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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
1. In zijn besluit van 21 december 20051 (hierna: het WLR-besluit) heeft het college van de 

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) de wholesalemarkten 
voor toegang tot het vaste openbare telefoonnetwerk van KPN onderzocht. Naar aanleiding van dit 
onderzoek heeft het college op de markt voor laagcapacitaire wholesale-telefonieaansluitingen 
verplichtingen aan KPN opgelegd. Eén van deze verplichtingen betreft tariefregulering.2 

 
2. In randnummer 275 van het WLR-besluit heeft het college aangegeven dat de tariefregulering van 

Wholesale Line Rental (hierna: WLR) zal worden geoperationaliseerd in het kader van de 
totstandkoming van de WLR- dienstverlening. Dit consultatiedocument is onderdeel van deze 
operationalisering. 

 

1.2 Proces 
3. Tijdens een drietal Industry Group bijeenkomsten op 22 februari en 1 en 8 maart 2006 is uitvoerig 

met KPN en andere marktpartijen gesproken over het door KPN opgestelde voorstel voor WLR. 
Daarbij is met name ingegaan op de implementatie van de WLR-dienstverlening. Tevens is het 
college door partijen van een aantal schriftelijke reacties voorzien. 

 
4. In een presentatie tijdens de bijeenkomst van 8 maart heeft het college het proces uiteengezet 

waarlangs de tariefregulering van WLR geoperationaliseerd zal worden. Dit proces voorzag in een 
bespreking van een WLR-tariefvoorstel van KPN tijdens een Industry Group bijeenkomst op 5 april 
2006. Naar aanleiding hiervan hebben partijen schriftelijk op het voorstel van KPN kunnen 
reageren. Hiervan is door partijen geen gebruik gemaakt. 

 
5. Dit consultatiedocument is de volgende stap in het op 8 maart j.l. beschreven proces. Het college 

zal de reacties van marktpartijen op dit document betrekken bij zijn besluitvorming over de 
tariefregulering van WLR. 

 

1.3 Reikwijdte van dit document 
6. Het college wenst te benadrukken dat de reikwijdte van deze consultatie zich beperkt tot de 

tariefregulering van WLR. Voor alle overige aspecten, die veelal te maken hebben met de 
implementatie van WLR, geldt dat partijen langs andere wegen geconsulteerd zijn of nog worden. 
Het college wil hiermee een duidelijke scheiding aanbrengen tussen onderwerpen die te maken 
hebben met implementatie(keuzes) en voor tariefregulering relevante aspecten. Dit betekent dat in 
dit document geen aanname wordt gedaan over de wijze waarop de WLR-dienstverlening 
geïmplementeerd zal worden. 

                                                      
1 De wholesalemarkten voor toegang tot het vaste openbare telefoonnetwerk, OPTA/TN/2005/203470, 21 december 2005. 
2 De geschiktheid en noodzakelijkheid van tariefregulering is in paragraaf 8.6 van het WLR-besluit onderbouwd. 



 

 

 

1.4 Opbouw van dit document 
7. Het volgende hoofdstuk bevat een beknopte beschrijving van de WLR-dienst. Hoofdstuk 3 gaat in 

op de hoofdlijnen van tariefregulering van WLR. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om de keuze tussen 
retail-minus en kostenoriëntatie. Hoofdstuk 4 bespreekt de wijze waarop de ‘minus’ bepaald dient 
te worden. Hoofdstuk 5 gaat in op de principes van kostenoriëntatie, met name wat betreft de 
allocatie van wholesalespecifieke kosten. Ten slotte wordt in hoofdstuk 6 het hierna te volgen 
proces beschreven. 

 



 

 

2 Beschrijving WLR-dienst 
 
8. WLR vormt de verplichting tot het op groothandelsbasis aanbieden van de laagcapacitaire 

telefonieaansluiting. Laagcapacitaire aansluitingen zijn aansluitingen met twee of minder 
spraakkanalen; in de praktijk gaat het hierbij met name om analoge aansluitingen en ISDN2-
aansluitingen, hoewel ook andere typen aansluitingen denkbaar zijn (zoals bijvoorbeeld ISDN1). 

 
9. Wederverkoop als invulling van de toegangsverplichting wordt in artikel 6a.6, tweede lid, onder d, 

van de Telecommunicatiewet genoemd. De mogelijkheid tot wederverkoop van de aansluiting is 
beter bekend als de reeds hiervoor genoemde term Wholesale Line Rental (WLR). Door WLR zijn 
wholesaleafnemers in staat naast verkeersdiensten ook de telefonieaansluiting in rekening te 
brengen bij hun eigen eindgebruikers. Deze afnemers kunnen hierdoor hetzelfde type aanbieding 
doen als de aanbieder met aanmerkelijke marktmacht (AMM).  

 
10. KPN is op basis van het WLR-besluit niet verplicht WLR aan te bieden op aansluitingen waarover 

KPN Voice over Broadband aanbiedt. Tevens hoeft KPN op grond van het WLR-besluit het retail-
minustarief voor WLR niet te bepalen op basis van het lage belbudget-tarief (hetwelk wordt 
vastgesteld door de Minister van Economische Zaken), maar op basis van het laagste 
abonnementstarief dat door KPN zelfstandig wordt vastgesteld. 

 
11. De dienstkarakteristieken van WLR, zoals de technische en functionele specificaties, worden 

uitgewerkt in het kader van de implementatie van de dienst. KPN is verzocht om op grond van de 
eisen in het WLR-besluit een implementatievoorstel te doen. Dit implementatievoorstel wordt 
voorgelegd aan marktpartijen, en wordt vervolgens beoordeeld door het college.  

 
 



 

 

3 Invulling tariefregulering op hoofdlijnen 

3.1 Inleiding 
12. Dit hoofdstuk behandelt de vraag hoe de tariefregulering van WLR op hoofdlijnen dient te worden 

ingevuld. Met hoofdlijnen bedoelt het college de keuze tussen enerzijds een invulling door 
toepassing van de retail-minus methodiek of anderzijds kostenoriëntatie. 

 

3.2 Richtlijn uit het WLR-besluit 
13. Het WLR-besluit geeft in feite al heldere richtlijnen ten aanzien van de keuze voor retail-minus of 

kostenoriëntatie. Randnummer xxiii van het dictum stelt hierover: 
 

“Voor de nadere invulling van voornoemde tariefregulering is KPN voor WLR gehouden aan 
tariefregulering op basis van retail-minus. Voor die kostencategorieën waarvoor retail-minus 
niet mogelijk is, geldt tariefregulering op basis van kostenoriëntatie conform Annex A en Annex 
B bij dit besluit,…” 

 
14. Daarnaast stelt het college in randnummer 271: 

 
“Voor de kostencategorieën waarvoor geen relevant retailtarief van KPN aanwezig is, kan de 
retail-minus benadering niet gelden. Voor die kostencategorieën geldt daarmee 
kostenoriëntatie conform Annex A en B bij onderhavig besluit.” 

 
15. WLR-tarieven dienen dus waar mogelijk te worden bepaald aan de hand van de retail-minus 

methodiek. Indien dit niet mogelijk is vanwege het ontbreken van een relevant retailtarief, dient 
kostenoriëntatie te worden toegepast. 

 
16. Aan de hand van deze richtlijnen uit het WLR-besluit zal nader worden ingegaan op de invulling 

van tariefregulering van WLR. 
 

3.3 De retail tariefstructuur van KPN 
17. Op basis van het hiervoor gestelde dient het college in eerste instantie te bepalen in hoeverre de 

retail-minus methodiek op de WLR-dienstverlening kan worden toegepast. Een voor de hand 
liggende eerste stap is op zoek te gaan naar retaildiensten van KPN die vergelijkbaar zijn met de 
retaildienst die WLR-afnemers kunnen gaan aanbieden. Hieruit zou moeten volgen welke 
retailtarieven relevant zijn voor de WLR-dienstverlening. 

 
18. Het college acht de PSTN3 en de ISDN4 telefoonaansluiting het meest vergelijkbaar met de door 

WLR-afnemers aan te bieden retaildiensten. 

                                                      
3 Zoals hiervoor vermeld, gaat het om het Belbasis-abonnement van KPN. 
4 Hieronder wordt zowel de ISDN1- als ISDN2- variant verstaan. 



 

 

 
Vraag 1 
Bent u het eens met dit standpunt van het college? Indien dit niet het geval is, welke andere 
retaildiensten zouden volgens u relevant zijn voor de WLR-dienstverlening? 
 
19. Uitgangspunt vormen derhalve de aan de aansluiting gerelateerde retailtarieven van KPN. Deze 

staan onder andere vermeld op KPN’s website. Specifiek gaat het om de retailtarieven die KPN 
hanteert bij haar PSTN- en ISDN-aanbod.  

 
20. Voor beide varianten bestaat de tariefstructuur van het retailaanbod uit een maandelijks 

abonnementstarief en uit een aantal eenmalige tarieven in verband met aanleg van een nieuwe 
aansluiting, verhuizing van een aansluiting, heraansluiten van een aansluiting, en migratie van een 
ISDN- naar een PSTN-aansluiting. Daarnaast zijn de aan de aansluiting gerelateerde diensten 
Nummerweergave, Doorschakelen en Wisselgesprek relevant. 

 
Vraag 2 
Zijn er nog andere retailtarieven in het kader van de vaste telefoonaansluiting die hier genoemd 
zouden moeten worden? 
 

3.4 Toepassing retail tariefstructuur op WLR 
21. Afgaande op de retail tariefstructuur van KPN dient de tariefstructuur voor WLR te bestaan uit een 

maandelijks abonnementstarief en uit de genoemde eenmalige tarieven. Daarbij dienen de WLR-
tarieven te worden bepaald door de retailtarieven te verminderen met een bepaalde ‘minus’. De 
hoogte van deze ‘minus’ is onderwerp van hoofdstuk 4. 

 
22. Vervolgens dient het college te onderzoeken of voor alle componenten van de WLR-

dienstverlening een relevant retailtarief aanwezig is. Indien dit niet het geval is geldt, zoals vermeld 
in bovenstaand citaat uit het WLR-besluit, kostenoriëntatie als invulling van tariefregulering. 

 
23. In het WLR-besluit is in randnummer 261 aangegeven dat de volgende met (de introductie van) 

WLR samenhangende kostencategorieën kunnen worden onderscheiden:   
a. implementatiekosten. Dit zijn de kosten die KPN moet maken om haar onderneming 

gereed te maken om WLR te kunnen leveren. Deze – per definitie eenmalige – kosten 
worden niet veroorzaakt door het aantal aanbieders dat WLR van KPN afneemt noch door 
het aantal telefonieaansluitingen dat op basis van WLR wordt afgenomen, maar veeleer 
door de introductie van de verplichting als zodanig; 

b. implementatiekosten per dienstaanbieder. Deze mogelijkerwijs door KPN te maken kosten 
worden veroorzaakt doordat een extra dienstaanbieder zich als afnemer van WLR bij KPN 
meldt. Te denken valt hierbij aan eventuele kosten verbonden aan de toevoeging van de 
extra dienstaanbieder aan de relevante systemen; 

c. wederkerende kosten per dienstaanbieder. Hierbij valt te denken aan kosten die worden 
gemaakt in het kader van de administratie van de klantrelatie tussen KPN en de 



 

 

dienstaanbieder; 
d. (migratie)kosten per telefonieaansluiting. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die moeten 

worden gemaakt om de klantrelatie tussen een eindgebruiker en KPN te migreren naar 
een klantrelatie tussen die eindgebruiker en de dienstaanbieder; 

e. wederkerende kosten per telefonieaansluiting. Dit betreffen de kosten die samenhangen 
met (het door KPN ter beschikking stellen van) de telefonieaansluiting zelf en die veelal op 
maandbasis worden toegerekend. 

 
24. Ten aanzien van de wederkerende kosten per telefonieaansluiting (categorie e) is het college van 

oordeel dat hierop de retail-minus methodiek kan worden toegepast.5 Voor de met deze 
kostencategorie samenhangende dienst is immers een relevant retailtarief aanwezig. 

 
25. Ten aanzien van de overige kostencategorieën geldt dat een relevant retailtarief ontbreekt. De 

diensten die samenhangen met deze kostencategorieën biedt KPN namelijk retail niet aan, en 
daardoor worden deze kosten ook niet gemaakt als KPN’s retailbedrijf de aansluiting aan haar 
klanten aanbiedt. KPN maakt deze kosten echter wel als de aansluiting door haar wholesalebedrijf 
aan afnemers wordt aangeboden. Met andere woorden, het gaat hier om zogenaamde 
wholesalespecifieke kosten. Deze kosten hebben geen equivalent in het retaildomein en daarom 
kan geen toepassing worden gegeven aan retail-minus. 

 
26. Zoals hiervoor vermeld, dient voor deze wholesalespecifieke kosten toepassing te worden 

gegeven aan de methodiek van kostenoriëntatie. Hierop wordt teruggekomen in hoofdstuk 5. 
 

3.5 Conclusie 
27. Concluderend stelt het college vast dat de WLR-tariefstructuur in ieder geval dient te bestaan uit 

een maandelijks abonnementstarief dat op basis van de retail-minus methodiek dient te worden 
bepaald. Dit wordt nader uitgewerkt in hoofdstuk 4. Voor wholesalespecifieke kosten die geen 
equivalent hebben in het retaildomein dient toepassing te worden gegeven aan kostenoriëntatie. 
Dit wordt nader uitgewerkt in hoofdstuk 5. 

  
28. Naast het maandelijkse abonnementstarief hanteert KPN in de retail tariefstructuur nog een aantal 

tarieven in verband met eenmalige handelingen, zoals aanleg en verhuizing. De WLR-
tariefstructuur dient ook voor deze diensten tarieven op basis van retail-minus te bevatten. 

 
Vraag 3 
Bent u het eens met deze conclusies van het college? Indien dit niet het geval is, wordt u verzocht 
gemotiveerd aan te geven waar uw standpunten afwijken.  
 

                                                      
5 Dit heeft het college in randnummer 271 van het WLR-besluit reeds geconstateerd. 



 

 

4 Bepaling van de minus 

4.1 Inleiding 
29. In randnummer 265 van het WLR-besluit is vermeld dat “onder retail-minus wordt begrepen dat het 

wholesaletarief bestaat uit het relevante retailtarief van KPN waarop nader te bepalen door KPN 
gemaakte (of te maken) retailkosten in mindering worden gebracht”. 

 
30. Uit deze formulering volgt direct een tweetal vragen: 1) wat is het relevante retailtarief en 2) welke 

retailkosten dienen in mindering te worden gebracht. Aan de hand van deze vragen zal dit 
hoofdstuk nader ingaan op de relevante aspecten ten aanzien van de methodiek van retail-minus. 
Het college zal echter beginnen met een korte toelichting op de retail-minus methodiek zelf.  

 

4.2 De retail-minus methodiek 
31. Een geschikte manier om de retail-minus methodiek toe te lichten is met behulp van een simpel 

grafisch voorbeeld. Onderstaande figuur toont de componenten waaruit een retailtarief bestaat. 
Het betreft hier 1) de wholesalekosten, 2) de retailkosten en 3) de winstopslag. Tevens wordt 
getoond wat het college onder de ‘minus’ verstaat. Hierna wordt deze figuur toegelicht. 

 
 

Wholesalekosten

Retailkosten

Winstopslag

Retailtarief

De ‘minus’

Wholesalekosten

Retailkosten

Winstopslag

Retailtarief

De ‘minus’

 
32. De eerste component van het retailtarief betreffen de wholesalekosten. De hoogte en 

samenstelling van deze component kan het beste worden bepaald door de onderneming voor te 



 

 

stellen als bestaande uit een wholesale- en een retailbedrijf.6 De wholesalekosten zijn dan de 
kosten die het wholesalebedrijf van de onderneming moet maken om de dienst intern te leveren 
aan het retailbedrijf. Hierin zijn onder andere begrepen de kosten voor het gebruik van het 
netwerk, inclusief de vermogenskosten samenhangend met de gebruikte activa, en de 
operationele kosten voor het intern leveren van de dienst. 

 
33. De retailkosten worden onder andere gevormd door directe marketing- en saleskosten die worden 

gemaakt in relatie met het retail aanbieden van de dienst. Hieronder vallen tevens de kosten voor 
facturering van klanten, de aan het retailbedrijf toegerekende gemeenschappelijke kosten, en een 
redelijk rendement. 

 
34. De winstopslag is de derde component van het retailtarief. Het college verstaat onder de 

winstopslag de marge die overblijft nadat alle wholesale- en retailkosten (inclusief redelijk 
rendement) zijn gedekt. 

 
35. Uit de bovenstaande figuur valt op te maken dat het college van oordeel is dat de ‘minus’ dient te 

worden bepaald aan de hand van de relevante retailkosten. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling 
om ook de winstopslag in de ‘minus’ te betrekken. Zoals toegelicht in randnummer 266 van het 
WLR-besluit, is het creëren van prijsdruk op het retailaanbod van KPN niet wat het college beoogt 
met de WLR-verplichting. Bovendien zou het betrekken van zowel de retailkosten als de 
winstopslag in de ‘minus’ neerkomen op regulering van het wholesaletarief die nog het meest lijkt 
op kostenoriëntatie. Deze invulling van tariefregulering is in het WLR-besluit niet proportioneel 
gebleken. Om deze redenen worden alleen de retailkosten betrokken in de bepaling van de 
‘minus’. 

 
Vraag 4 
Kunt u gemotiveerd aangeven of u de mening van het college deelt dat alleen de relevante retailkosten 
in de ‘minus’ betrokken dienen te worden? 
 

4.3 Het relevante retailtarief 
36. Ten aanzien van de WLR-tariefverplichting is hiervoor geconcludeerd dat de wederkerende 

tarieven per aansluiting alsmede de eenmalige (migratie)tarieven per aansluiting op basis van 
retail-minus dienen te worden bepaald. Aangezien voor deze componenten retailtarieven 
voorhanden zijn, is de vraag naar het relevante retailtarief eenvoudig te beantwoorden. 
Uitgangspunt vormen de aan de PSTN- en ISDN-aansluiting gerelateerde retailtarieven van KPN, 
zoals deze vermeld zijn op onder andere KPN’s website. 

 
37. Indien KPN een retailtarief wenst aan te passen, zal dit vanzelfsprekend in eerste instantie moeten 

voldoen aan het retailkader dat het college heeft vastgesteld. Een aanpassing van een retailtarief 

                                                      
6 Door het opleggen van de verplichting tot het voeren van een gescheiden boekhouding kan een administratieve scheiding 

tussen retail- en wholesalebedrijf worden bewerkstelligd. 



 

 

kan voorts een aanpassing van een WLR-tarief tot gevolg hebben. Het college is van mening dat 
een dergelijke aanpassing tijdig aan WLR-afnemers bekend gemaakt moet worden. Het college 
denkt daarbij aan minimaal vier weken als redelijke termijn tussen bekendmaking en ingangsdatum 
van het nieuwe retailtarief. Bekendmaking dient in ieder geval schriftelijk aan WLR-afnemers en 
door publicatie op de website van KPN plaats te vinden. 

 
Vraag 5 
Kunt u gemotiveerd aangeven of de termijn van vier weken redelijk is? Is de voorgestelde wijze van 
bekendmaking voldoende transparant? 
 

4.4 De relevante retailkosten 
38. Bij de bespreking van de retail-minus methodiek heeft het college reeds opgemerkt dat de ‘minus’ 

dient te worden bepaald aan de hand van de relevante retailkosten. 
 
39. Bij het vaststellen van de relevante retailkosten wil het college zoveel mogelijk aansluiten bij het 

marktanalysebesluit aangaande de retailtelefoniemarkten (hierna: het retailbesluit).7 In het 
retailbesluit is op de retailverkeersmarkten ondergrenstariefregulering opgelegd teneinde het in de 
marktanalyses geïdentificeerde mededingingsprobleem van marge-uitholling en roofprijzen te 
adresseren. De ondergrenstariefregulering heeft ondermeer vorm gekregen middels de 
combinatorische prijssqueezetoets (hierna: CPST)8 en geeft aan welke kosten KPN ten minste 
dient terug te verdienen op marktniveau en op dienstniveau. 

 
40. Ten aanzien van de markt voor laagcapacitaire aansluitingen heeft het college geen 

ondergrenstariefregulering opgelegd, omdat voor de wholesaletarieven op die markt retail-minus 
tariefregulering wordt toegepast waardoor de mededingingsproblemen van marge-uitholling en/of 
roofprijzen al geadresseerd worden.9 Het college is van mening dat het opleggen van 
ondergrenstariefregulering via de CPST en het opleggen van retail-minus grotendeels hetzelfde 
doel nastreven, namelijk het waarborgen van een voldoende grote marge tussen retail en 
wholesale. Daarom vindt het college het voor de hand liggen om voor de bepaling van de 
retailkosten in de ‘minus’ hetzelfde uitgangspunt te kiezen als in de CPST. 

 
41. In de CPST op marktniveau dient KPN, naast de wholesale inkoopkosten, de totale retailkosten 

inclusief een redelijk retailrendement  terug te verdienen. De totale retailkosten bestaan, conform 
het retailbesluit annex F randnummer 10 lid c en randnummer 15, uit: 

a. de retailkosten die variëren met de omvang van de afzet van de nieuwe of gewijzigde 
dienst; 

b. de retailkosten die ontstaan door het aanbieden van de nieuwe of gewijzigde dienst 
onafhankelijk van de omvang van de klant; 

                                                      
7 De retailmarkten voor vaste telefonie, OPTA/TN/2005/203468, d.d. 21 december 2005. 
8  Randnummer 587 van het retailbesluit. 
9  Randnummer 595 van het retailbesluit. 



 

 

c. de  retailkosten die gezamenlijk zijn voor de verschillende retaildiensten op de betreffende 
retailmarkt; 

d. een aan de betreffende retailmarkt toerekenbaar deel van de retailkosten die de 
betreffende markt met andere markten gemeenschappelijk heeft. De kosten worden 
toegerekend aan de markten waarop deze kosten betrekking hebben; 

e. een redelijk retailrendement. Dit retailrendement is in randnummer 11 van de 
beleidsregels10 vastgesteld: op marktniveau dient KPN in ieder geval een Return on Sales 
van 5% te behalen, waarbij de Return on Sales gedefinieerd is als het bedrijfsresultaat 
gedeeld door de omzet op de relevante markt (EBIT). 

 
42. In de CPST op dienstniveau dient KPN, naast de wholesale inkoopkosten, in ieder geval de 

incrementele kosten terug te verdienen. Dit betekent dat KPN in ieder geval de kosten genoemd in 
sub a en b uit randnummer 41 terug moet verdienen. In randnummer 15 van de beleidsregels11 zijn 
de incrementele retailkosten voor alle diensten vastgesteld op 0,5% van de wholesale 
inkoopkosten. 

 
43. Het onverkort toepassen van bovenstaande benadering bij het vaststellen van de ‘minus’ voor de 

verschillende diensten in de markt voor laagcapacitaire aansluitingen zou naar het oordeel van het 
college een ongewenst effect hebben. KPN zou namelijk in staat zijn de retailkosten naar eigen 
inzicht toe te rekenen aan de verschillende diensten. Hiermee zou KPN teveel de gelegenheid 
worden gegeven om de concurrentievoorwaarden op de markt voor laagcapacitaire aansluitingen 
te bepalen. 

 
44. In de eerste plaats zou KPN de ‘minus’ van een bepaalde dienst zodanig laag kunnen maken dat 

het voor afnemers onmogelijk wordt nog met het retailbedrijf van KPN te concurreren. Uiteraard 
staat daar wel tegenover dat de ‘minus’ voor een andere dienst in de markt voor laagcapacitaire 
aansluitingen groter wordt. Het is echter maar de vraag of afnemers van WLR die andere dienst 
willen aanbieden aan hun klanten. Het college acht het niet wenselijk dat KPN door de keuze van 
de hoogte van de ‘minus’ de aantrekkelijkheid van de verschillende diensten voor WLR-afnemers 
kan bepalen. 

 
45. Ten tweede moet voorkomen worden dat KPN grote (relatieve) wijzigingen in de jaarlijks 

vastgestelde ‘minus’ voor de verschillende diensten kan doorvoeren. Dit zou er namelijk toe leiden 
dat WLR-afnemers, om hun diensten commercieel te kunnen blijven aanbieden, eindgebruikers 
zullen moeten migreren van bijvoorbeeld een PSTN- naar een ISDN-aansluiting. Dit leidt tot extra 
kosten voor de WLR-afnemer en/of de eindgebruiker die alleen het gevolg zijn van de keuze van 
KPN voor een bepaalde toerekening. KPN is daarmee in staat het kostenniveau van haar 
concurrenten te verhogen. 

 

                                                      
10 Beleidsregels inzake de ondergrenstariefregulering van KPN’s eindgebruikerstarieven, OPTA/TN/2006/200162, d.d. 27 januari 

2006. 
11 Idem 



 

 

46. Concluderend is het college van oordeel dat KPN bij een benadering zoals in de CPST 
onvoldoende wordt gedisciplineerd in haar tariefstelling van WLR. Het kader op de volgende 
pagina bevat een voorbeeld van de problemen die hierdoor kunnen ontstaan. Om die reden dient 
KPN op dienstniveau, naast de wholesale inkoopkosten, de totale retailkosten inclusief een redelijk 
retailrendement terug te verdienen. De totale retailkosten zijn in randnummer 41 genoemd. 

 
47. Overigens betekent dit dat nog steeds een verschillende ‘minus’ kan resulteren voor de 

verschillende diensten in de markt voor laagcapacitaire aansluitingen. Deze verschillen volgen 
echter uit de allocatie van de kosten en dienen door KPN te kunnen worden onderbouwd. 

 
48. Het college wil de ‘minus’ per dienst vaststellen voor periodes van één jaar, en wel op basis van de 

gescheiden financiële rapportage die KPN jaarlijks oplevert en waarin KPN rapporteert over de 
markt voor laagcapacitaire aansluitingen en de daarop aangeboden dienstclusters. 

 
49. Het college ziet eventuele extra (wholesalespecifieke) kosten als gevolg van het wholesale 

aanbieden van de PSTN- en ISDN-dienstverlening nadrukkelijk niet als samenstellend onderdeel 
van de ‘minus’. Deze kosten worden behandeld in hoofdstuk 5. 

 
Vraag 6 
Bent u het eens met de wijze waarop het college de ‘minus’ wenst vast te stellen? Indien dit niet het 
geval is, kunt u dan gemotiveerd aangeven welke aanpassingen nodig zijn? 
 



 

 

 
 
Voorbeeld toepassing CPST benadering op WLR 
 
Om het probleem van onverkorte toepassing van de CPST benadering op de WLR-tarieven toe te 
lichten volgt hier een voorbeeld met fictieve cijfers.  
 
Stel dat KPN de volgende twee diensten in de markt voor laagcapacitaire aansluitingen aanbiedt:  
 
Dienst Aantal aansluitingen (a) Retailtarief (b) 
PSTN-aansluiting 1.000 20 
ISDN-aansluiting 400 30 
 
In de gescheiden financiële rapportage van 2005 is daarnaast vastgesteld dat de totale retailkosten in 
de markt voor laagcapacitaire aansluitingen 8.000 bedragen.  
 
KPN dient de minus voor de twee diensten voor de periode medio 2006 tot medio 2007, zodanig te 
bepalen dat de totale retailkosten worden terugverdiend. Volgens de CPST benadering zou KPN 
daarbij de vrijheid hebben om te kiezen welk deel van de kosten bij welke dienst wordt terugverdiend. 
 
In onderstaande tabel is een mogelijke verdeling, zoals KPN die kan voorstellen, weergegeven. Uit die 
verdeling volgen direct de minus en de WLR-tarieven die resulteren bij de huidige retailtarieven. 
 
Dienst Verdeling kosten (d) Per lijn (e=d/a) Minus (f=e/b) WLR-tarief (g=b-f)
PSTN-aansluiting 2.000 2 10% 18 
ISDN-aansluiting 6.000 15 50% 15 
 
De door KPN gekozen toerekening maakt het WLR-tarief voor een ISDN-aansluiting lager dan voor 
een PSTN-aansluiting. Hiermee dwingt KPN de WLR-afnemers in feite tot het retail aanbieden van 
ISDN-aansluitingen, met alle (migratie)kosten van dien.  
 
Indien KPN na een jaar besluit tot een andere toerekening van de retailkosten, waardoor PSTN-
aansluitingen aantrekkelijker worden, moeten WLR-afnemers opnieuw kosten maken voor het 
(terug)migreren van aansluitingen van ISDN naar PSTN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5 Allocatie van wholesalespecifieke kosten 

5.1 Inleiding 
50. Zoals geconcludeerd in hoofdstuk 3 dient ten aanzien van wholesalespecifieke kosten die geen 

equivalent in het retaildomein hebben toepassing te worden gegeven aan kostenoriëntatie. Dit 
hoofdstuk werkt de invulling van kostenoriëntatie nader uit. 

 

5.2 Invulling van kostenoriëntatie 
51. Randnummer 271 van het WLR-besluit verwijst voor de toepassing van kostenoriëntatie naar 

Annex A en B bij het besluit. Het college zal tarieven van KPN dan ook aan de hand van deze 
annexen beoordelen.  

 
52. Ten aanzien van één specifiek onderwerp in Annex A acht het college een nadere toelichting 

noodzakelijk. Het gaat om de toerekening van wholesalespecifieke kosten. Aangezien de niet met 
retail-minus gedekte kostencategorieën allen als wholesalespecifiek moeten worden aangemerkt, 
is het belang van de wijze van toerekening van deze kosten bijzonder groot. 

 
53. In paragraaf A.2.3 van Annex A bij het WLR-besluit heeft het college zijn voorkeur voor het 

hanteren van kostencausaliteit als leidend principe voor de toerekening van kosten uitgesproken.12 
Om te voorkomen dat er verstorende effecten op de concurrentie ontstaan, kan het college echter 
besluiten af te wijken van kostencausaliteit en kiezen voor een ander principe van 
kostentoerekening.13 Met name bij wholesalespecifieke kosten kan dit het geval zijn. Zoals 
toegelicht in randnummer 18 van Annex A bij het WLR-besluit kan toerekening van deze kosten op 
basis van causaliteit leiden tot een margesqueeze bij concurrenten en daarmee tot uitkomsten die 
op gespannen voet staan met de doelstelling van concurrentie. 

 
54. Het college is van oordeel dat in het geval van WLR toerekening van kosten op basis van 

kostencausaliteit vanwege het wholesalespecifieke karakter van deze kosten zal leiden tot een 
verstorend effect op de concurrentie. Op basis van kostencausaliteit zouden deze kosten immers 
in het geheel aan WLR-afnemers moeten worden toegerekend. Deze extra kosten zouden leiden 
tot een concurrentieel nadeel ten opzichte van het retailbedrijf van KPN dat deze kosten niet heeft. 

 
55. Het college kiest derhalve in het geval van de met WLR verband houdende wholesalespecifieke 

kosten voor een toerekening die tot een zo klein mogelijk verstorend effect op de concurrentie 
leidt. Naar het oordeel van het college kan dit doel alleen worden bereikt als het retailbedrijf van 
KPN in dezelfde mate bijdraagt aan de wholesalespecifieke kosten als dat WLR-afnemers dit 
doen. KPN dient derhalve een proportioneel deel van de kosten voor haar rekening te nemen. 

 
 

                                                      
12 Voor een onderbouwing wordt verwezen naar randnummer 16 van Annex A bij het WLR-besluit. 
13 De principes van kostentoerekening zijn vermeld in randnummer 15 van Annex A bij het WLR-besluit. 



 

 

56. Van belang hierbij is nog de constatering dat het kostenvoordeel dat het retailbedrijf van KPN zou 
hebben in geval van een toerekening op basis van kostencausaliteit enkel voortkomt uit de 
omstandigheid dat KPN vanuit haar verleden als monopolist standaard alle telefonie 
eindgebruikers op haar netwerk heeft kunnen aansluiten. Het college acht het niet redelijk dat dit 
voordeel voor KPN vanuit haar periode als monopolist nu (opnieuw) kan worden gebruikt om 
concurrerende aanbieders op een achterstand te zetten. 

 
Vraag 7 
Kunt u gemotiveerd aangeven of u het eens bent met dit uitgangspunt ten aanzien van de toerekening 
van wholesalespecifieke kosten? 
 

5.3 Wijze van proportionele toerekening 
57. Het college is van oordeel dat de meest zuivere wijze van proportionele toerekening in essentie de 

bestaande retailaansluitingen van KPN beschouwt als waren het WLR-aansluitingen. De ratio 
hierachter is dat de retailaansluitingen van KPN in feite voortgekomen zijn uit een WLR-dienst die 
het wholesale bedrijf van KPN heeft geleverd aan het retailbedrijf. Op die manier wordt KPN’s 
retailbedrijf volledig gelijkgesteld aan een WLR-afnemer, en daarmee kan ook worden 
gewaarborgd dat KPN een proportioneel deel van de met WLR verband houdende kosten voor 
haar rekening neemt. 

 
58. Deze wijze van toerekening zou ten aanzien van eventuele eenmalige (project)kosten betekenen 

dat de bestaande retailaansluitingen van KPN als overstaporders worden aangemerkt. Praktisch 
gezien betekent dit het volgende voor de tarieven. Over het algemeen worden eenmalige 
(project)kosten gedekt door gebruikmaking van een meerjarenvenster. Daarmee kunnen de kosten 
die bij de implementatie van de dienst worden gemaakt over meerdere jaren worden uitgesmeerd. 
Aanmerken van de bestaande retailaansluitingen als overstaporders betekent dat deze als één 
‘batch’ worden opgevoerd bij de start van het meerjarenvenster. Op deze manier wordt aan iedere 
bestaande retailaansluiting hetzelfde bedrag aan (eenmalige) projectkosten toegerekend als de 
WLR-afnemer dient te betalen bij overname van een aansluiting. 

 
59. Ten aanzien van eventuele wederkerende wholesalespecifieke kosten houdt proportionele 

toerekening aan KPN in dat de retailaansluitingen in dezelfde mate dienen bij te dragen als de 
WLR-aansluitingen. Dit betekent dat indien KPN het op de retail-minus methodiek gebaseerde 
WLR-maandtarief wenst te verhogen, het retailtarief in gelijke mate verhoogd dient te worden.14 
Met andere woorden, de ‘minus’ dient in stand te blijven. Op die manier draagt KPN’s retailbedrijf 
proportioneel bij aan de wederkerende wholesalespecifieke kosten en vindt er geen verstoring van 
de concurrentie plaats. 

 
 
 

                                                      
14 Vanzelfsprekend dient KPN bij aanpassingen van haar retailtarieven te voldoen aan het door het college bepaalde retailkader. 



 

 

Vraag 8 
Wat is uw mening ten aanzien van de wijze waarop het college de wholesalespecifieke kosten aan 
KPN wil toerekenen? Zijn er andere wijzen van toerekening die naar uw mening meer geschikt zijn? 
 

5.4 Eenjarig of meerjarig 
60. Het WLR-besluit laat de vraag nog open of de op kostenoriëntatie gebaseerde WLR-tarieven 

eenjarig of meerjarig dienen te worden vastgesteld. 
 
61. Randnummer 272 van het WLR-besluit noemt de mate van voorspelbaarheid van de voor WLR te 

voorziene volumes en kosten als bepalende factoren om de WLR-tarieven al dan niet meerjarig 
vast te stellen. 

 
62. Het college overweegt dat er voldoende zekerheid bestaat over de volumes die WLR-afnemers 

zullen afnemen. Tot deze overweging is het college gekomen naar aanleiding van gesprekken die 
hebben plaatsgevonden tijdens de Industry Group bijeenkomsten en de bilaterale contacten met 
marktpartijen. Bovendien leidt het opnemen van de KPN retailaansluitingen voor stabiliteit in het 
meerjarenvenster. 

 
63. Ook ten aanzien van de kosten bestaat naar het oordeel van het college voldoende zekerheid. 

Tijdens het implementatietraject is uitvoerig gesproken over de verschillende scenario’s en de 
daarmee verband houdende kosten. KPN heeft daarbij aannemelijk gemaakt dat haar ramingen 
van kosten onder de verschillende scenario’s met een redelijke mate van nauwkeurigheid zijn 
gemaakt. 

 
64. Het college is op grond van het voorgaande van oordeel dat de op kostenoriëntatie gebaseerde 

WLR-tarieven meerjarig dienen te worden vastgesteld. Wat betreft de periode waarin deze tarieven 
van toepassing zijn sluit het college aan bij de einddatum van het Wholesale Price Cap systeem: 
31 december 2008. 

 
Vraag 9 
Bent u het eens met het standpunt van het college dat de op kostenoriëntatie gebaseerde WLR-
tarieven voor een meerjarige periode (tot en met 31 december 2008) dienen te worden vastgesteld?  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6 Proces 
 
65. Het college nodigt alle geïnteresseerde marktpartijen uit te reageren op de vragen in dit 

consultatiedocument. 
 
66. Partijen kunnen hun schriftelijke reactie uiterlijk 16 juni 2006 en bij voorkeur per e-mail 

(WLR@opta.nl) aan het college doen toekomen. 
 
67. Naar aanleiding van de reacties op deze consultatie zal het college zijn definitieve standpunten 

bepalen ten aanzien van de wijze waarop tariefregulering van WLR haar beslag dient te krijgen. 
Tevens zal het college op basis van deze standpunten de tarieven van KPN beoordelen. 

 
68. Zowel de definitieve standpunten ten aanzien van de wijze van tariefregulering als de beoordeling 

van de tarieven van KPN zullen neerslaan in een besluit. Dit besluit zal onderwerp zijn van een 
nationale consultatie en Europese notificatie. Naar verwachting zal deze procedure in september 
2006 in gang worden gezet. 
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