPN ILL 1984 kbps LEP-CP circuit premium a  euro 214 148 150 153 155 

 KPN ILL 2 mbps (VC12) LEP-CP circuit premium a/b  euro 462 148 150 153 155 

 KPN ILL Mutatiedienst Ophef        

 KPN ILL 1984 kbps inter-electrical-optical switch circuit  euro - 107 109 111 112 

 KPN ILL 2048 kbps optical switch circuit  euro - 159 162 165 166 

 KPN ILL 1984 kbps LEP-CP circuit premium a  euro - 107 109 111 112 

 KPN ILL 2 mbps (VC12) LEP-CP circuit premium a/b  euro - 107 109 111 112 

 KPN ILL Migratiedienst         

 KPN ILL migration services per leased line  euro 85 101 103 104 105 

 KPN ILL migration plus services per leased line  euro 270 286 290 295 298 

 KPN ILL Mutatiedienst        

 Cancellation before order confirmation sent date  euro 42 42 42 43 44 

 KPN ILL migration services  

Electrical handover to Optical handover        

 per KPN ILL tie cable smallband access group service  euro 58 101 103 104 105 
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 start-jul06 jul06-jul07 jul07-jul08 jul08-eind

 per KPN ILL 1984 kbps inter-electrical-optical switch circuit  euro 27 256 259 264 267 

 per end-to-end service  euro 85 208 211 215 217 

Tabel 7. De tariefplafonds van ILL per dienst of dienstelement in verschillende periodes. 
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Annex B Voorstel KPN 

235. In Tabel 8 zijn de tariefplafonds vermeld waaraan KPN is gehouden op basis van haar eigen 

voorstel. Zie hiervoor ook randnummer 42. 

   Tariefplafonds op basis voorstel KPN 

Dienst of dienstelement eenheid oud start-jul06 jul06-jul07 jul07-jul08 jul08-eind 

Telefonie       

terminating regionaal 
86

 eurocent / minuut 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

terminating lokaal eurocent / minuut 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

carrier (pre)select regionaal 
87

 eurocent / minuut 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

carrier (pre)select lokaal eurocent / minuut 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

       

miaco 06760 (regionaal) eurocent/ minuut 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

       

Friaco poort euro / maand 1.979 1.979 1.979 1.979 1.979 

       

800/90x customer billing       

per gesprek eurocent 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

percentage gefactureerde omzet % van omzet 3,12% 3,12% 3,12% 3,12% 3,12% 

Tabel 8. Tariefplafonds op basis van het voorstel van KPN. 

 

 Ontmiddelde tariefplafonds op basis voorstel KPN 

  Conveyance 

Dienst of dienstelement Set-up Piek Dal Weekend-nacht 

 eurocent / gesprek eurocent / minuut eurocent / minuut eurocent / minuut 

Telefonie     

terminating regionaal 
88

 0,60 0,70 0,35 0,26 

terminating lokaal 0,53 0,53 0,27 0,20 

carrier (pre)select regionaal 
89

 0,78 0,80 0,40 0,30 

carrier (pre)select lokaal 0,51 0,53 0,26 0,20 

     

miaco 06760 (regionaal) 0,78 0,80 0,40 0,30 

Tabel 9. Ontmiddelde tariefplafonds op basis van het voorstel van KPN. 

                                                      
86

 Inclusief: emergency connect regionaal, 088-terminating in access area waar 088-platform van KPN staat (zie randnummer 

173 van dit besluit). 

87
 Inclusief: VPN connect stage-1&2 regionaal, 800/90x connect regionaal. 

88
 Inclusief: emergency connect regionaal, 088-terminating in access area waar 088-platform van KPN staat (zie randnummer 

173 van dit besluit). 

89
 Inclusief: VPN connect stage-1&2 regionaal, 800/90x connect regionaal. 
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Annex C Diensten versus WPC-varianten 

236. Deze annex beschrijft in welke diensten volgens welke WPC-varianten worden gereguleerd. 

Afhankelijk van de concurrentie situatie op een relevante markt is een bepaalde WPC-variant van 

toepassing op een markt en de diensten in die markt. Er zijn vier verschillende WPC-varianten. De 

WPC-varianten verschillen in de wijze waarop de efficiëntiekorting wordt toegepast. WPC-varianten 

zijn beschreven in de relevante marktanalysebesluiten. 

237. De dienst terminating regionaal is opgebouwd uit de bouwstenen terminating lokaal en lokale 

gespreksdoorgifte. De dienst originating regionaal is opgebouwd uit de bouwstenen originating lokaal 

en lokale gespreksdoorgifte. 

Wholesaledienst Relevante markt WPC-variant 

Telefonie - verkeer   

Terminating regionaal + lokaal Gespreksafgifte 1 

Carrier (pre)select 
90

 regionaal + lokaal Gespreksopbouw 2 

Miaco 06760 regionaal Gespreksopbouw 2 

Emergency connect regionaal Gespreksafgifte 1 

VPN connect stage-1 regionaal Gespreksopbouw 2 

VPN connect stage-2 regionaal Gespreksopbouw 2 

800/90x connect regionaal Gespreksopbouw 2 

Friaco Gespreksopbouw 2 

800/90x customer billing Gespreksopbouw 2 

Interregionaal verkeer Interregionale gespreksdoorgifte  4 
91

 

Telefonie - overig   

Access poort regionaal + lokaal Gespreksopbouw 2 

CPS-mutatie Gespreksopbouw 2 

NIT-testen 2 

Nummerimplementatie 2 

Aanmaken bundels,  

aanmaken en herconfiguratie van routering 

Bijbehorende faciliteit bij 

gespreksopbouw 
92

 

2 

                                                      
90

 Dit bevat CPS naar alle nummerreeksen. 

91
 WPC variant 4 betreft het gebruik van kostprijs voor het bepalen van de ondergrens.  

92
 Wanneer sprake is van een bijbehorende faciliteit en welke partij tarieven in rekening mag brengen is vastgesteld in 

paragraaf 5.2. 
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Wholesaledienst Relevante markt WPC-variant 

MDF - VVA   

XTL – volledig ontbundelde toegang ULL 2 

ASL – gedeelde toegang ULL 2 

MDF- VVE   

XTL, ASL levering, opheffing, Telco-Telco 

migratie, ICO cancellation, NLS1 & 2 (new line 

services) 

ULL 2 

MIP (MDF Informatie Product) ULL – bijbehorende faciliteit 2 

ILL   

Alle dienstelementen tot en met 2Mbit/s Terminating-verbindingen van 

<2Mbit/s en 2Mbit/s  

2 

Co-locatie VVA & VVE   

Diverse dienstelementen  Bijbehorende faciliteit bij ULL, ILL en 

gespreksopbouw 

2 

Tabel 10. Diensten, dienstelementen en bijbehorende faciliteiten waarvan de tarieven op basis van dit 

WPC-besluit worden gereguleerd. Waarbij ook is opgenomen relevante markt waarin de diensten zich 

bevinden en de WPC-variant. 
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Annex D  Reactie op bedenkingen 

238. Deze annex bevat de reactie van het college op de bedenkingen van marktpartijen naar 

aanleiding van de nationale consultatie.  

239. [In te vullen in definitieve besluit] 

Annex E Opmerkingen van de Europese Commissie 

240.  [In te vullen in definitieve besluit] 

Ontwerp-WPC-besluit – openbare versie  68  



 

Rapporten van NERA 

 

 

Annex F Rapporten van NERA 

241. De volgende rapporten van het adviesbureau NERA maken intergraal onderdeel uit van dit 

besluit en zijn beschikbaar op de website van OPTA: 

het CEA-rapport;
93

 

het WACC-rapport voor 2004;
94

 

het WACC-rapport voor 2006-2008.
95

 

                                                      
93

 NERA, The Comparative Efficiency of KPN, A Report for OPTA, 30 March 2006. 

94
 NERA, The cost of Capital for KPN’s Wholesale Activities [2004], A Final Report for OPTA, 21 February 2006. 

95
 NERA, The cost of Capital for KPN’s Wholesale Activities, A Final Report for OPTA, 16 December 2006 
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Afkortingen en begrippen 

 

Begrip 

  

Uitleg 

Activa  Huidige boekwaarde van bezittingen. Soms ook geïnvesteerd vermogen genoemd. 

Afzet  Het aantal eenheden van een product dat in gebruik is. Bij de afzet in een bepaalde 

periode (bijvoorbeeld een jaar) wordt de afzet aan het einde (ultimo) van die 

periode bedoeld. Afzet geeft de hoeveelheid eenheden product; omzet de 

financiële vergoeding daarvoor. Zie ook definitie omzet. 

All-IP  Verzamelnaam voor nieuwe door KPN gebruikte netwerktechnologieën waaronder 

naast IP ook bijvoorbeeld Ethernet, VDSL en de verdere verglazing van het 

netwerk van MDF-niveau naar de straatkabinetten valt. In dit besluit worden hier na 

randnummer 119 alleen de All-IP investeringen onder MDF-niveau mee aangeduid.

AMM  Aanmerkelijke marktmacht. 

ASL  Gedeeltelijk ontbundelde koperen aansluitlijn.  

CBb  College van Beroep voor het bedrijfsleven 

CEA  Comparatieve efficiëntieanalyse. Een vergelijking van de efficiëntie van KPN met 

die van efficiënt veronderstelde aanbieders. 

CEA-rapport  Het rapport van NERA met de berekening van de voor het WPC-systeem relevante 

efficiëntiekortingen. NERA, The Comparative Efficiency of KPN, A Report for 

OPTA, 30 March 2006. 

(D)WDM  (Dense) Wavelength Division Multiplexing. Standaard voor digitale 

transmissienetwerken die werkt met licht van verschillende kleuren (golflengten) en 

geschikt is voor zeer hoge capaciteiten. Per kleur kan 2,5 tot 10Gbit/s worden 

getransporteerd en aantal kleuren kan thans worden verhoogd tot maximaal 

ongeveer 160. Zie: DWDM 

Digital Subscriber Line 

(DSL of xDSL) 

 Standaarden voor het transporteren van digitale signalen over koperen 

aansluitlijnen. Verschillende varianten: HDSL, ADSL, SDSL en VDSL. Zie: xDSL 

EDC-rapportage  Rapportage het kostentoerekeningssysteem voor wholesalediensten en de 

toepassing daarvan.  

Ethernet  Standaard voor datacommunicatie oorspronkelijk bedoeld voor communicatie over 

een Local Area Network (binnen één locatie). Kent verschillende 

capaciteitsvarianten: 10Mbit/s, 100Mbit/s en 1Gbit/s. Wordt thans ook toegepast 

voor communicatie tussen verschillende locaties en derhalve relevant voor dit 

onderzoek.  

FCC  Federal Communications Commission – NRA in de Verenigde Staten. 

Gemiddelde kosten  De totale kosten per eenheid product (totale kosten / aantal geproduceerde 

eenheden). 
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Het college   Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit. 

IG  Industry Group. Dit is een groep van marktpartijen die betrokken is geweest bij de 

implementatie van het WPC-systeem. Deze IG stond open voor deelname van alle 

geïnteresseerde marktpartijen. 

ILL  Interconnecting Leased Line : interconnecterende huurlijn. 

IP   Internet Protocol 

kbit/s  Kilo bit per seconde (Kilo = duizend). 

KPN  Koninklijke KPN N.V. en haar groepsmaatschappijen. 

Kosten  Zie diverse soorten kosten in deze begrippenlijst: vaste kosten, variabele kosten, 

gemiddelde kosten, marginale kosten, totale kosten, verzonken kosten. 

Kostprijs  De kosten per eenheid product of dienst. 

Mbit/s  Megabit per seconde (Mega = miljoen). 

<2Mbit/s  Kleiner dan 2Mbit/s. 

2Mbit/s  2Mbit/s. 

>2Mbit/s  Groter dan 2Mbit/s. 

MDF  MDF staat voor Main Distribution Frame ook soms de hoofdverdeler genoemd. Het 

MDF is een rek waarop de koper bedrading van het aansluitnetwerk uitkomt (is 

afgemonteerd).  

MDF-access  Ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk op het niveau van de hoofdverdeler. 

Het gaat om twee vormen van ontbundelde toegang, volledige ontbundeling (xTL) 

en gedeelde toegang of linesharing (ASL). 

MDF-locatie  Een MDF-locatie is het gebouw waarin het MDF staat. 

MIP  MDF Informatie Product. KPN levert voor de MDF-access een aantal MDF-

informatiediensten. Deze diensten leveren informatie over het gebruik en de 

configuratie van het koperaansluitnetwerk. 

NERA   Het adviesbureau NERA Economic Consulting dat in opdracht van het college de 

CEA en WACC-berekening heeft uitgevoerd (CEA-rapport en WACC-rapport). 

Ofcom  Office of Communications, toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk. 

Omzet  De voor de geleverde producten (of diensten) ontvangen financiële vergoeding 

(exclusief BTW). Omzet = afzet x prijs. 

Overgangsregime  Tarieven vastgesteld met besluit: OPTA/IBT/2004/202290, goedkeuringsbesluit 

wholesale tariefregulering periode 2004/2005, 30 juni 2004. 

PSTN  Public Switched Telephone Network. Klassiek telefonie. Hier bedoeld als klassieke 

telefonie in beginsel geleverd over een circuitgeschakeld netwerk of telefonie die 

als klassieke telefonie wordt aangeboden aan gebruikers. Zie randnummer 76. 

Redelijk rendement  Het rendement dat nodig is om kapitaal aan te trekken voor investeringen. Het 

redelijk rendement wordt berekend met de WACC-methode. 

Relevante  De marktanalysebesluiten, zie Tabel 2 op blz. 6. 
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marktanalysebesluiten 

SDF  SDF staat voor Subloop Distribution Frame ook soms kabelverdeelkast genoemd. 

Op de SDF komt de koperbedrading van het subnetwerk uit. 

SDF-access  Ontbundelde toegang tot het subnetwerk op het niveau van de kabelverdeelkast 

(ook wel subloop unbundling).  

SDH  Synchronous Digital Hierarchy. Standaard voor digitale transmissienetwerken, 

geschikt voor het realiseren van verbindingen met capaciteiten van 2Mbit/s t/m 

10Gbit/s. Zie: SDH 

SIP  SDF Informatie Product. KPN levert in het kader van ontbundelde toegang tot het 

subnetwerk een SDF-informatiedienst, SIP12. Deze dienst levert informatie over de 

kabelverdelers in het aansluitnetwerk. 

Tariefannex(en)  De annexen A, B, C, D en Q van de relevante marktanalysebesluiten. Deze zijn 

gemeenschappelijk voor de verschillende marktanalysebesluiten. 

Tw  Telecommunicatiewet (Stb. 2004, 189, inwerking getreden op 19 mei 2004, 

Stb 2004, 207) 

ULL  Toegang tot het koperen aansluitnetwerk wordt ontbundelde toegang tot het 

koperen aansluitnetwerk genoemd en vaak afgekort als ULL (Unbundled Local 

Loop). Omvat ontbundelde toegang op het niveau van de hoofdverdeler (MDF-

access) en ontbundelde toegang op het niveau van het subnetwerk (SDF-access). 

US LECs  Local Exchange Carriers in de Verenigde Staten. 

---------  De passage is vertrouwelijk, vertrouwelijke versie van dit besluit. 

---------  De passage is vertrouwelijk, openbare versie van dit besluit. 

VoB  Voice over Breedband. Verzamelnaam voor telefonie die wordt geleverd over 

breedbandaansluitingen. Daarbij wordt in beginsel gebruik gemaakt van netwerken 

met IP-technologie. Zie randnummer 76. 

VSDL  Very high bit-rate DSL. Relatief nieuwe DSL-standaard waarmee capaciteiten tot 

ongeveer 52Mbit/s kunnen worden gehaald.  

VKA-onderzoek  Verdonck, Klooster & Associates, De invloed van IP telefonie op de vaste 

telefoniemarkt in Nederland, 11 april 2005. 

VVA  Vergoeding Voor Abonnement – periodieke tarieven 

VVE  Vergoeding Voor Eens – eenmalige tarieven (tarieven die eenmalig worden betaald 

bij de aansluiting op of levering van een dienst) 

WACC  Weighted Average Cost of Capital, ook wel het redelijk rendement genoemd. 

WACC-rapport  Het rapport van NERA met de berekening van de voor het WPC-systeem relevante 

WACC. 

WPC-systeem  Wholesale price cap-systeem. Dit systeem is gedefinieerd in de relevante 

marktanalyse besluiten en wordt in dit WPC-besluit ingevuld. Dit systeem bepaalt 

de bovengrens van vrijwel alle op basis van AMM-verplichtingen gereguleerde 

wholesaletarieven.  
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Afkortingen, begrippen 
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Begrip 

  

Uitleg 

WPC-variant  Afhankelijk van de concurrentie situatie op een relevante markt is een bepaalde 

WPC variant van toepassing op een markt en de diensten in die markt. Er zijn vier 

verschillende WPC-varianten. De WPC-varianten verschillen in de wijze waarop de 

efficiëntiekorting wordt toegepast. WPC-varianten zijn beschreven in de relevante 

marktanalysebesluiten.  

xTL  Volledig ontbundelde aansluitlijn. 

 

 


