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maart 2006 



 

Voorstel voor WLR1 
INDUSTRY GROUP VERSIE. 

Versie 1.2 

30 maart 2006 

 

                                                        

1
 KPN publiceert dit voorstel onder protest. De publicatie vindt uitsluitend plaats om te 

voldoen aan het WLR besluit van OPTA van 21 december 2005 (kenmerk 

OPTA/TN/2005/203470). KPN heeft tegen dit besluit beroep aangetekend. Voorzover 

dat beroep ertoe leidt dat de verplichtingen van KPN vervallen danwel worden 
aangepast, behoudt KPN zich alle rechten voor. 

 

Verwijderd: 1

Verwijderd: 7
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1 Inleiding 

 

Dit Voorstel bevat een beschrijving van de dienst  Wholesale Line Rental (hierna: 'WLR'). Dit 

document bevat het 'Voorstel' dat KPN doet aan OPTA en marktpartijen naar aanleiding van OPTA 

besluit inzake WLR van 21 december 2005 (hierna: 'Besluit') 

 

Op basis van dit voorstel zal de dienst WLR in de Industry Group verder worden uitgewerkt. 

Aanpassingen worden vastgelegd in een volgende versie van dit document. 

 

Onderdelen van dit document kunnen op een later tijdstip deel gaan uitmaken van een nog op te 

stellen gerelateerde documenten zoals een Legal Body, Service Desciptions, Operations & 

Maintenance Manual (O&MM), Technical Manual, Billing manual, Service Level Agreements en 

andere documenten. 

 

Dit document is een discussie document waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Dit 

document kan in geen geval worden gelezen als een aanbod dat kan worden aanvaard en  op 

basis waarvan diensten kunnen worden afgenomen. KPN behoudt zich het recht voor dit voorstel 

op een later tijdstip te wijzigen. 

 

Van dit document bestaan verschillende versies. De OPTA versie is uitsluitend bestemd voor OPTA. 

Voor Industry Group Leden is er een versie waarin minder gedetailleerde informatie over kosten is 

opgenomen. Op het voorblad is aangegeven welke versie het betreft. 

 

Verwijderd:  In de openbare 
versie is de 
bedrijfsvertrouwelijke 
informatie niet opgenomen. 
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2 Procedure 

 

Dit Voorstel dient enkel als een beschrijving van de voorgestelde functionaliteit van de dienst 

WLR. Er is op het moment van indienen van dit voorstel door KPN, mede gegeven de snel 

veranderende marktsituatie, geen enkele informatie beschikbaar over het volume aan WLR 

aansluitingen die marktpartijen de komende reguleringsperiode willen en zullen afnemen. 

 

Investeringen van KPN in deze dienst zullen afhankelijk zijn van de overeen te komen afname 

garanties. KPN denkt daarbij aan een bindende meerjaren forecast. Om marktpartijen inzicht te 

geven in de verschillende mogelijkheden die er zijn bij het implementeren van WLR, is in Bijlage 1. 

(Overzicht van werkzaamheden en kosten van implementatie) een aantal scenario's geschetst voor 

de in het Besluit beschreven onderdelen van de WLR dienst. Alleen voor deze beschreven 

onderdelen kan een scenario geschetst worden omdat andere onderdelen van de WLR dienst eerst 

in overleg met marktpartijen ingevuld en vastgesteld moeten worden in de Industry Group. Een 

voorstel voor de te volgen procedure om te komen tot een implementatie van WLR vindt u in 

Bijlage 2. De doorlooptijden die horen bij de verschillende implementatiescenario’s vindt u in 

Bijlage 1. in tabel 4.  
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3 Dienstbeschrijving 

3.1 Afbakening van het product WLR 

 

De WLR dienst is conform het Besluit alleen van toepassing op laagcapacitaire aansluitingen. Dit 

zijn de aansluitingen PSTN en ISDN A, C en D zoals beschreven in de 

netwerkaansluitpuntspecificaties PSTN2 en ISDN3.  De dienst wordt niet geboden over VOB 

aansluitingen van KPN. De dienst zal niet worden geboden voor Belbudget aansluitingen. Dit 

betekent dat wanneer belbudgetgebruikers over willen stappen op een aansluiting op basis van 

WLR zij zelf hun belbudget abonnement bij KPN Retail dienen op te zeggen. Wanneer er door KPN 

retail nieuwe diensten voor laagcapacitaire aansluitingen worden geïntroduceerd of wanneer er 

bepaalde onderdelen van de dienst worden uitgefaseerd zal er een corresponderende aanpassing 

voor WLR volgen.   

3.2 De relatie tussen WLR en C(P)S 

 

Het Besluit schrijft voor dat KPN afnemers van WLR voor iedere afgenomen WLR aansluiting de 

mogelijkheid moet bieden het gebruik van CPS en CS van andere aanbieders dan de aanbieder die 

de aansluiting op basis van WLR levert te deactiveren. KPN zal deze mogelijkheid, onder protest, 

voorlopig bieden, maar zal de exacte wijze waarop deze blokkeringmogelijkheid uiteindelijk zal 

worden geïmplementeerd met marktpartijen uitwerken en vaststellen. In bijlage 1 is een aantal 

scenario's beschreven voor het implementeren van deze blokkeringsopties. 

3.3 Typen WLR aansluitingen 

 

Er worden 3 typen WLR aansluitingen geboden: 

 

1. PSTN 

2. ISDN 1 

3. ISDN 2 

3.4 Eigenschappen van de aansluitingen 

 

 

Alle WLR aansluitingen worden geboden op basis van de technische specificaties zoals die zijn 

vastgelegd in de Netwerkaansluitpuntspecificaties PSTN4 en ISDN5.  

 

                                                        
2
   PSTN: Specifications of the network connection points according to the European Directive 1999/5/EC; 
Fixed network terminations. Part II: Analogue network termination (PSTN). Version 3.3. KPN, 2003. 
http://www.kpn.com/kpn/show/id=362539 
3
 ISDN: Specifications of the network connection points according to the European Directive 1999/5/EC; Fixed 
network terminations. Part III: Digital network information (ISDN). Version 3.2. KPN, 2003. 
http://www.kpn.com/kpn/show/id=362539 
4 zie 2 
5 zie 3 
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In deze netwerkaansluitpuntspecificaties is ook beschreven op welke wijze de eindgebruiker 

bepaalde instellingen op de aansluiting kan wijzigen. 

3.5 Verkeer 

 

Verkeer over de WLR aansluiting kan afgenomen worden verloopt via de CPS diensten en de 

Collect Call diensten van KPN. 

 

De afhandeling van het verkeer dat op de WLR aansluiting wordt gegenereerd is afhankelijk van 

de keuzes die door de marktpartijen worden gemaakt bij de automatisering scenario’s. Zie 

hiervoor Bijlage 1 onder 3. 

 

De Telco die de WLR aansluiting afneemt zelf verantwoordelijk voor het beschakelen van de 

verkeerscategorieën. Het verkeer naar de Telco wordt dan afgehandeld conform de C(P)S dienst. 

 

Indien door technische redenen de C(P)S instellingen komen te vervallen dan zal KPN dit verkeer 

administratief bij Telco in rekening brengen waarbij KPN de CDR’s levert om de Telco in staat te 

stellen het verkeer aan zijn eindgebruiker in rekening te brengen.   

3.6 Nummers 

 

Eindgebruikers wiens aansluiting op basis van WLR wordt overgenomen door een Telco behouden 

hun bestaande nummer(s). Het nummer blijft eigendom van KPN en maakt deel uit van het KPN 

telefonie netwerk. 

3.7 MDF Acces 

 

De verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving die KPN heeft voor het MDF Access 

portfolio, zoals het toestaan van gedeelde toegang (shared access), zijn onverkort van toepassing 

op aansluitingen waarop WLR wordt afgenomen. Deze verplichtingen zijn beschreven in de laatste 

versie van het MDF Access contract6. Rechten en plichten van KPN en van de Telco die betrekking 

hebben op de 'KPN Telefonie dienst' uit het MDF Access contract alsmede besluiten van  een 

bevoegde (gerechtelijke) instantie zijn dan ook van overeenkomstige toepassing op de WLR Telco 

en op de telefoniedienst van de WLR Telco. 
  

WLR Telco's gaan akkoord met het feit dat binnen het MDF Access portfolio bepaalde voor MDF 

Access relevante informatie over de telefonie aansluitingen - die WLR Telco's met behulp van WLR 

aan hun eindgebruikers leveren - beschikbaar is voor MDF Access afnemers. Deze informatie is 

beschreven in de dienstbeschrijvingen van de MDF Informatie Producten (MIP) die deel uitmaken 

van het MDF Access contract. 

                                                        
6
 zie: www.kpn-wholesale.com onder 'Documenten' 
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4 Ordertypen 

4.1 Het overnemen van een aansluiting (Overstap)   

 

Met de WLR dienst is het mogelijk een bestaande aansluiting over te nemen van de Telco die op 

dat moment de dienst biedt aan de eindgebruiker. Dit kan een KPN retail aansluiting zijn. Dit zal 

gebeuren door een nog verder uit te werken 'Overstap' order. De wijze waarop en voorwaarden 

waartegen dit tussen WLR afnemers plaats zal vinden zal met marktpartijen verder worden 

ingevuld tijdens de Industry Group.  

KPN zal haar wholesale orderproces afstemmen op het uiteindelijke proces dat met de 

verschillende WLR afnemers vastgesteld wordt.  

4.2 Nieuwe aansluitingen, Verhuizingen en Migraties tussen typen aansluitingen 

 

Met de WLR dienst is het mogelijk een nieuwe aansluiting, een verhuizing van een aansluiting en 

een migratie van het ene type aansluiting naar een andere te realiseren. Deze orders worden ook 

wel 'Infra' orders genoemd omdat KPN voor deze orders mogelijk activiteiten op de hoofdverdeler 

en andere fysieke infrastructuur moet doen. De wijze waarop dit plaats zal vinden zal met 

marktpartijen verder worden ingevuld tijdens de Industry Group Sessies.  

 

Voor bepaalde XTL aansluitingen uit het MDF Access domein kan een migratie order naar WLR 

worden aangevraagd. 

4.3  Ophef van de Dienst 

 

De WLR dienst kan worden opgeheven. Er zijn vier verschillende mogelijkheden die aanleiding 

kunnen vormen voor het opheffen van de dienst. 

 

1. Een opheforder van de WLR Telco zelf 

2. Een overname van de WLR aansluiting door een andere WLR partij 

3. Een XTL migratie naar een MDF partij 

4. Een portering van het nummer naar een niet MDF partij (b.v. kabel) 

4.4 Het combineren van orders 

 

Het is mogelijk de volgende combinatie-orders te doen: 

 

- Een Type migratie gecombineerd met een verhuizing 

o Van ISDN 2 naar PSTN en v.v. 

o Van ISDN 1 naar PSTN en v.v. 

o Van ISDN 2 naar ISDN 1 en v.v. 

 

Het is niet mogelijk een overstap order te combineren met een andere WLR order. In paragraaf 4.7 

is een volledig overzicht gegeven van de WLR ordertypen en mogelijke combinaties. 
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MDF Access orders kunnen gecombineerd worden uitgevoerd met de aanleg van een nieuwe 

aansluiting indien de MDF Access aanbieder de order minimaal 5 dagen voor de plandatum van de 

aanleg order van de nieuwe lijn inlegt.  

 

Het zal mogelijk zijn om in de WLR order ook de order voor de CPS beschakeling op te nemen. De 

CPS beschakelingen zullen dan van toepassing zijn op alle telefoonnummers die horen bij de WLR 

aansluiting. Daarmee kan er dan voor gezorgd worden dat de CPS beschakelingen actief zijn op 

het moment van overname van de aansluiting door de ontvangende WLR Telco. 

4.5 Reactietijden, Levertijden en Kwaliteit van de Levering 

 

Op de orders beschreven in 4.1, 4.2 en 4.3 en 4.4 zullen in beginsel dezelfde kwaliteitsparameters 

van toepassing zijn als gelden voor KPN retail . Afhankelijk van het gekozen 

implementatiescenario zal de performance  op deze kwaliteitsparameters gelijk zijn aan de 

parameters die gelden voor de retail organisatie van KPN of deze zoveel als redelijkerwijs mogelijk 

benaderen. De kwaliteit van de forecast en het % unclean orders van de marktpartij zullen van 

invloed zijn op de te leveren kwaliteit door KPN. Exacte procedures en kwaliteitsparameters zullen 

moeten worden overeengekomen met marktpartijen. Een voorstel voor deze parameters is terug 

te vinden in Bijlage 4. 

4.6 Uitzonderingen 

 

In de volgende gevallen is het niet mogelijk een WLR dienst (op bestaande aansluiting) te 

bestellen. Deze lijst kan op basis van voortschrijdend inzicht nog worden aangevuld: 

 

- Door de aanwezigheid van Glas in het aansluitnet kan het mogelijk zijn dat een ISDN 

dienst niet kan worden geboden. 

- Door de lengte van de aansluitlijn kan het voorkomen dat een ISDN dienst niet kan 

worden geboden. 

- Het betreft een hoogcapacitaire aansluiting.  

- Het betreft een VOB aansluiting. 

- Het betreft een Belbudget aansluiting 

- Technische redenen. Te specificeren in de O&MM. 

4.7 Ordertypen 

 

De volgende ordertypen zullen beschikbaar zijn voor de WLR dienst: 

 

Tabel 1. Overzicht ordertype 

 

Ordertypen WLR.  

  

WLR Overstap PSTN  

WLR Overstap ISDN 1  

WLR Overstap ISDN 2  

Met opmaak:

opsommingstekens en
nummering

Met opmaak:

opsommingstekens en
nummering

Verwijderd: ¶

Verwijderd: ¶

Verwijderd:  
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WLR type migratie PSTN- ISDN 1  

WLR type migratie PSTN- ISDN 2  

WLR type migratie ISDN 2- PSTN  

WLR type migratie ISDN 2- ISDN 1  

WLR type migratie ISDN 1- ISDN 2  

WLR type migratie ISDN 1- PSTN  

  

Verhuizing PSTN 

Verhuizing ISDN 1 

Verhuizing ISDN 2 

  

WLR type migratie PSTN- ISDN 1 met Verhuizing 

WLR type migratie PSTN- ISDN 2 met Verhuizing 

WLR type migratie ISDN 2- PSTN met Verhuizing 

WLR type migratie ISDN 2- ISDN 1 met Verhuizing 

WLR type migratie ISDN 1- ISDN 2 met Verhuizing 

WLR type migratie ISDN 1- PSTN met Verhuizing 

  

WLR NLS PSTN 

WLR NLS ISDN 1 

WLR NLS ISDN 2 

  

Ophef order door WLR Telco (PSTN/ISDN1/ISDN2) 

Ophef door XTL migratie naar MDF domein 

Ophef door portering 

  

Annulering/mutatie van overstap order 

Annulering/mutatie van een Migratie order 

Annulering/mutatie van een Verhuizing 

Annulerin/mutatie van WLR NLS type 1 

Annulering/mutatie van WLR NLS type 2 

Annulering/mutatie van WLR NLS type 3 

Annulering/mutatie van een ophef order 

  

  

Aan/uitzetten Nummerweergave PSTN 

Aan/uitzetten Nummerweergave ISDN 1/ISDN2 

Aan/uitzetten Wisselgesprek PSTN 

Aan/uitzetten Wisselgesprek ISDN1/ISDN 2 

Aan/uitzetten CLIR 

Aan/uitzetten COLP 

Aan/uitzetten COLR 
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Wijzigen Service Level 

  

Ordertypen voor de faciliteiten met een * in het voorstel 

 

4.8 Nazorg op levering 

 

Indien de levering van de order niet tot een werkende dienst leidt, dan kan de WLR afnemer 

hiervan melding maken. De processen die hiervoor gebruikt worden zijn gelijk aan de 

Serviceprocessen die in dit voorstel zijn beschreven. Er is sprake van een nazorgmelding indien de 

melding tot en met 5 dagen na de daadwerkelijke leverdatum wordt gedaan. Wordt de melding 

op dag 6 of later gedaan dan is sprake van een service melding. 

 

Om een goed onderscheid te kunnen maken tussen nazorg meldingen van een eindgebruiker die 

wel en niet betrekking hebben op de WLR dienst  zal KPN uitvraagscripts ter beschikking stellen. 

Het is alleen toegestaan WLR nazorgorders te doen in het geval de WLR dienst niet voldoet aan de 

eisen die aan de WLR dienst worden gesteld en die beschreven zullen zijn in de RO. In dit voorstel 

zijn de technische eisen die worden gesteld aan de WLR aansluiting beschreven in de 

Netwerkaansluitpunt specificaties. Voor ondersteuning van de analyse van een nazorgmelding van 

de eindgebruiker zullen Telco’s tevens toegang krijgen tot informatie uit een meetsysteem voor 

telefonie-aansluitingen. Gebruik van het script en het systeem is verplicht. 

 

Bij onterecht gemelde storingen en in geval de eindgebruiker niet thuis is bij een afspraak zal een 

tarief in rekening worden gebracht door KPN aan de WLR afnemer voor het voorrijden. Indien de 

monteur op locatie vaststelt dat het leveringprobleem verholpen kan worden maar de oorzaak 

buiten het WLR domein ligt, dan zal het meerwerk in rekening kunnen worden gebracht bij de 

WLR afnemer. 
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5 Verantwoordelijkheden van de WLR afnemer 

 

Onder meer de volgende activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de WLR Telco 

vanaf het moment dat WLR wordt afgenomen: 

 

- Gidsvermelding 

 

De WLR Telco neemt de volledige commerciële en juridische relatie met de eindgebruiker over. 

Het afstemmen van de wensen t.a.v. de gidsvermelding en het realiseren daarvan hoort daarbij.  

 

- Voicemail 

 

Voicemail maakt geen deel uit van de WLR aansluiting maar is een aparte dienst die de Telco zelf 

kan aanbieden. De eindgebruiker kan gesprekken doorrouteren naar de Voicemaildienst van de 

Telco door middel van de diverse doorschakel diensten die in WLR wordt geboden. 

 

- Hooggebruikbewaking 

 

Hooggebruikbewaking ziet toe op bewaking van de kosten die een eindgebruiker maakt voor zijn 

telefoongesprekken. Omdat het de CPS aanbieder is die deze gesprekken aanbiedt aan de 

eindgebruiker kan de CPS aanbieder deze dienst zelf bieden. 

 

- 06-084-087 blokkering 

 

Deze blokkering kan de CPS aanbieder zelf bieden. 

 

- Blokkering Internationaal 

 

Deze blokkering kan de CPS aanbieder zelf bieden. 

 

- Blokkering 09xx 

 

Deze blokkering kan de CPS aanbieder zelf bieden. 

 

- Installatie van NT1 en overige randapparatuur 

 

Installatie van randapparatuur en NT 1 valt buiten het WLR besluit. Het NT 1 kastje zelf wordt wel 

geleverd aan de WLR Telco. Deze kan zelf voor installatie zorgdragen. 

 

- Facturatie van de eindgebruiker 

 

Dit is een expliciete eis in het besluit. 

 

- Klantenservice voor levering en service 

 

Verwijderd: <#>Administratie
f Afsluiten¶
¶
Bij administratief afsluiten 
verhindert de aanbieder van 
verkeersdiensten dat de 
eindgebruiker nog kan 
telefoneren. Omdat de CPS 
aanbieder de partij is die deze 
gesprekken aanbiedt kan de 
CPS partij deze dienst zelf 
bieden.¶
¶
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Ook dit is een expliciete eis in het besluit. 

 



14 
 

   14

6 Faciliteiten behorend bij de aansluiting7 

 

Op een WLR aansluiting zijn aanvullende diensten en functies beschikbaar. Het is afhankelijk van 

het type aansluiting welke diensten en functies beschikbaar zijn en of deze standaard of optioneel 

geboden worden.  

6.1 PSTN aansluitingen 

 

De volgende diensten en functies zijn standaard (zonder extra kosten) beschikbaar op een PSTN 

aansluiting: 

 

- KPN Direct doorschakelen (*21*, CFU) 

- KPN Vertraagd doorschakelen (*61*, CFNR) 

- KPN Doorschakelen indien bezet (*67*, CFB) 

- KPN Completion of Calls to Busy Subscriber (CBBS, 5-je)8 

- KPN Blokkering Nummerweergave (CLIR)  

 

De volgende diensten en functies zijn optioneel (met extra kosten) beschikbaar op een PSTN 

aansluiting: 

 

- KPN Wisselgesprek (CWH) 

- KPN Nummerweergave  (CLIP) 

- KPN Nummerwijziging* 

 

6.2  ISDN 2 aansluitingen  

 

De volgende diensten en functies zijn standaard (zonder extra kosten) beschikbaar op een ISDN2 A 

aansluiting: 

 

- KPN Direct doorschakelen (*21*, CFU) 

- KPN Vertraagd doorschakelen (*61*, CFNR) 

- KPN Doorschakelen indien bezet (*67*, CFB) 

- KPN Wisselgesprek (CW/HOLD) 

- KPN Nummerweergave  (CLIP) 

- KPN Blokkering Nummerweergave (CLIR) 

- KPN Multiple Subscriber Number (MSN, 4 nummers) 

- KPN Connected Line Identification Presentation (COLP) 

- KPN Connected Line Identification Restriction (COLR, temporary) 

- KPN Inhibition of incoming Forwarded Calls (IIFC) 

                                                        
7
 Voor de met een * gemarkeerde faciliteiten en diensten geldt dat deze niet zij opgenomen in de in de bijlagen 

van dit voorstel beschreven implementatie scenario's en daarbij horende kosten. Op het moment van schrijven 
werkt KPN nog aan het bepalen van een implementatiescenario voor deze diensten. 
8
 De KPN aansluiting bevat de basis functionaliteit om deze dienst te ondersteunen. Om de dienst b.v. in 

combinatie met CPS diensten ook te laten werken zijn aanvullende investeringen nodig. 

Verwijderd: mee
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- KPN Terminal Portability (TP) 

- KPN Completion of Calls to Busy Subscriber (CBBS, 5-je) 

- KPN Connected Line Identification Restriction (COLR, permanent) 

 

 

De volgende diensten en functies zijn optioneel beschikbaar op een ISDN2 aansluiting: 

 

- KPN Nummerwijziging* 

- KPN Multiple Subscriber Number (MSN, 1-4 extra nummers)* 

- KPN Subadressering (SUB)* 

- KPN Kostenindicatie* 

 

6.3 ISDN 1 aansluitingen 

 

Idem 7.2 met uitzondering van MSN, maximaal 2 nummers 
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7 Overige Aanvullende diensten bij de aansluiting9 

 

7.1 Doorkiesreeksen (DDI)* en Meervoudige lijnen (MA/LH)* 

 

Deze diensten worden alleen geboden in combinatie met de WLR ISDN 2 aansluiting.  

 

7.2 Groepsnummer* 

 

Het is mogelijk een groepsnummerfaciliteit aan te vragen op een WLR PSTN en ISDN 1 of 2. Een 

groepsnummer betekent dat een nummer is toegewezen aan meerdere lijnen. 

 

7.3 Doorkiesfaciliteit* 

 
De doorkiesfaciliteit is beschikbaar op PSTN aansluitingen. 

 

7.4 Doorschakeldienst* 

 
Met de doorschakeldienst worden inkomende telefoonoproepen automatisch doorgeschakeld 
naar een ander, door de WLR Telco, opgegeven nummer. 
 

7.5 Verwijsdienst* 

 

Met de verwijsdienst kan het nummer van de aansluiting voorzien worden van een boodschap die 

wordt afgespeeld wanneer dit nummer wordt gebeld. 

 

7.6 Procedure bij telefonische overlast* 

 

Er zal een procedure worden geboden om telefonische overlast van de eindgebruiker te kunnen 

bestrijden. De nadere invulling van deze procedure kan worden gedaan in de Industry Group. 

 

7.7 Nummerporteringen* 

 

Een nummer dat wordt gebruikt voor WLR kan worden in- geporteerd. De wijze waarop dit in het 

WLR proces wordt vormgegeven dient in de Industry Group te worden ingevuld. Uitporteringen 

zullen worden ondersteund omdat dit een wettelijke verplichting is. 

                                                        
9
 Voor de met een * gemarkeerde faciliteiten en diensten geldt dat deze niet zij opgenomen in de in de bijlagen 

van dit voorstel beschreven implementatie scenario's. Op het moment van schrijven werkt KPN nog aan het 
bepalen van een implementatiescenario voor deze diensten. 

Verwijderd: meeng
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7.8 Justitieel aftappen en monitoren 

 

De WLR Telco is als aanbieder van de dienst richting haar klant verantwoordelijk onder de Tw voor 

haar Justitieel Aftappen en Monitoren verplichtingen.   

 

De WLR Telco zal bij de uitvoering van haar verplichtingen de overheid zelfstandig informeren 

omtrent de Identificerende gegevens10. Voor haar verplichtingen op de netwerkgebonden vragen 

zoals vorderingen met betrekking tot verkeersgegevens en het plaatsen van taps op een openbaar 

nummer zal de WLR Telco de overheid verwijzen naar KPN. KPN heeft hiertoe in haar 

infrastructuur als aanbieder van openbare telecommunicatie netwerken en openbare 

telecommunicatie diensten de noodzakelijke infrastructuur operationeel. Procesmatig verloopt het 

contact met overheid op dit punt via KPN Security 

 

7.9 Administratief afsluiten 

 

KPN biedt de WLR afnemer de mogelijkheid om een WLR aansluiting die hij afneemt af te sluiten 

voor gebruik door de eindgebruiker. Dit betekent dat het niet langer mogelijk is uitgaand verkeer 

te genereren op deze aansluiting. Ook is het niet meer mogelijk dat de eindgebruiker nog 

inkomend verkeer ontvangt. Gedurende het administratief afsluiten blijft de WLR afnemer de 

kosten die horen bij het afnemen van een WLR aansluiting en de daarbij behorende diensten 

verschuldigd aan KPN. KPN zal zorgen voor een loket waar deze dienst kan worden aangevraagd 

en stopgezet.   

                                                        
10 Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie 16 december 2003, Stb 2003, 22 

Met opmaak: Kop 2;Tempo

Heading 2
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8 Eindgebruiker contact 

 

Telco's zijn bij afname van WLR volledig verantwoordelijk voor alle contacten met de 

eindgebruiker over de telefoonaansluiting. KPN zal alleen contact hebben over de aansluiting met 

de eindgebruiker indien dit nodig is voor het uitvoeren van een levering of serviceopdracht in het 

kader van WLR. 

 

Indien een eindgebruiker zich per abuis tot KPN richt met vragen over de telefoonaansluiting dan 

zal KPN de eindgebruiker verwijzen naar zijn WLR aanbieder voor de aansluiting. Andersom zullen 

de verschillende WLR afnemers dit ook doen. 

 

In de Industry Group kunnen eventueel verdere afspraken gemaakt worden over de wijze waarop 

met eindgebruikers over WLR gecommuniceerd wordt. 
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9 Facturatie 

 

Telco's ontvangen een WLR factuur. Deze factuur zal voldoende gespecificeerd zijn om controle 

door de Telco mogelijk te maken. Op de WLR factuur zullen de eenmalige en terugkerende kosten 

voor de aansluitingen en de aanvullende diensten en functies zijn opgenomen.  

 

De standaardfactuur zal worden aangeleverd in PDF formaat. Een gespecificeerde factuur zal ook 

op PDG formaat worden aangeleverd. Van deze gespecificeerde factuur zal een CSV bestand 

worden geleverd om elektronische controle van de factuur mogelijk te maken. 

 

De kosten voor verkeer zijn terug te vinden op de CPS factuur.  Verwijderd: De volledige 
impact voor het factureren van 
restverkeer wordt op het 
moment van opstellen van 
deze versie van het voorstel 
nog vastgesteld. 
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10 Forecasting 

 

Er worden voor WLR twee  forecasts onderscheiden 

 

• Een 3-jaren forecast af te geven voorafgaand aan introductie van de dienst 

• Een rollende forecast in de uit te werken SLA ordering en levering 

 

De 3 jaren forecast dient informatie te verschaffen aan KPN voor het doen van investeringen in de 

'infrastructuur' voor WLR.  Op basis van deze informatie kan met marktpartijen een keuze worden 

gemaakt voor een efficiënte implementatie WLR. Deze forecast dient als basis voor het verkrijgen 

van het financiële commitment van marktpartijen dat voor deze implementatie noodzakelijk is.  

 

De rollende forecast heeft tot doel op een termijn van +/- 3 maanden een productie voorspelling te 

krijgen op basis waarvan een efficiënte en kwalitatief goede productie mogelijk is. 
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11 Service 

 

Omdat de Telco bij WLR alle klantcontacten gaat onderhouden voor de aansluiting zullen ook alle 

servicevragen van eindgebruikers over de telefonieaansluiting bij Telco's binnen komen. Deze 

vragen kunnen betrekking hebben op verschillende aspecten rondom de telefonie aansluitingen. 

Om een goed onderscheid te kunnen maken tussen service vragen die wel en niet betrekking 

hebben op de WLR dienst  zal KPN uitvraagscripts ter beschikking stellen. Het is alleen toegestaan 

WLR serviceorders te doen in het geval de WLR dienst niet voldoet aan de eisen die aan de WLR 

dienst worden gesteld en die beschreven zullen zijn in de RO. In dit voorstel zijn de technische 

eisen die worden gesteld aan de WLR aansluiting beschreven in de Netwerkaansluitpunt 

specificaties. Voor ondersteuning van de analyse van een storingsmelding van de eindgebruiker 

zullen Telco’s tevens toegang krijgen tot informatie uit een meetsysteem voor telefonie-

aansluitingen. Gebruik van het script en het systeem is verplicht. 

 

Er wordt onderscheid gemaakt in verschillende service niveaus: 

 

• Basic 

• Premium 

 

Voor terechte serviceorders zal in de Industry Group een SLA Service en Instandhouding worden 

ingevuld. Een voorstel voor de te hanteren kwaliteitsparameters is onder Bijlage 5 bijgevoegd. 

 

Bij onterecht gemelde storingen en in geval de eindgebruiker niet thuis is bij een afspraak, zal een 

tarief bij de WLR afnemer in rekening worden gebracht voor het voorrijden. Indien de monteur op 

locatie vaststelt dat de storing verholpen kan worden maar de oorzaak buiten het WLR domein 

ligt, dan zal het meerwerk in rekening kunnen worden gebracht bij de WLR afnemer. 
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12 Informatie 

 

Telco's zullen beschikking krijgen over informatie die noodzakelijk is voor ordering en levering 

van de aansluiting. Hieronder vindt u een voorstel voor de voor WLR noodzakelijk 

informatieproducten. Indien Deze producten kunnen verder worden uitgewerkt in de Industry 

Group. 

 

WLR Info Product 1. Basis validatie aansluiting (gebaseerd op MIP 15a, een MDF 

informatieproduct) 

 

• Input: combinatie van telefoonnummer en postcode adres, indicatie huidig/toekomstig 

• Output: volledig adres, telefoniedienst (EV/MV, PSTN/ISDN) + hoofdnummer, lijnstatus (in 

gebruik of diverse categorieën reserveringen); voor huidige of toekomstige situatie. 

• Doel: Validatie of een WLR hop mogelijk is, validatie van een bestaande aansluiting ten 

behoeve van migratie, verhuizing of andere mutatie. 

• Gewenste Wijzigingen voor WLR:  

– Toevoeging ISDN categorie (ISDN E en F zijn een belemmering voor WLR) 

 

WLR info product 2. Validatie op lopende orders (Gebaseerd op MIP 15b) 

 

• Input: combinatie van telefoonnummer en postcode adres 

• Output: lijst van geplande mutaties met {type mutatie (aanleg, ophef, migratie, 

verhuizing), plandatum} 

• Doel: Validatie of en wanneer een WLR order mogelijk is en niet conflicteert met 

lopende orders (in Telefonie of MDF). 

• Gewenste Wijzigingen voor WLR:  

– Alle voor WLR relevante types mutaties worden meenemen (ook: 

nummerwijziging, faciliteit mutaties, WLR Overstap) 

 

WLR info product 3. Aansluitadres bij Telefoonnummer (gebaseerd op MIP 15y) 

 

Input: telefoonnummer, indicatie huidig/toekomstig 

Output: volledig adres; voor huidige of toekomstige situatie. 

Doel: Bepaling van het adres van een telefonie aansluiting. 

Gewenste Wijzigingen: Geen. 

 

WLR info product 4. Aansluitingen op adres (gebaseerd op MIP 15z) 

 

Input: postcode adres 

Output: lijst van aansluitingen op het adres met {type aansluiting (vrije VVA, VA, TF, MDF, overig), 

telefoonnummer en service-id; voor huidige en toekomstige situatie} 

Doel: Beoordelen of er een lijn beschikbaar is op een adres voor een nieuwe aansluiting of 

verhuizing. 

Gewenste Wijzigingen: 
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− service provider van TF aansluiting toevoegen (uit WLR installed base); ten behoeve van 
zitnogger proces. 

 
Het is de bedoeling deze producten via een XML interface beschikbaar te stellen. Indien ook een 
Web-Gui gewenst is dan dienen partijen dit aan te geven.  
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Bijlage 1. Overzicht implementatie opties en kosten 

Deze bijlage bevat de volgende onderdelen 
 

1. WLR Ordering 
2. WLR Service 
3. CPS/CS blokkering en restverkeer 
 

 

1. WLR Ordering 

 

Scenario 1: Volledige handmatige implementatie 

 

In dit scenario ligt de nadruk op het behalen van een korte implementatie periode. Processen 

kennen geen, of een lage mate van automatisering. De doorlooptijd en kosten voor een 

individuele order zijn in dit scenario relatief hoog omdat iedere order handwerk vereist. 

 

In dit scenario geldt dat voor Infra orders in beginsel mogelijk een beperkt langere doorlooptijd 

zal gelden voor WLR afnemers dan voor KPN retail omdat met name bij de orderverwerking sprake 

is van handmatige processen. Bij verdere implementatie moet blijken welke maatregelen mogelijk 

zijn om hier gelijkwaardigheid te creëren of te benaderen. De kwaliteit en functionaliteit van de 

dienst wijken niet af van hetgeen KPN retail afneemt. 

 

Scenario 2: Gedeeltelijke automatisering.  

 

In dit scenario ligt de nadruk op het behalen van een kortere doorlooptijd en lagere eenmalige 

kosten. Dit kan zijn voor een of meerdere ordertypen waarvoor dit, op basis van de aantallen die 

naar verwachting zullen worden afgenomen, efficiënt is. In dit scenario kunnen ook nog per 

activiteit keuzes worden gemaakt. In onderstaande Tabel 1 is in scenario 2 de situatie uitgewerkt 

waarin de overstap order is geautomatiseerd. Voor Infra orders is alleen de XML koppeling tussen 

aanbieder en afnemer geautomatiseerd. 

 

In dit scenario is sprake van gelijkwaardigheid met het proces dat aan KPN retail wordt geboden 

omdat WLR afnemers in staat worden gesteld om bij ordering en levering op geautomatiseerde 

wijze met KPN over alle ordertypen te communiceren. 
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Tabel 1: WLR ordering scenario's op hoofdlijnen. 
 
 

 
 
2. WLR Service 
 
Bij het service en nazorgproces voor WLR kan worden overwogen in hoeverre het wenselijk is om 
hiervoor een geautomatiseerde koppeling tussen aanbieder en afnemer van WLR te realiseren.  
 
Een scenario met een geautomatiseerde koppeling leidt tot een langere implementatietijd en 
hogere implementatiekosten. Na handmatige bewerking en controle wordt de serviceorder 
verwerkt op basis van hetzelfde proces als dat wordt gebruikt voor KPN Retail Service orders.  
 
Tabel 2. WLR Service Scenario's op hoofdlijnen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W LR ordering

Activiteit O verstap orders Infra orders O verstap orders Infra orders

Inform atie 

u itwisseling 

aanbieder -

afnem er

e-m ail/fax/ 

te lefonisch

e-m ail/fax/ 

te lefonisch

XML koppeling m et 

order aanleverend 

systeem

XM L koppeling 

m et aanleverend 

systeem

O rder acceptatie 

en adm inistratie in 

order verwerkend 

systeem

handm atig handm atig G eautom atiseerd Geautom atiseerd

Planning, 

u itvoering en 

adm inistratie in 

bronsystem en

handm atig handm atig G eautom atiseerd 

(m .u.v. m utaties)

Handm atig

G ereedm elding en 

adm inistratie in 

orderssysteem

handm atig handm atig G eautom atiseerd 

(m .u.v. m utaties)

Beperk t 

geautom atiseerd

Scenario 1 Scenario 2
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3. CPS/CS blokkering en restverkeer 
 

Er zijn drie categorieën van restverkeer. Restverkeer is verkeer dat ontstaat als gevolg van: 

 

- Collect Calls 

- Als de eindgebruiker de CS prefix 1655 gebruikt 

- Als voor technische redenen de CPS instellingen komen te vervallen 

 

KPN zal uitsluitend in dit geval het verkeer administratief bij de Telco in rekening brengen en de 

CDR’s verstrekken om de Telco in staat te stellen om het verkeer retail in rekening te brengen. KPN 

zal 1655 en verkeer vanwege vervallen CPS instellingen tegen retail tarieven in rekening brengen. 

Collect Call zal tegen wholesale tarieven in rekening worden gebracht. 

 

Er zijn de volgende 4 scenario's ontwikkeld voor de C(P)S blokkering en restverkeer. De kosten en 

doorlooptijden bij deze scenario's staan hieronder onder punt 4.  In scenario 1, 2 en 4 is de 

oplossing voor restverkeer gerealiseerd door middel van een workaround. In Scenario 3 is er een 

oplossing waarbij er geen restverkeer meer voorkomt. 

 

 

Tabel 3. Scenario's voor CPS/CS blokkering en restverkeer. 

 

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

Is er Carrier Pre Select 

Blokkering? 

Nee Ja Ja Ja 

Is er Carrier Select Blokkering? Nee Nee Ja Ja 

WLR Service

Activiteit Nazorg Service Nazorg Service

Informatie 

uitwisseling 

aanbieder -

afnemer (neem 

storingsmelding 

aan)

e-mail/fax e-mail/fax XML koppeling met 

order aanleverend 

systeem

XML koppeling 

met order 

aanleverend 

systeem

toegankelijk maken 

online planning 

informatie

niet mogelijk niet mogelijk XML koppeling met 

order aanleverend 

systeem

XML koppeling 

met order 

aanleverend 

systeem

reken vordering 

aan

handmatig handmatig grotendeels 

geautomatiseerd

grotendeels 

geautomatiseerd

Informatie 

uitwisseling 

afnemer - 

aanbieder 

(rapporteer status 

en gereedheid 

storingsmelding)

e-mail/fax e-mail/fax XML koppeling met 

order aanleverend 

systeem

XML koppeling 

met order 

aanleverend 

systeem

Scenario 1 Scenario 2

Met opmaak: Lettertype: KPN

Sans

Tabel met opmaak

Verwijderd: categorien

Verwijderd: Als er geen 
Carrier Select blokkering is en

Verwijderd: 3

Verwijderd:  en 2 
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Is er restverkeer via 1655 en 

vervallen CPS instellingen? 

Ja Ja Nee Ja 

Is er Restverkeer via Collect 

Call? 

Ja Ja Ja Ja 

 
 
4 Kosten en doorlooptijden o.b.v. OPTA besluit (OPTA versie). 
 
Dit overzicht is exclusief die in hoofdstuk 6 en 7 van het Voorstel met * gemarkeerde diensten en 
faciliteiten. Dit overzicht bevat de eenmalige kosten voor het introduceren van een bepaalde 
oplossing voor WLR. Dit overzicht bevat niet de kosten die gemoeid zijn met het instandhouden 
van deze oplossing of de kosten die gemoeid zijn met het afhandelen van een WLR orderverzoek. 
Deze kosten zijn wel meegenomen in de tarieven zoals die in Bijlage 7 zijn opgenomen. 
 
In dit overzicht is de impact van Collect Call en de facturatie correctie bij CDR based billing, die in 
versie 1.1. van dit voorstel niet was meegenomen, wel verwerkt.  
 
Tabel 4. Scenario's: Kosten en doorlooptijd. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verwijderd: ¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶

Verwijderd: Ook is i

Verwijderd: niet 

Verwijderd:  

Verwijderd: Deze impact 
wordt op het moment van 
schrijven van deze versie van 
het voorstel nog vastgesteld.¶

Verwijderd: 

Processtap

Totaal Levering en overig

Totaal Service

Totaal Levering en Service

Infrastructuur (CPS en CS, Restverkeer)
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Bijlage 2.  Procedure voor ontwerp en implementatie van 
WLR 

Conform besluit OPTA dient de procedure voor ontwerp en implementatie van de WLR dienst 

waarborgen te bevatten die er voor zorgen dat marktpartijen voldoende worden betrokken in de 

besluitvorming. 

 

Volgens KPN zijn er op hoofdlijnen steeds 3 processen waarbij marktpartijen in de besluitvorming 

worden betrokken. Deze besluitvorming vindt plaats in de Industry Group.  

 

� Het beschrijven van de functionele en technische specificaties. KPN zal de technische en 

functionele specificaties met marktpartijen bespreken. Op basis van de voorkeuren van 

marktpartijen (inclusief KPN Retail) zal KPN de functionele en technische specificaties binnen 

de kaders van geldende verplichtingen en technische mogelijkheden aanpassen en 

beschrijven. Marktpartijen zullen een grote mate van unanimiteit in hun voorkeuren moeten 

aanbrengen omdat KPN de dienst non-discriminatoir dient aan te bieden.  

 

� Marktpartijen zullen met unanimiteit een voorkeur moeten aangeven over de gewenste mate 

van automatisering voor WLR en de geboden functionaliteit voor C(P)S. KPN schetst hiertoe de 

mogelijkheden die er zijn (zie bijlage 1) en de effecten die een bepaalde mate van 

automatisering heeft voor zowel WLR en de geboden functionaliteit voor C(P)S. Marktpartijen 

zullen verwachtingen op basis waarvan een bepaalde mate van automatisering kan worden 

gerechtvaardigd moeten onderbouwen. Dit kan bijvoorbeeld op basis van een Forecast 

waarop boeteverplichtingen voor niet-afname worden aangegaan. 

 

� Marktpartijen en KPN proberen overeenstemming te bereiken over de (juridische) 

voorwaarden waartegen de WLR dienst wordt aangeboden alsmede de gewenste 

aanpassingen op de (juridische) voorwaarden van de C(P)S dienst. Dit met inbegrip van de 

voorwaarden die gelden voor het beginnen met investeren in WLR door KPN. 

 

 

 

 

 

Verwijderd: ¶
¶
¶
¶
¶
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Bijlage 3. Planning voor ontwerp en implementatieproces 
voor WLR 

 

KPN kan niet inschatten hoe lang het duurt om de in bijlage 2 beschreven procedure te doorlopen. 

Op het moment dat deze procedure is afgerond zal KPN enige tijd nodig hebben om de definitieve 

inhoud en wijze van implementeren te beschrijven. Dit zal dan leiden tot een definitieve versie van 

dit Voorstel met de bijbehorende procesbeschrijvingen. KPN kan aanvangen met de implementatie 

van de dienst indien: 

 

- Marktpartijen akkoord zijn met de definitieve versie van het Voorstel waarin het 

definitieve implementatiescenario is vastgelegd; en 

- Volledige zekerheid is verkregen over het terugverdienen van de kosten die gemoeid zijn 

met dit implementatietraject, inclusief de ten behoeve van die zekerheid overeen te 

komen juridische voorwaarden. 

 

De uiteindelijke doorlooptijd van deze implementatie zal in de dan geldende versie van het 

voorstel zijn vastgelegd. De doorlooptijd die hoort bij de verschillende implementatiescenario’s is 

terug te vinden in bijlage 1. 
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Bijlage 4. Voorstel voor kwaliteitsparameters Ordering en 
Levering 

Algemeen 

 

 

De normlevertijd is de tijd die verstrijkt tussen het moment van aanvraag (X) en het eerst 

mogelijke moment waarop de order bij de klant geleverd kan worden (a). 

De normlevertijd wordt aangegeven als X + a. Hierbij is X de dag van aanvraag en a het aantal 

werkdagen dat maximaal nodig is om de order te leveren. De door KPN afgegeven plandatum 

zal moeten liggen binnen de termijn die hoort bij de normlevertijd van de betreffende order. 

 

De plandatum is de datum waarop KPN de dienst zal opleveren. 

 

Bij het invoeren van de WLR order zal worden gevraagd om de wensdatum van de levering van 

de dienst in te vullen.  

 

Bijvoorbeeld:, voor het leveren van een nieuwe WLR NLS PSTN aansluiting zonder monteur, 

geldt een minimale wensdatum van X+5 en een normlevertijd van X + 8. Dit houdt in dat de lijn 

op zijn vroegst de 5e werkdag ná de dag van aanvraag in dienst is. 

 

De reactietijd is de periode die kan verstrijken tussen het moment van aanvraag en de reactie 

van KPN op de order. Deze reactie kan een acceptatie (met plandatum) of een afwijzing van de 

order bevatten. 

 

Onderstaande kwaliteitsparameters zijn gebaseerd op interne kwaliteitsparameters die 

momenteel intern bij KPN in het leveringsproces worden gehanteerd. Op bovenstaande 

doorlooptijden kan, in geval van niet (volledig) geautomatiseerde wholesale processen een 

additionele doorlooptijd van toepassing zijn. 

 

Overstappen en Faciliteitwijzigingen 

  

Overstap 

 

Minimale wensdatum: X+1 (afhankelijk van afspraken tussen WLR telco's) 

Normlevertijd:  X+2 (afhankelijk van afspraken tussen WLR Telco's) 

Reactietijd: X+1 

 

Faciliteitwijzigingen (niet zijnde fysieke migratieorders) 
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Minimale wensdatum: X+1 (afhankelijk van afspraken tussen WLR telco's) 

Normlevertijd:  X+2 (afhankelijk van afspraken tussen WLR Telco's) 

Reactietijd: X+1 

 

Op bovenstaande doorlooptijden kan, in geval van niet (volledig) geautomatiseerde wholesale 

processen een additionele doorlooptijd van toepassing zijn. 

 

 

Aanleg nieuwe lijn (PSTN/ISDN1/ISDN2), opheffingen en verhuizingen 

 

 
De Telco kan te maken krijgen met 3 verschillende situaties bij het bestellen van een nieuwe 
lijn: 

 

1. Er is een (volledig) voorbereide aansluiting (VA of VVA) 

• In dit geval is er geen beletsel of een bovengronds beletsel 

 

2. Er is een niet volledig voorbereide aansluiting (NVA) 

• Er is sprake van een NVA wanneer er een ondergronds beletsel bestaat waarvoor de 

netstructuur niet hoeft te worden aangepast. 

 

3. De netstructuur dient te worden aangepast om de aansluiting te kunnen leveren.  
 

KPN neemt uw aanvraag voor een nieuwe aanleg indien mogelijk  in behandeling en 
informeert u in de reactie op de order welk type WLR NLS op uw aansluiting van toepassing is. 
Op basis van deze informatie kunt u uw eindgebruiker informeren over de verwachte 
levertermijn. Het kan voorkomen dat het naar mening van de orderverwerker van KPN nodig is 
om een monteur naar de eindgebruikerlocatie te zenden om te controleren of de levering is 
geslaagd. In dat geval zal een langere doorlooptijd gelden.  

 

In dit document zullen deze verschillende typen aansluitingen als volgt worden genoemd: 

 

• WLR NLS type 1 

• WLR NLS type 2 

• WLR NLS type 3 

 

Kwaliteitsparameters 

 

Minimale wensdatum: 

 

Voor alle typen: X+4 (KPN retail hanteert de doelstelling om op X+5 te leveren) 

 

Normlevertijd: 

 

• WLR NLS type 1: X + 8. 
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• WLR NLS type 1 met monteurbezoek: X+13. 

• WLR NLS type 2: X + 13.   

• WLR NLS type 2 met monteurbezoek: X+18. 

• WLR NLS type 3 (altijd monteurbezoek): X + 50 werkdagen. 

 

 

Er is sprake van overmacht als b.v. door een vergunningen traject de doorlooptijd niet gehaald kan 

worden. 

 

In geval van een inportering is de Normlevertijd van een NLS type 1 X+13 

 

Reactietijd: 

 

• WLR NLS type 1: X + 2. 

• WLR NLS type 1 met monteurbezoek: X + 2. 

• WLR NLS type 2: X + 6.   

• WLR NLS type 2 met monteurbezoek: X + 6. 

• WLR NLS type 3 (altijd monteurbezoek): X + 6  

 

Op bovenstaande doorlooptijden kan, in geval van niet (volledig) geautomatiseerde wholesale 

processen een additionele doorlooptijd van toepassing zijn. 

 

Voor NLS 3 geldt dat niet wordt geleverd op zogenaamde bijzondere aansluitingen. 

Indien gewenst kan een regeling voor levering van bijzondere aansluitingen worden uitgewerkt. 

 

De volgende criteria zullen worden gehanteerd bij de aanvraag van een nieuwe lijn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

   33

Migraties 

Kwaliteitsparameters 

 

Minimale wensdatum: 

 

• Voor alle typen: X+4 (KPN retail hanteert de doelstelling om op X+5 te leveren) 

 

Normlevertijd: 

 

• Van PSTN naar ISDN 1 en v.v.: X+8 

• Van PSTN naar ISDN 2 en v.v.: X+8 

• Van ISDN 1 naar ISDN 2 en v.v.: X+8 

 

Reactietijd: 

 

• Van PSTN naar ISDN 1 en v.v.: X+2 

• Van PSTN naar ISDN 2 en v.v.: X+2 

• Van ISDN 1 naar ISDN 2 en v.v.: X+2 

 

Op bovenstaande doorlooptijden kan, in geval van niet (volledig) geautomatiseerde wholesale 

processen een additionele doorlooptijd van toepassing zijn. 
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Bijlage 5. Voorstel voor kwaliteitsparameters Service en 
Instandhouding. 

 

Serviceformule   meldings-/serviceperiode  hersteltijd  

WLR Basic  Maandag t/m vrijdag * 8.00 – 18.00 uur  < 10 kantooruren  

< 20 kantooruren 

WLR Premium  7 dagen per week 

24 uur per dag 

 < 8 klokuren 

< 24 klokuren 

*Werkdagen (uitgezonderd feestdagen) 

** Bovenstaande kwaliteitsparameters zijn gelijk aan de parameters die aan KPN retail worden 

geboden 

 

Generieke afspraken WLR Service 

 

 

• Indien KPN de verantwoordelijkheid krijgt voor het maken van de afspraak met de 

eindgebruiker dan wordt de tijd die nodig is voor het maken van deze afspraak in 

mindering gebracht op de uiteindelijke doorlooptijd. 

• Op bovenstaande doorlooptijden zal, in geval van niet (volledig) geautomatiseerde 

wholesale processen voor service, een additionele doorlooptijd van toepassing zijn. 

• Vrijdag tot 12 uur gemeld, vrijdagavond of zaterdag voor 12.00 uur opgelost. 

• Eilanden worden op indicatie Postcode volgens best effort geholpen. Basic is op afspraak, 

premium wordt niet aangeboden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwijderd: en Specials 

Verwijderd: en
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Bijlage 6. Overzicht van te introduceren en te wijzigen 
processen en systemen voor introductie van WLR 

Introductie van WLR vereist het introduceren van een wholesale proces. Om een inschatting te 

kunnen maken van de impact die dit heeft is hieronder per proces onderdeel beschreven welke 

processen ontwikkeld en geïmplementeerd moeten worden.  

 

1. Orderen van de aansluiting 
 

Dit proces kent 5 deel processen die hieronder verdere uitwerking krijgen: 

A. Klant stapt over van KPN naar Telco. 

B. Klant stapt over  van Telco naar KPN. 

C. Klant stapt over van Telco naar Telco. 

D. Telco ordert een infra-order (aanleg, ophef, verhuizing of  migratie). 

E. Wijzigingen in aanvullende diensten en faciliteiten11. 

F. Wijzigingen op lopende orders: herplanning en annulering 

 

Scenario 1. Handmatige WLR orderverwerking en levering 
 

Ordertype A. Klant stap over van KPN naar Telco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
11

 Bij een overstap wordt een aansluiting overgenomen met alle diensten en faciliteiten, die er op dat 
moment op de aansluiting actief zijn. Als de Telco een wijziging van faciliteiten wil, moet hij na 
uitvoering van de overstap daartoe een daarvoor bestemde order indienen. 
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Uit bovenstaand procesoverzicht blijkt dat voor dit ordertype een aantal processen en systemen 

dienen te worden ingericht: 

 

De acceptatie van de order 

 

In dit scenario ontvangt de medewerker de order via een gestructureerde e-mail,  fax of 

telefonisch. De medewerker ontvangt en administreert de order. De medewerker valideert de 

order en reageert met een afwijzing of acceptatiebericht.  Bij acceptatie wordt de order doorgezet 

naar de medewerker orderuitvoering 

 

Uitvoering van de order 

 

De uitvoering van de order bestaat uit: 

 

• Het bijwerken van een Installed Base met WLR informatie. 

• Het aanmaken van opdrachten voor de systemen van KPN Retail waarmee de 

telefonieaansluiting bij KPN Retail wordt opgeheven (beëindiging abonnement en klantrelatie) 

• Het aanmaken en versturen van informatie voor facturering van de order en de diensten en 

faciliteiten van de aansluiting aan de Telco (naar het wholesale billing systeem). 

 

Het bijwerken van de Installed Base wordt half-automatisch uitgevoerd op basis van één batch 

bestand uit het werkordersysteem. Factuurinformatie wordt in een ander bestand aangeleverd 

door werkordersysteem. 

 

Na uitvoering van de order is de aansluiting verdwenen uit de KPN retail systemen voor de 

telefonie aansluitingen en overgezet in de wholesale keten van KPN. 

 

Gereedmelding van de order 

 

Na de uitvoering van de order zal de order worden gereedgemeld op de datum die bij acceptatie is 

afgegeven. De medewerker gebruikt hiervoor weer een gestructureerde e-mail of Fax. 

 

Ordertype B. Klant stap over van Telco naar KPN 

 

Voor dit ordertype dienen een aantal processen en systemen worden ingericht: 

 

De acceptatie van de order 

 

In dit scenario ontvangt de medewerker de order via een gestructureerde e-mail, fax of 

telefonisch. De medewerker ontvangt en administreert de order. De medewerker valideert de 

order en reageert met een afwijzing of acceptatiebericht.  Bij acceptatie wordt de order doorgezet 

naar de medewerker orderuitvoering 

 

Uitvoering van de order 
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De uitvoering van de order bestaat uit: 

 

• Het bijwerken van een Installed Base met WLR informatie. 

• Het aanmaken van opdrachten voor de systemen van KPN Retail waarmee de 

telefonieaansluiting bij KPN Retail wordt geactiveerd (klantregistratie en activering van 

abonnement) 

• Het aanmaken en versturen van informatie voor facturering van de order en beëindiging van 

de diensten en faciliteiten van de aansluiting voor de Telco (naar het wholesale facturatie 

systeem). 

 

Het bijwerken van de Installed Base wordt half-automatisch uitgevoerd op basis van één batch 

bestand uit het werkordersysteem.  Factuurinformatie wordt in een ander bestand aangeleverd 

door het werkordersysteem. 

 

Na uitvoering van de order is de aansluiting verdwenen uit de KPN wholesale systemen voor de 

WLR en overgezet in de retail keten van KPN. 

 

Gereedmelding van de order 

 

Na de uitvoering van de order zal de order worden gereedgemeld op de datum die bij acceptatie is 

afgegeven. De medewerker gebruikt hiervoor weer een gestructureerde e-mail of Fax. 

 

C. Klant stapt over van Telco naar Telco 

 

Voor dit ordertype dienen een aantal processen en systemen worden ingericht: 

 

De acceptatie van de order 

 

In dit scenario ontvangt de medewerker de order via een gestructureerde e-mail, Fax of 

telefonisch. De medewerker ontvangt en administreert de order. De medewerker valideert de 

order en reageert met een afwijzing of acceptatiebericht.  Bij acceptatie wordt de order doorgezet 

naar de medewerker orderuitvoering 

 

Uitvoering van de order 

 

De uitvoering van de order bestaat uit: 

 

• Het bijwerken van een Installed Base met WLR informatie. 

• Het aanmaken van opdrachten voor de systemen van KPN waarmee de telefonieaansluiting bij 

de ene Telco wordt opgeheven en bij de andere wordt geactiveerd.  

• Het aanmaken en versturen van informatie voor facturering van de order en 

beëindiging/activering van de diensten en faciliteiten van de aansluiting voor de Telco (naar 

het wholesale facturatie systeem). 
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Het bijwerken van de Installed Base wordt half-automatisch uitgevoerd op basis van één batch 

bestand uit het werkordersysteem.  Factuurinformatie wordt in een ander bestand aangeleverd 

door het werkordersysteem. 

  

Na uitvoering van de order is de aansluiting omgezet van Telco A naar Telco B. 

 

Gereedmelding van de order 

 

Na de uitvoering van de order zal de order worden gereedgemeld op de datum die bij acceptatie is 

afgegeven. De medewerker gebruikt hiervoor weer een gestructureerde e-mail of Fax. 

 

D. Telco ordert een infra-order. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit bovenstaand procesoverzicht blijkt dat voor dit ordertype een aantal processen en systemen 

dienen te worden ingericht: 

 

De acceptatie van de order 

 

In dit scenario ontvangt de medewerker de order via een gestructureerde e-mail of Fax. De 

medewerker valideert de order en reageert met een afwijzing of acceptatiebericht.  

Bij validatie onderzoekt de medewerker of de order geleverd kan worden op het betreffende adres 

en wat daarvoor de levertijd is (b.v. afhankelijk van het type NLS). Dit wordt gecombineerd met 

reservering in de netwerkadministratie. 

Als klantbezoek nodig is voor levering van de order, maakt de medewerker een afspraak met de 

klant. 

Bij acceptatie voert de medewerker de order in het werkorder systeem. Daarbij wordt tevens 

gecontroleerd of er nog lopende opdrachten op de aansluiting zijn (b.v. een type migratie). 
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De medewerker koppelt in het reactiebericht de verwachte plandatum terug en consequenties, 

zoals het type NLS bij aanleg, en of klantbezoek nodig is. 

 

Uitvoering van de order 

 

De uitvoering van de order wordt bestuurd met behulp van het werkordersysteem. De uitvoering 

bestaat uit de volgende stappen: 

 

• Het uitvoeren van de order volgens de regulieren processen van KPN, waarbij verschillende 

systemen worden ingeschakeld voor het uitvoeren van schakelopdrachten. 

• Het bijwerken van een Installed Base met WLR informatie. 

• Het aanmaken en versturen van informatie voor facturering van de order en de diensten en 

faciliteiten van de aansluiting aan de Telco (naar het wholesale facturatie systeem). 

 

Het bijwerken van de Installed Base wordt half-automatisch uitgevoerd op basis van één batch 

bestand uit het werkordersyteem.  Factuurinformatie wordt in een ander bestand aangeleverd 

door het werkordersysteem. 

 

Na uitvoering van de order zijn de gevraagde mutaties geactiveerd in het KPN netwerk en bekend 

gemaakt in de Wholesale keten. 

 

Gereedmelding van de order 

 

Na de uitvoering zal de order worden gereed gemeld op de datum die bij acceptatie is afgegeven. 

De medewerker gebruikt hiervoor weer een gestructureerde e-mail of Fax. 

 

E. Wijzigingen in aanvullende diensten en faciliteiten 

 

De acceptatie van de order 

 

In dit scenario ontvangt de medewerker de order via een gestructureerde e-mail of fax. De 

medewerker ontvangt en administreert de order. De medewerker valideert de order en reageert 

met een afwijzing of acceptatiebericht.  Bij acceptatie wordt de order doorgezet naar de 

medewerker orderuitvoering 

 

Uitvoering van de order 

 

De uitvoering van de order bestaat uit: 

 

• Het uitvoeren van de order volgens de regulieren processen van KPN, waarbij verschillende 

systemen worden ingeschakeld voor het uitvoeren van schakelopdrachten. 

• Het bijwerken van een Installed Base met WLR informatie. 

• Het aanmaken en versturen van informatie voor facturering van de order en de diensten en 

faciliteiten van de aansluiting aan de Telco (naar het wholesale facturatie systeem). 
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Het bijwerken van de Installed Base wordt half-automatisch uitgevoerd op basis van één batch 

bestand uit het werkordersyteem.  Factuurinformatie wordt in een ander bestand aangeleverd 

door het werkordersyteem. 

 

Na uitvoering van de order zijn de gevraagde mutaties geactiveerd in het KPN netwerk en bekend 

gemaakt in de Wholesale keten. 

 

Gereedmelding van de order 

 

Na de uitvoering van de order zal de order worden gereedgemeld op de datum die bij acceptatie is 

afgegeven. De medewerker gebruikt hiervoor weer een gestructureerde e-mail of Fax. 

 

F. Wijzigingen op lopende orders 

 

In dit scenario ontvangt de medewerker verzoeken voor wijziging van een bestaande order via een 

gestructureerde e-mail of Fax. Een wijziging kan een verzoek tot herplanning (met een andere 

wensdatum) of tot annulering van een nog niet uitgevoerde order zijn. 

De medewerker valideert het verzoek en reageert met een afwijzing of acceptatiebericht. Bij 

acceptatie voert hij de mutaties door in het werkorder systeem en zonodig het 

netwerkadiminstratiesysteem en het planningssyteem. Als uitvoering van de order al gestart is, 

wordt de mutatie afgewezen en moet eventueel een nieuwe order worden ingediend om de 

vorige ongedaan te maken. 

De medewerker gebruikt voor de reactie weer een gestructureerde e-mail of Fax. 

 

 

 
Scenario 2. Automatisering van (een deel van) de wholesale order- en 
leverstraat 
 

Bij automatisering kan voor de in scenario 1 beschreven processtappen efficiency winst 

gerealiseerd worden.  

 

Introductie van een geautomatiseerde Workflow Manager voor orderverwerking 

 

De workflowmanager zal voor alle orders de acceptatie- en reactie activiteiten grotendeels 

geautomatiseerd kunnen uitvoeren. 

 

Voor de overstap order geldt dat ook de uitvoering geautomatiseerd verloopt. Bovendien worden 

de Installed Base en facturatie geautomatiseerd bijgewerkt. Voor infra orders is handmatige 

reservering in het netwerkadiministatie nodig. 

 

Introductie van geautomatiseerde communicatie tussen de workflowmanager en de orderinlegger. 

 

Doordat voor alle orders de acceptatie en reactie activiteiten vanuit de workflowmanager kunnen 

worden gedaan is het mogelijk op basis van gestructureerde berichten te communiceren met 
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andere systemen. In dit scenario is rekening gehouden met de ontwikkeling van faciliteiten voor 

deze wijze van communicatie. 

 

Hieronder is het geautomatiseerde proces weergegeven voor overstap en infra orders: 

 

type A. Klant stapt over van KPN naar Telco 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordertype D. Telco ordert een infra-order. 
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2. Service op de WLR aansluiting 
 

Ook bij het serviceproces kan er gekozen worden welke mate van automatisering gewenst is. Ook 

hier zijn 2 scenario's gehanteerd om de impact en mogelijkheden te schetsen. 

 

Scenario 1 is een volledig handmatig scenario. In scenario 2 worden bepaalde wholesale 

processtappen geautomatiseerd. 

 

Scenario 1. Handmatige WLR serviceproces 
 

In het KPN retail proces belt de eindgebruiker met het storingsnummer van KPN Retail. De retail 

medewerker behandelt de storing. De medewerker vraagt de klant uit en doet een meting van de 

telefonie aansluiting. Op basis van de informatie die op deze wijze verkregen wordt beslist de 

medewerker of er een interne storingsbon wordt aangemaakt op basis waarvan een monteur in 

de regio wordt aangestuurd. Tijdens het gesprek wordt ook een afspraak gemaakt met de 

monteur. 

 

In het handmatige wholesale service proces worden 4 van bovenstaande activiteiten overgenomen 

door de WLR Telco: 

 

1. Het klantcontact en het uitvragen van de klant 

2. Het meten van de aansluiting 

3. Het gereed melden van de storing aan de klant, na gereed melding door KPN 

4. Het factureren aan de klant van de kosten van de servicewerkzaamheden 

 

In dit proces kunnen 3 andere activiteiten niet door de WLR Telco worden uitgevoerd. Dit betreft: 

 

1.    Het maken van de afspraak 

2. Het aanmaken van de storingsbon 

3.     Het gereedmelden van de storingsbon 

 

Het maken van de afspraak is in dit scenario niet mogelijk omdat hiervoor real time toegang tot de 

informatie uit de plankalender noodzakelijk is. KPN zal daarom de volgende processen voor WLR 

introduceren: 

 

KPN zal de storingsmelding via fax of e-mail ontvangen van de WLR afnemer. KPN zal contact 

opnemen met de eindgebruiker voor het maken van de afspraak. KPN zal de order ook weer 

gereedmelden als de storing is opgelost.  

 

De volgende systeemaanpassingen moeten doorgevoerd worden: 

 

Er dient een koppeling gemaakt te worden tussen het storingsysteem en het wholesale billing 

systeem om onterechte storingsmeldingen te kunnen factureren. 

 

Verwijderd: ¶
¶
¶
¶
¶



43 
 

   43

Er dient een aanpassing gedaan te worden in het planningssysteem voor het aanpassen van de 

storingsbon voor het meerwerk. 

 

Er dient en proces geïmplementeerd te worden om WLR afnemers te attenderen op geplande 

onderbrekingen. 

 

Scenario 2. Geautomatiseerd WLR Serviceproces 
 

In dit scenario worden een aantal serviceprocessen geautomatiseerd 

 

- De plankalender kan real-time inzichtelijk worden gemaakt waardoor de WLR afnemer 

tijdens het gesprek met de eindgebruiker een afspraak kan maken. 

- De storingsmelding kan op basis van gestructureerde elektronische berichten worden 

aangeleverd doordat het storingsverwerkende systeem hiervoor geschikt wordt gemaakt. 

- De koppeling tussen het storingssysteem en het wholesale billing systeem kan worden 

geautomatiseerd. 
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Bijlage 7: Tarieven 

 

In deze bijlage vindt u de tarieven die horen bij de verschillende implementatiescenario’s die zijn 

beschreven in dit voorstel. KPN kan WLR aanbieden met deze tarieven wanneer marktpartijen een 

keuze hebben gemaakt voor een implementatie scenario, en aan de voorwaarde van financiële 

zekerheid hebben voldaan. 

 

KPN heeft de volgende uitgangspunten gehanteerd bij het opstellen van de Tarieven: 

 

• Alle dienstelementen waar een retailtarief voor is op basis van retail minus; 

– Indien wholesale specifieke project- en organisatiekosten causaal aan een 

dienstelement toegewezen kunnen worden deze weer opgeteld bij het retail 

minus tarief. 

• Alle overige dienstelementen op basis van kostprijsplus; 

• Uitgangspunt voor retail minus is “vermijdbare kosten”; 

• Definitie van vermijdbare kosten; 

– kosten die niet (meer) hoeven te worden gemaakt omdat de aansluiting niet 

(meer) als een retailaansluiting wordt verkocht 

 

De volgende kostenelementen worden hierbij onderscheiden: 

 

A. Eenmalige projectkosten 

Ordering, Levering, Service, Verkeer 

Onafhankelijk van uiteindelijke aantallen orders 

B. Eenmalige projectkosten per op WLR aan te sluiten Telco 

 

C. Instandhoudingskosten komende reguleringsperiode  

Kosten om systemen en processen beschikbaar te hebben 

Onafhankelijk van uiteindelijke aantallen orders 

D. Wholesale specifieke OPEX per Leveringsorder 

E. Wholesale specifieke volume-onafhankelijke OPEX voor Service 

F. Maandelijks terugkerende Wholesale specifieke volume afhankelijke kosten per lijn 

 

X= Retail tarief voor VVA   

Y= Retail tarief voor VVE 

Z = Het retail minus % 

 

M= Gemiddelde Installed Base in reguleringsperiode 

N= Aantal orders in reguleringsperiode 

 

Met opmaak: BijlageNL

Met opmaak:
opsommingstekens en

nummering

Met opmaak: Inspringing:

Links:  0,63 cm

Met opmaak: Inspringing:

Links:  1,9 cm

Met opmaak: Inspringing:
Links:  0,63 cm

Met opmaak: Inspringing:

Links:  0,63 cm

Met opmaak: Inspringing:

Links:  1,9 cm

Met opmaak: Inspringing:

Links:  0,63 cm

Met opmaak: Inspringing:

Links:  0,63 cm

Met opmaak: Inspringing:

Links:  2,54 cm

Met opmaak: Inspringing:

Links:  0,63 cm
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Deze kosten zijn als volgt verdeeld: 

 

 

 

 

Het tarievenoverzicht is niet uitputtend, maar bevat de voor WLR belangrijkste tarieven: 

 

- De VVA voor PSTN en ISDN 2 

- De overstaporder 

- Een nieuwe aansluiting 

- Een verhuizing van PSTN 

- Een migratie van PSTN naar ISDN 

 

Per verkeerscenario wordt voor Scenario 1 en 2 voor Levering en Service voor de hierboven 

genoemde WLR diensten het tarief genoemd. Naast het tarief is ook een gevoeligheidsanalyse 

gegeven zodat duidelijk wordt wat de invloed op het tarief is van het aantal WLR orders dat in de 

reguleringsperiode wordt verwerkt. 

  

1. Tarieven bij keuze voor verkeer Scenario 1 

 

 

 

VVE 

Per Lijn 

Per Telco 

VVA 

B N.v.t 

Overstap: (A+C)/N + D 

Nieuwe aanleg: 

 (A+C)/N + D + Y(1-Z) 

Overige Infra orders: D 

+ Y(1-Z) 

X(1-Z) + E/M + F  

Met opmaak:

opsommingstekens en

nummering

Met opmaak:
opsommingstekens en

nummering
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2. Tarieven bij keuze voor verkeer Scenario 2 

 

 

 

 

3. Tarieven bij keuze voor verkeer Scenario 3 

 

 

 

4. Tarieven bij keuze voor verkeer Scenario 4 

 

 

 

Met opmaak:

opsommingstekens en

nummering

Met opmaak:

opsommingstekens en

nummering

Met opmaak:

opsommingstekens en

nummering
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Voorstel voor WLR1 

INDUSTRY GROUP VERSIE  

Versie Marktpartijen 1.0 
31 maart 2006 

                                               

 

1 Marktpartijen publiceren dit voorstel als inbreng binnen de Industry Group WLR met als doel 
om tot een zo spoedig mogelijke introductie te komen van WLR diensten. 
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1. Inleiding  

Dit voorstel bevat een beschrijving van de dienst Wholesale Line Rental (hierna: 
WLR). Dit voorstel is gebaseerd op bestaande systemen voor andere bijzondere 
toegangsdiensten, interconnectiediensten en partnerdiensten van KPN Telecom.  

Het doel is enerzijds om inhoudelijk te reageren op de voorstellen van KPN en 
anderzijds om KPN zowel als OPTA inzicht te verschaffen in de zienswijze van 
marktpartijen.  

Centraal hierbij staat de wens van marktpartijen om zo snel mogelijk een aan KPN 
retail gelijkwaardige dienst aan te kunnen bieden. Marktpartijen denken daarbij aan 
een doorlooptijd van enkele maanden die een commerciële introductie per 1 juli 2006 
mogelijk moet maken.  

Voor de volledigheid is een eerste aanzet van een overeenkomst (Legal Body met 
annexen toegevoegd aan dit document2).  

Dit voorstel betreft nog niet de door KPN te hanteren tarieven ten aanzien waarvan 
op 31 maart jongstleden door KPN een voorstel is gedaan.  

Dit document is een discussie document opgesteld door een team medewerkers van 
Atlantic Telecom, BT Nederland, Pretium Telecom, Tele-2 en Versatel. 

                                               

 

2 Zie Bijlage 1. 
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2. Procedure  

Dit voorstel gaat uit van bestaande systemen en functionaliteiten binnen KPN 
telecom. Door gebruik van deze systemen zou een snelle implementatie mogelijk 
moeten zijn en zijn de kosten verbonden aan de implementatie zo laag mogelijk.  

Gezien de snel veranderende marktomstandigheden is een voorspelling ten aanzien 
van de hoeveelheid lijnen die afgenomen zullen worden een onmogelijke opgave.  

Een bindende meerjaren forecast kan dan ook niet worden gegeven. De 
implementatiekosten zijn zeer overzichtelijk, aangezien volledig kan worden 
voortgebouwd op reeds binnen KPN beschikbare voorzieningen. Er is dan ook geen 
enkele reden om een forecast te verlangen; alle kosten kunnen op basis van het 
retail minus uitgangspunt per aansluiting in rekening worden gebracht.  

In het licht van het voorgaande is er ook geen aanleiding voor het vragen van extra 
financiële zekerheid en kan aangesloten worden bij de OPTA zienswijze. Facturering 
kan de systematiek volgen die nu ook geldt voor andere Wholesale diensten: 
betaling binnen 30 dagen. 
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3. Dienstbeschrijving:  

3.1 Aansluitingen:  

De WLR dienst is van toepassing op alle analoge en ISDN lijnen lager dan een 
ISDN-30 lijn of hoger. Het omzetten van een BelBudget abonnement naar een WLR 
abonnement moet ook operator controled mogelijk zijn, daarbij wordt een belbudget 
abonnement automatisch een Wholesale WLR belbasis abonnement.  

3.2 Aanvullende diensten:  

Alle aanvullende diensten op de aansluiting zullen onderdeel moeten zijn van het 
WLR aanbod om gelijkwaardigheid met KPN retail te kunnen waarborgen. 
Marktpartijen kunnen zich voorstellen dat er in een aantal gevallen een Wholesale 
variant gemaakt moet worden van een retail dienst (denk aan voice mail). Hierbij is 
het noodzakelijk dat marktpartijen de “make or buy” keuze hebben ten aanzien van 
dergelijke diensten.  

Een voor zover bij marktpartijen bekend overzicht van diensten die KPN aanbiedt3:  

Enkelvoudige aansluiting:  

Een enkelvoudige aansluiting betekent één aansluiting op het openbare geschakelde 
telefoonnet die de gebruiker toegang geeft tot gebruik van het telefoonnet voor het 
transport van spraak, faxberichten of data met beperkte bitrate, waarbij de gebruiker 
zelf de bestemming kan kiezen.   

Indien vergroting van de capaciteit gewenst is kan een groter aantal netlijnen worden 
geleverd, eventueel voorzien van groepsnummerfaciliteit of doorkiesnummerfaciliteit. 
Vergroting van capaciteit kan ook door het aanschaffen van meerdere enkelvoudige 
aansluitingen   

Sms voor uw telefoon thuis: Ook met uw vaste telefoon thuis kunt u sms-berichten versturen en ontvangen. Het 
ontvangen van een sms is gratis en kan als tekstbericht of als spraakbericht.  

VoiceMail voor uw vaste telefoon: VoiceMail van KPN werkt net als een antwoordapparaat. U mist nooit meer een 
telefoontje en weet meteen wie heeft gebeld en hoe laat.  

Al uw berichten combineren (VoiceMail, FaxMail, E-mail): Om altijd op de hoogte te zijn kunt u uw VoiceMail 
en FaxMail-berichten combineren met uw e-mail.  

Telefonisch groepsgesprek met Familieberaad: Met Familieberaad kunt u met meerdere mensen tegelijkertijd 
bellen. Handig om bijvoorbeeld te overleggen met familie en vrienden.  

WisselGesprek: Met WisselGesprek bent u nooit meer ingesprek en mist u geen enkel telefoontje meer. 
Met WisselGesprek kunt u snel wisselen tussen de gesprekken, zonder de verbinding te verbreken.  

NummerWeergave: Met NummerWeergave ziet u direct de naam en het telefoonnummer van degene 
die belt.  

Doorschakelen: Even niet thuis of u wilt niet gestoord worden? Schakel dan uw telefoon door naar een 
mobiele telefoon, een vaste telefoon of VoiceMail. Dat kan direct of vertraagd, zodat het doorschakelen pas 
na vijf keer overgaan gebeurt.  

ToetsBijBezet: Met ToetsBijBezet wordt u automatisch teruggebeld zodra de persoon die u probeert te 
bellen zijn gesprek heeft beëindigd.    

                                               

 

3 Bron: Website KPN telecom. 
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Meervoudige aansluiting  

Geeft een bedrijfstelefoonnet via een aantal netlijnen aansluiting op het geschakelde 
openbare telefoonnet. De netlijnen van een meervoudige aansluiting kunnen worden 
gekoppeld aan één telefoonnummer (groepsnummer), eventueel met 
voorkeursschakeling, of worden ingericht voor doorkiezen (minimaal 100 
aaneengesloten nummers).  

Een meervoudige telefoonaansluiting is een verbinding tussen een 
bedrijfstelefoonnet en het openbare telefoonnet. Deze verbinding bestaat uit een 
aantal enkelvoudige netlijnen die in de openbare telefooncentrale worden voorzien 
van een bepaald groepsverband. Er zijn twee vormen van meervoudige 
aansluitingen mogelijk: groepsnummerfaciliteit en doorkiesnummerfaciliteit.  

ISDN  

ISDN (Integrated Services Digital Network) bij een ISDN aansluiting zijn 
verschillende aanvullende diensten mogelijk. De volgende diensten worden 
standaard meegeleverd:  

• NummerWeergave ISDN 
• Blokkering NummerWeergave ISDN oproeper; 
• Blokkering NummerWeergave ISDN 
• Blokkering NummerWeergave ISDN beantwoorder 
• ISDN Toestelwisseling  
• ISDN Bereikbaarheid  
• ISDN Blokkeringen   

Bedrijfscontract Infra Services: Bedrijfscontracten Infra Services bieden u een aantal 
aantrekkelijke servicecontracten. Op die manier beperkt u uw bedrijfsrisico's met 
betrekking tot telecommunicatie. Geschikt voor middelgrote en grote ondernemingen. 
Maar ook voor kleine ondernemingen waar bereikbaarheid cruciaal is.  

Als een storing niet direct te verhelpen is, bent u toch snel weer bereikbaar door een 
noodvoorziening. Deze voorziening bestaat uit het doorschakelen de 
(groeps)nummers of doorkiesreeksen van uw bedrijf naar andere aansluitingen.  

Als direct bij ontvangst van uw melding duidelijk is dat uw major storing niet binnen 
acht klokuren is verholpen, wordt de noodvoorziening ingezet.  

DigiAccess: Met DigiAccess kunt u PIN-betalingen, alarmsystemen, bewaking en 
andere smalbandige toepassingen op afstand over uw ISDN aansluiting uitvoeren.  

DigiAccess werkt via het ongebruikte D-kanaal op uw ISDN aansluiting om kleine 
hoeveelheden data te versturen over het besloten en veilige X.25-netwerk van KPN. 
Dit heeft geen effect op de beschikbare lijnen, u kunt met beide lijnen blijven bellen.  

DigiAccess PIN: Een permanente, veilige verbinding voor als uw PIN-transacties en 
ander betalingsverkeer. Gegevens van de kaart(houder) worden direct uitgewisseld 
met de computers van bankinstellingen, gecontroleerd en indien accoord wordt de 
transactie direct voltooid.  

Digi Access Alarm: Een beveiligde verbinding met Particuliere Alarm Centrales 
(PAC). Sluit uw beveiligingsapparatuur direct aan op een PAC. De lijn wordt 
doorlopend gecontroleerd op haar werking. Bij uitvallen krijgt de alarmcentrale 
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onmiddelijk een melding.  

Dankzij een gegarandeerde foutvrije overdracht van data en het 'many-to-one'-
principe, waarmee vele honderden objecten met één centrale PAC kunnen 
communiceren, bent u altijd verzekerd van optimale veiligheid. DigiAccess Alarm 
voldoet aan verzekeringsklasse AL2. Verzekeringsmaatschappijen verplichten hun 
klanten om een beveiligingssysteem aan te schaffen. Beveiliging via DigiAccess 
voldoet aan de hoogste klasse (AL2 van de stiching BORG), waardoor onder andere 
musea, banken en juweliers beveiligd kunnen worden met DigiAccess Alarm.  

DigiAccess Standaard: Permanente veilige verbinding voor besturing op afstand 
Bestuur en/of bewaak uw installaties op afstand, binnen en buiten Nederland. 
Besturing en bewaking op afstand van onder andere:  

• Bruggen 
• Pompen 
• Gemalen 
• Verlichting 
• Koelinstallaties 
• electronische volumemeters (telemetrie) 
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Hieronder een overzicht van aanvullende diensten op het netwerk van KPN:   

                                                                                                                                                                                                                  

Nb: Voor de juistheid en volledigheid is dit overzicht integraal overgenomen van KPN 
informatie, de kolom ISDN-30 is niet van toepassing voor WLR. 



 

9

 
3.3 Verkeer  

Alle uitgaande verkeerssoorten zullen onderdeel vormen van de WLR dienst. De 
diensten worden geleverd via de standaard CPS dienstverlening en de daarbij 
behorende interconnectie diensten.  

Uitzonderingen gelden slechts ingeval van:  

• CBBS (ToetsBijBezet); 
• Technische storingen gerelateerd aan het netwerk; 
• Tijdelijk vervallen CPS instellingen; 
• 112 verkeer; 
• Verkeer waarvoor al een retail factuurrelatie bestaat met een derde partij 

waaronder miaco en friaco verkeer;  

In deze gevallen wordt het verkeer afgewikkeld door uitsluitend het netwerk van KPN 
telecom. Dagelijks zullen CDR’s aangeleverd worden van deze verkeersstromen om 
facturatie en eventuele klantvragen te kunnen beantwoorden.  

Ook alle inkomende verkeerssoorten (inclusief collect call) worden een dienst van de 
WLR aanbieder. Deze zullen administratief in rekening worden gebracht bij 
marktpartijen in de vorm van CDR’s die KPN aan de WLR partij voor dit doel ter hand 
stelt.  

Hierdoor is het mogelijk voor marktpartijen om zelfstandig FTA tarieven vast te 
stellen voor dit verkeer op basis van COIN codes.   

3.4 Nummers  

De nummers blijven deel uitmaken van het KPN telefonie netwerk behalve in geval 
van uitportering.  

3.5 WLR en C(P)S  

Marktpartijen wensen een blokkade op zowel het CS verkeer als de CPS 
beschakelingen op WLR lijnen.  

De CPS blokkering volgt automatisch uit het huidige CPS ordersysteem en zal leiden 
tot de blocking code 003 (geen KPN abonnement).  

De CS blokkering is afhankelijk van de IN faciliteiten binnen KPN telecom. In het 
voorstel van KPN Telecom blijkt deze faciliteit de kritische schakel voor een snelle 
implementatie.   

Marktpartijen hechten er dan ook grote waarde aan dat KPN alles doet om e.e.a. te 
realiseren. Mocht blijken dat na een zorgvuldige controle van OPTA of externe 
specialisten dat er lange doorlooptijd danwel hoge kosten zijn dan kiezen 
marktpartijen voor een systeem zonder CS blokkade4. In ieder geval mag de 
implementatie als gevolg van het overleg over de CS blokkering niet worden 
vertraagd. 

                                               

 

4 Mocht daar aanleiding toe zijn dan kunnen partijen onderling afspreken geen CS verkeer  
actief aan te bieden en lekverkeer te stoppen door gehoor te geven aan het verzoek deze CLI 
uit de switch te verwijderen. 
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4. Ordertypen:  

Er bestaan twee soorten orders te weten overstap orders en overige orders.  

4.1 Overstaporders:  

Overstaporders bestaan uit het administratief overzetten van de huidige 
retailovereenkomst (hetzij van KPN, hetzij van een andere aanbieder). Inclusief de 
op dat moment afgenomen aanvullende diensten van de eindgebruiker naar een 
nieuwe aanbieder.  

Marktpartijen stellen dan ook voor om gebruik te maken van alle bestaande 
faciliteiten ten aanzien van CPS. In bijlage 2 is een concept van een dergelijke dienst 
opgenomen.  

Bij een overstap gelden de volgende regels:  

• Bij een overstap van KPN naar WLR aanbieder kunnen er geen contractuele 
drempels opgeworpen worden die een overstap beperken en daarnaast kan 
KPN ook geen eventueel resterende abonnementskosten in rekening 
brengen. Door het retail-minus tariefsysteem blijft KPN inkomsten genereren 
(KPN Wholesale) alleen in dit geval van de WLR aanbieder. Het in rekening 
brengen van resterende termijnen zou leiden tot dubbele omzet. 

• Bij een overstap van WLR naar WLR aanbieder wordt aangesloten bij de 
praktijk van Telco-Telco migratie bij MDF dienstverlening. Bij deze overstap 
kunnen er geen contractuele drempels opgeworpen worden die een overstap 
beperken. WLR aanbieders kunnen echter wel eventuele resterende 
abonnementskosten verbonden aan een voortijdige opzegging van een 
duurovereenkomst in rekening brengen.  

4.2 Overige orders:  

Hierbij is er sprake van een nieuwe aansluiting een wijziging binnen de dienst een 
verhuizing of een ophef.  

Een nieuwe aansluiting betreft een dienstverlening gelijkwaardig aan de retail 
organisatie van KPN dit betekent inclusief de installatie van alle benodigde 
randapparatuur (denk aan NT1 modem bij ISDN) om een werkende dienst op te 
leveren.  

Marktpartijen stellen daarbij voor om gebruik te maken van de bestaande software 
systemen binnen KPN telecom. Reeds vele jaren gebruikt KPN een pakket met 
dezelfde doelstelling als marktpartijen zouden wensen genaamd ePortfolio5. 

KPN zegt daarover op haar website : ePortfolio is een speciaal voor de partners van 
KPN ontwikkelt programma om vaste lijn producten op elektronische wijze te kunnen 
bestellen. Het invullen en versturen vindt volledig elektronisch plaats, waarbij op 
slimme wijze gebruik wordt gemaakt van internet technologie. 

De volgende faciliteiten zijn mogelijk met het gebruik van ePortfolio en zijn voldoende 
om een WLR dienst overige orders in te richten:  

                                               

 

5 Zie Bijlage 3 voor een handleiding. 
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ISDN2: 
nieuw 
migratie PSTN > ISDN2 
migratie met verhuizing PSTN > ISDN2 

PSTN: 
nieuw 
Groepsnummer: nieuw - muteren 
Doorkiesfaciliteit: nieuw - muteren 

Meervoudig: 
nieuw 
migratie 
migratie met verhuizing 
inkrimpen van een bestaande 
meervoudige aansluiting 
uitbreiden van een bestaande meervoudige aansluiting 
wijzigen van een bestaande meervoudige aansluiting 
upgrade / downgrade van een bestaande meervoudige aansluiting 

ISDN30: 
nieuw 
migratie 
migratie met verhuizing 

Verhuizing: 
PSTN 
ISDN2 EV 
ISDN2 MV 
ISDN30 

Opheffen: 
PSTN 
ISDN2 EV 
ISDN2 MV 
ISDN30 

Nieuwbouw 
Om nieuwbouw ook in ePortfolio te kunnen invoeren komt er een mogelijkheid om 
huisnr 0 en Postcode 0000NB in te voeren. Het hierbij behorende ADRES en de 
WOONPLAATS zijn nieuwbouw. In het toelichtingenveld dient u het juiste ADRES, 
POSTCODE en WOONPLAATS in te vullen. 

Werkwijze: 
Bij nieuwbouw voert u als postcode 0000NB in en huisnr 00 
Hierna verschijnt een popup scherm met de volgende mededeling: 
LET OP: Vul het juiste adres in het opmerkingenveld in. 
Bovendien moet u bij nieuwbouw ALTIJD een bouwtekening (situatieschets) 
naar de Orderdesk faxen via het faxnummer 070-3831940. 
Geef op de tekening het ePortfolionummer aan. 

Diensten: 
Contractsovername 
Verwijsdienst 
Doorschakeldienst 
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Annulering order vaste net 
Aanvraag infra overzicht 
Digi-Access 

• aanvraag nieuwe DigiAccess aansluiting op een reeds bestaande ISDN2 
aansluiting  

• aanvraag nieuwe DigiAccess aansluiting en tegelijkertijd het aanvragen van 
een ISDN2-aansluiting (combi order)  

• wijzigen van een bestaande DigiAccess aansluiting  
• verhuizen van een bestaande DigiAccess aansluiting  
• opheffen van een bestaande DigiAccess aansluiting  

Uit efficiency overwegingen verzoeken marktpartijen om de mogelijkheden tot het 
gebruik van deze faciliteit ten behoeve van de dienst WLR in te zetten. 
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5. Informatiediensten: 

Het is van groot belang dat er “clean orders” kunnen worden ingeschoten bij KPN 
Wholesale.  

Benodigd zijn in ieder geval de MIP diensten 15 a, b, y en z, 18 b en c, 22.  

Nummers: aangezien het de verantwoordelijkheid wordt van marktpartijen om alle 
nummers behorende bij een aansluiting of groep aansluitingen van een contractant 
te verkrijgen zal de dienst WPS nummerinformatie een integraal onderdeel dienen te 
zijn van de WLR dienstverlening.  

Naast de nummers is er een overzicht benodigd van de aanvullende diensten. 
Marktpartijen stellen voor om daarbij gebruik te maken van de infra overzichten 
faciliteit binnen ePortfolio. Een voorbeeld van een dergelijk overzicht treft u aan in 
Bijlage 4.  

Deze diensten zijn essentiële diensten en tarieven dienen daarom 
kostengeoriënteerd te worden vastgesteld. Voor de vaststelling van deze tarieven zal 
OPTA een beoordelingstraject in moeten gaan. Tot die tijd zal KPN tijdelijk tarieven 
hanteren die nadat de kostengeoriënteerde tarieven bekend zijn verrekend worden 
vermeerderd c.q. verminderd met de wettelijke rente.  
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6. Verantwoordelijkheden van de WLR aanbieder.  

WLR telco is terzake van haar WLR aansluitingen verantwoordelijk voor alle 
wettelijke vereisten ten aanzien van een dergelijke aansluiting, te weten:  

• Gidsvermelding en aanlevering abonnee gegevens; 
• Aanlevering afgeschermde nummers; 
• Blokkeringen (internationaal, 09xx, 06-084-087);  

Ten aanzien van de verplichtingen richting justitie zou KPN als eerste aanspreekpunt 
moeten gelden voor alle netwerk gerelateerde vragen inclusief verkeersgegevens. 
Voor vragen die door KPN niet kunnen worden beantwoord kan worden 
doorverwezen naar de WLR aanbieder.  

Andere activiteiten zoals Hooggebruik bewaking, administratief afsluiten uitgaand 
verkeer en afsluiten binnenkomend verkeer zijn niet wettelijk geregeld en is daarbij 
de individuele keuze van aanbieders.  

Voor het afsluiten van binnenkomend verkeer stellen marktpartijen voor om een 
gescheiden order op te nemen binnen de WPS orderstraat.  



 

15

 
7. Overig  

Overige zaken zoals reactietijden, levertijden, kwaliteit, nazorg, facturatie zijn van 
groot belang.  

Om de discussies niet al te complex te maken stellen marktpartijen voor om 
dergelijke afspraken in detail uit te werken nadat er beslissingen zijn genomen op 
hoofdlijnen. Deze afspraken kunnen relatief eenvoudig parallel lopen aan de 
technische implementatie en moeten voor de introductie zijn afgerond.  

De basis van deze afspraken zal zijn dat de dienstverlening gelijkwaardig zal zijn aan 
de retail dienstverlening van KPN met heldere SLA afspraken voorzien van 
eenvoudige boeteclausules die goede service niveaus waarborgen.  
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Bijlagen:   

Bijlage 1: Contract Voorstel 
Bijlage 2: WPS Orderstraat 
Bijlage 3: ePortfolio 
Bijlage 4: Infraoverzicht 



 
 
 
 
Annex 3: ‘WLR via retail orderstraat,  mogelijkheden en consequenties’, versie ten 
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Datum rapport 

30 maart 2006 

In de 3 sessies die er voor de WLR IG hebben plaatsgevonden hebben 
marktpartijen aangedrongen op een zo snel mogelijke introductie van WLR. 
Partijen hebben suggesties gedaan voor alternatieve oplossingen, zoals het 
gebruik van het CPS orderformulier en CPS proces.  
 
Een ander alternatief voor het orderproces voor WLR is een proces waarbij de 
bestaande retailsystemen gebruikt worden voor WLR orders. KPN heeft dit 
alternatief onderzocht bij aanvang van het opstellen van het Voorstel. Een 
fundamenteel aandachtspunt bij dit alternatief is dat op deze wijze retail- en 
wholesaleprocessen met elkaar vermengd raken. Juridisch gezien kan dat op 
problemen stuiten. In dit document wordt desondanks toch aangegeven welke 
mogelijkheden hiervoor zijn en welke voor- en nadelen daarbij horen. Daarbij 
wordt een vergelijking gemaakt met het Wholesale Voorstel versie 1.2. (hierna: 
het Voorstel), zoals dit door KPN aan OPTA en IG leden is overlegd. 
 

1. Overstappen via retail systemen. 
 
De overstap order bestaat nu niet in de retail systemen. Wel is er de mogelijkheid 
om de contractant van de aansluiting te wijzigen. Op deze wijze zou, door de 
WLR Telco - in plaats van de eindgebruiker - op meerdere aansluitingen als 
contractant te registreren, de retail factuur bij de WLR Telco terecht komen. 
 
Welke kenmerken kent - conform het algemene recht - het huidige 
contractsovername proces? 
 

- Een contractsovername betekent dat de oude contractant de 
overeenkomst met betrekking tot de telefoonaansluiting, met alle diensten 
waarop hij een abonnement heeft, overdraagt aan de nieuwe contractant, 
inclusief niet onder WLR vallende diensten zoals huur van apparatuur. 

- Alle rechten en plichten van de huidige contractant worden overgenomen 
door de nieuwe contractant. Dat betekent dat de nieuwe contractant 
verantwoordelijk wordt gesteld voor alle openstaande rekeningen. 

- De nieuwe contractant neemt de overeenkomst over en is dus gehouden 
aan de contractuele bepalingen uit die overeenkomst. 

 
Wat is het belangrijkste verschil tussen een Overstap via het retail proces en een 
Overstap via het Wholesale proces? 
 
Bij een Overstap via het Wholesale proces zorgt het Werkordersysteem ervoor 
dat de aansluiting volledig verdwijnt uit alle retail systemen. Bij een Overstap via 
het retailproces blijft de aansluiting in alle retail systemen aanwezig en zichtbaar. 
Dit betekent dat alle lopende retailprocessen worden toegepast op deze WLR 
aansluitingen. 
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Zonder aanpassingen gebeuren dan o.a. de volgende zaken: 
 

- Er worden papieren facturen uitgedraaid met retail tarieven. 
- Er komen diensten op de factuur te staan die niet in het kader van WLR 

geleverd hoeven te worden. 
- De aansluiting wordt door afhankelijke retail systemen herkend als retail 

aansluiting waardoor bijvoorbeeld berekeningen voor kortingen op 
onjuiste gronden worden uitgevoerd. 

- Diensten als gidsvermelding, voordeelnummers, belbundels, etc. blijven 
mogelijk en staan op de factuur zoals ingesteld. Ook het incassobeleid 
wordt conform retail beleid uitgevoerd. 

- Er is geen sprake van informatiescheiding. De aansluiting is zichtbaar voor 
alle KPN Retail medewerkers. 

- De aansluiting blijft benaderbaar via KPN.com en de zelf-servicelijn (doen 
van aanpassingen via telefonisch keuzemenu). 

 
2. Vergelijken 
 

Bij het analyseren van dit scenario is door KPN een vergelijking gemaakt met 
Scenario 1 uit het Voorstel. Dit is het scenario dat het meeste op dit Retail 
scenario lijkt, omdat in dit retail scenario de belangrijkste orderverwerkende 
activiteiten ook handmatig zullen plaatsvinden. Dit komt omdat het proces voor 
contractsovername bij KPN retail op dit moment ook een handmatig proces is. 
 
De vergelijking die tijdens de voorbereiding op het WLR voorstel is gedaan is 
gebaseerd op de volgende elementen: 
 

- OPEX 
- CAPEX 
- Kwaliteit en eisen uit het WLR besluit 
- Doorlooptijd 

 
Hieronder zal per onderwerp worden ingegaan op deze elementen. 
 

A. OPEX 
 

1. OPEX voor Overstap orders 
 
De OPEX die nodig is om via de retail systemen over te stappen wordt bepaald 
door het proces voor een contractsovername, het wijzigen van het 
facturatiesysteem en het stopzetten van een aantal retail specifieke diensten. 
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Hieronder wordt dit toegelicht: 
 

- Zoals hierboven uiteengezet kan door middel van het proces voor 
contractovername de overstap naar de WLR Telco worden weergegeven. 
Het proces voor een contractsovername is nu bij KPN retail een handmatig 
proces. De hoeveelheid handmatige activiteiten die gepaard gaan met de 
contractsovername in een wholesale proces komen ongeveer overeen met 
de hoeveelheid activiteiten die in Scenario 1 van het WLR voorstel voor de 
Overstap order gedaan moeten worden. 

- Het standaard consumenten facturatiesysteem dat in de retail omgeving 
wordt gebruikt kan slechts een zeer beperkt aantal aansluitingen per 
contractant afhandelen. Het is daarom noodzakelijk bij de overstap de 
aansluiting naar een ander, in de zakelijke markt gebruikt, 
facturatiesysteem over te zetten. In dit systeem is het mogelijk meer, maar 
ook een beperkt aantal, aansluitingen onder 1 contractant te zetten. Het 
overzetten naar dit systeem kan alleen handmatig. Deze activiteiten zijn er 
niet in het Voorstel. 

- Retail diensten als voordeelnummers en verkeersbundels moeten worden 
geblokkeerd of op 0 gezet (handmatig). Ook deze activiteiten zijn er niet in 
het Voorstel. 

 
Conclusie: Door het overzetten van de aansluiting naar een ander 
facturatiesysteem zal de OPEX voor een overstap order 50-100% hoger zijn ten 
opzichte van het Scenario 1 uit het WLR Voorstel. 
 

2. OPEX voor infra orders 
 
Bij gebruik van de retail systemen voor WLR is er een lagere OPEX voor het 
afhandelen van infra orders ten opzichte van Scenario 1, omdat de kosten voor 
de reservering in de netwerkadministratie vervallen.  
 

B. CAPEX 
 
Om WLR via de retail systemen tegen enigszins kwalitatief aanvaardbare 
voorwaarden aan te kunnen bieden dienen een aantal noodzakelijke 
aanpassingen in de retail omgeving gedaan te worden. 
 

- Omdat de WLR aansluitingen nog zichtbaar zijn in alle retailsystemen 
dienen alle voorkant medewerkers (Primafoon, Call Centers) geïnstrueerd 
te worden hoe om te gaan met deze situatie. Het gaat hierbij om grote 
aantallen medewerkers. 

- Er is sprake van een complexer proces en dus ingrijpendere 
procesimplementatie met meer foutkansen. 
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- Systemen zoals de zelfservicelijn en KPN.com dienen te worden aangepast. 
- Het facturatiesysteem dient te worden aangepast aan de te verwachten 

aantallen WLR aansluitingen. Het grootste aantal aansluitingen dat nu 
onder één contractant staat is 1000. 

- Er moet een tariefmodel voor WLR aansluitingen geïntroduceerd worden 
dat uitsluitend op de WLR partijen wordt toegepast.  

- Voor diensten als ADSL van KPN en randapparatuur dient een 
procesaanpassing gedaan te worden omdat deze diensten niet meer 
conform het bestaande proces kunnen worden gefactureerd. 

 
Conclusie: Door bovenstaande issues zal de CAPEX die gemoeid is met deze 
oplossing voor WLR naar schatting minimaal 100 -150% hoger zijn dan de CAPEX 
voor Levering in Scenario 1.1  
 

C. Kwaliteit en eisen uit het WLR besluit. 
 
Ondanks bovenstaande aanpassingen wordt met gebruikmaking van het retail 
proces aan een aantal kwaliteitseisen niet voldaan. Dit is een groot nadeel van 
deze oplossing ten opzichten van de in het Voorstel beschreven oplossing.  Het 
gaat om de volgende punten: 
 

- Met bovenstaande aanpassingen zijn de commerciële issues die ontstaan 
door gebruik van het contractantsovername proces niet opgelost. Het blijft 
dus zo dat alle rechten en plichten van de huidige contractant uit hoofde 
van de overeenkomst met KPN voor de betreffende aansluiting worden 
overgenomen door de WLR afnemer. Dat betekent o.a. dat de WLR 
afnemer als nieuwe contractant verantwoordelijk wordt voor alle 
openstaande rekeningen met betrekking tot de betreffende aansluiting. 
Dit is niet het geval in het WLR Voorstel omdat daar een retail slotnota 
wordt opgemaakt. 

- Het aanbrengen van een aanvaardbare vorm – die in overeenstemming is 
met wet- en regelgeving - van wholesale informatieafscherming is 
onmogelijk zonder ingrijpende aanpassingen in de retail orderstraat. 
Doordat in de in het Voorstel beschreven oplossing de aansluiting volledig 
verdwijnt uit de retailsystemen is hier geen afscherming nodig. 

                                                      

1
 Opgemerkt moet worden dat het de vraag is of door de complexiteit van de oplossing, alle impact van deze oplossing in 

beeld is.  Zo is het nog niet duidelijk welke consequenties er precies zijn voor de boekhouding. Wholesale facturering via 

retail systemen vermengt posten in het grootboek. Dit kan in strijd zijn met wet- en regelgeving. De impact die dit heeft 

op administratieve processen en systemen is niet voldoende in kaart gebracht, maar wordt door experts als mogelijk zeer 

groot beschreven.  

 



 

 

 6  

Datum rapport 

30 maart 2006 

- Kosten die met terugwerkende kracht op de retailfactuur in rekening 
worden gebracht zullen ook na de overstaporder nog op de WLR factuur 
belanden. Dit is niet het geval bij het Voorstel. 

- De kans op fouten bij klantcontacten bij Service is groter omdat de 
aansluiting nog in de KPN Retail systemen staat. 

 
Deze nadelen van het gebruik van de retail omgeving worden, ondanks de 
hierboven beschreven OPEX en CAPEX onder A. en B., niet opgelost.  

 
D. Doorlooptijd 

 
De geschatte globale doorlooptijd voor de oplossing bedraagt ten minste 6-8 
maanden. Zie hiervoor bij de noodzakelijke aanpassingen onder B. Hierbij is 
onduidelijk of alle onder B beschreven aanpassingen ook daadwerkelijk volledig 
kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast is nog een aantal punten onvoldoende in 
kaart gebracht waardoor uiteindelijk een langere doorlooptijd nodig is. Om dit te 
kunnen vaststellen is verder onderzoek nodig. 
 

3. Conclusie 
 
Gebruik van de retail processen voor WLR kent belangrijke kwalitatieve, 
financiële, operationele en juridische nadelen ten opzichte van de wijze van 
implementeren zoals beschreven in het Voorstel. 
 
De conclusie die KPN voor de Retail oplossing getrokken heeft is gebaseerd op 
onderstaande vergelijking met het Scenario 1 voor levering uit het voorstel. 
 

 
 
Op basis van deze globale informatie heeft KPN in de voorbereiding op WLR 
besloten om het retail scenario niet verder uit werken en de 2 Scenario’s voor 
levering, zoals die uiteindelijk in het Voorstel zijn gepresenteerd, door middel 
van een ketenontwerp verder in beeld te brengen (zie Bijlage 6 van het Voorstel).  
 
 
 
 
 
 



 

 

 7  

Datum rapport 

30 maart 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
Annex 4: ‘Reactie op idee OPTA voor oplossing WLR’, bedrijfsvertrouwelijk, KPN 

ontvangen 21 april 2006            OPENBARE VERSIE NOG NIET BESCHIKBAAR  



 
 
 
 
Annex 5: ‘Reactie op WLR-aanbod KPN’, Priority ontvangen 14 maart 2006 









 
 
 
 
Annex 6: ‘Reactie Verizon Business op KPN voorstel WLR’, Verizon ontvangen 15 maart 

2006 



 

 1

Reactie Verizon Business op KPN voorstel WLR (versie 1.1. 7 maart 2006)  
 
 
Inleiding.  
Hieronder treft u aan de reactie van Verizon Business (VZB) op het KPN voorstel 
voor WLR. Mede vanwege het voorlopige en onvolledige karakter van het voorstel 
van KPN is de onderhavige reactie niet uitputtend en worden slechts een aantal 
aspecten aangestipt. VZB behoudt zich het recht voor om deze reactie te wijzigen, 
verder aan te passen en aanvullingen te doen.  
 
Procedure. 
Het voorstel van KPN is verre van volledig. VZB meent dat een echte volledige 
reactie pas mogelijk is in een later stadium als de tarieven en ook de referentie-
aanbieding (RA) die KPN voor deze dienst gehouden is op te stellen beschikbaar zijn 
Tijdens de laatste Industry Group Meeting kon OPTA niet zeggen wanneer KPN 
geacht wordt deze RA te publiceren en wanneer OPTA denkt de RA te gaan 
beoordelen en hoe beoordeling van de RA zich verhoudt met de Implementatie- en 
tariefbesluiten die OPTA eerst denkt te gaan vaststellen. Een nader bericht van OPTA 
hierover wordt op prijs gesteld. Ook is thans niet duidelijk hoe OPTA denkt 
marktpartijen te betrekken bij de voorbereiding van de Implementatie- en 
tariefbesluiten en de RA-beoordeling en op welke aspecten het implementatiebesluit 
precies betrekking zal hebben en op welke niet en hoe zich dat verhoudt tot de RA. 
We moeten niet vergeten dat soms op het oog zgn. kleine onduidelijkheden ertoe 
kunnen leiden dat een hele dienst niet bruikbaar is. Om die reden is VZB voorstander 
van het laten samenvallen van het Implementatie- en tariefbesluit met de beoordeling 
van de RA. Bovendien acht VZB het wenselijk dat OPTA een concept van de 
voorgenomen besluiten voor reactie aan marktpartijen voorlegt, alvorens het besluit 
wordt vastgesteld. We menen dat het op zijn plaats is als OPTA snel het 
vervolgtraject nader vaststelt en communiceert aan marktpartijen. In dat verband is 
het van belang dat OPTA zich realiseert dat potentiële afnemers van WLR zich pas 
een definitief oordeel kunnen vormen over eventuele afname van de dienst, als alle 
condities en tarieven bekend zijn. Om die reden is VZB er voorstander van dat 
uiteindelijk 1 besluit wordt genomen dat alle aspecten adresseert.  
 
Dienstbeschrijving.  
 
Inkomende verkeer: VZB meent dat de WLR dienst eveneens inkomend verkeer moet 
kunnen worden afgehandeld. Mocht volledige afhandeling van inkomend verkeer om 
technische redenen op belemmeringen stuiten dan zou gedacht kunnen worden aan 
een revenu-sharing achtige oplossing waarbij KPN het verkeer fysiek blijft  
afhandelen. Daarnaast geeft inkomend verkeer VZB inzicht in de verkeersstromen 
van haar klanten. Dit stelt VZB in staat om verkeersanalyses te maken ten einde haar 
klanten beter te kunnen adviseren. 
 
Blokkering: de blokkeringsoptie is naar de mening van VZB een essentieel onderdeel 
van de dienst en kan als zodanig ook niet ter discussie staan omdat dit immers is 
vastgesteld in het Marktanalyse Besluit (zie ook hieronder onder verkeer). 
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Verkeer: in beginsel moet de Telco die de lijn (op basis van WLR) aanbiedt aan zijn 
klant zelf kunnen bepalen welke CPS verkeersstromen hij zijn klant via deze lijn wil 
laten afwikkelen. Dit is niet een door KPN opgelegde keuze tussen  alles of niets. Het 
is de Telco die dit bepaalt. In beginsel moeten alle verschillende mogelijke 
combinaties van verkeersstromen kunnen worden aangeboden, naar keuze van de 
Telco die de lijn aanbiedt. Die door de aanbieder van de lijn aangeboden 
verkeersstromen moeten vervolgens naar keuze van deze Telco (gedeeltelijk) kunnen 
worden geblokkeerd. Het kan niet zo zijn dat verkeer doodloopt. Dat zou immers een 
“showstopper” zijn voor WLR danwel de aanbieder van WLR dwingen om CPS-
verkeersstromen te gaan afwikkelen die hij eigenlijk helemaal niet wil aanbieden.  
 
Nummers: niet valt in te zien waarom het noodzakelijk danwel gerechtvaardigd zou 
zijn dat het nummer eigendom van KPN blijft. KPN betoogd telkenmale dat zij bij 
WLR geen enkele relatie meer heeft met de klant, waarom zou het nummer hiervan 
uitgezonderd moeten zijn .  
 
Ordering en levering.   
 
Aansluiten bij bestaande CPS orderingssystemen: VZB meent dat zo dicht mogelijk 
moet worden aangesloten bij de orderingsprocessen die thans reeds bestaan in het 
kader van CPS. Dit is zeker vanuit het perspectief van degene die de orders moet 
inschieten het meest effectiefst. De argumenten van KPN dat dit niet mogelijk is, zijn 
niet overtuigend. Een automatische oplossing verdient uiteraard de voorkeur boven 
een handmatige. Een nader diepgravend onderzoek van OPTA is op zijn plaats naar 
(on)mogelijkheden om WLR ordering te laten aansluiten bij de bestaande systemen. 
VZB verwacht een gedetailleerde ‘technische’ uitwerking van de voorgestelde 
geautomatiseerde processen en XML interface. VZB heeft deze informatie nodig om 
een reële inschatting te kunnen maken van de benodigde investering.  
 
Directe ordering door wholesale klanten van WLR-afnemers: Bij CPS is het zo dat 
wholesale klanten van CPS-afnemers van KPN direct hun orders kunnen inschieten 
bij KPN onder het contract van de CPS-afnemer. Op voorhand lijkt een dergelijke 
constructie ook voor de hand te liggen bij WLR. VZB meent dat dit nader moet 
worden onderzocht, en ziet op voorhand niet in wat de eventuele bezwaren van KPN 
hiertegen zouden kunnen zijn. 
 
SLA inclusief boetebeding: VZB is het niet eens met OPTA en KPN dat de 
uitwerking hiervan op zich kan later wachten tot later en meent dat vanaf het moment 
het begin helder moet zijn wat de SLA precies inhoudt en wat de boetes zijn ingeval 
levertijden en kwaliteitsniveaus niet worden nagekomen door KPN. Dit is een cruciaal 
onderdeel van de dienst (en vergelijkbaar met een garantiebewijs bij de computer of 
TV, daarvan zeggen we toch ook niet dat we dat later wel zien) en afnemer moeten 
eerst weten hoe dit is ingevuld om te kunnen bepalen of zij de dienst wel willen  
afnemen.  
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Aanvullende diensten. 
 
Aftappen: hetgeen KPN onder dit punt voorstelt is niet geheel helder. Indien KPN 
bedoelt te zeggen dat de WLR Telco voor aftapverzoeken door zal verwijzen naar 
KPN, dan kan VZB hiermee leven. Hiervoor moet dan nog wel worden voorzien in 
een adequaat proces.  
 
Eindgebruiker contact.  
Indien uiteindelijk wordt besloten dat de nummers en inkomend verkeer bij KPN 
blijven, dan moet worden voorzien in afspraken over de communicatie met de klant 
over vragen van de eindgebruikers over inkomend verkeer en nummers. Daar is thans 
nog niet in voorzien.  
 
Facturatie. 
Een electronische factuur heeft de voorkeur.  
 
Forecasting.  
De door KPN voorgestelde zekerheidsstelling door middel van een bindende forecast 
voor een periode van 3 jaar is volstrekt ongerechtvaardigd en niet acceptabel. Ook 
andere vormen van zekerheidsstelling zijn niet redelijk, indien en voorzover deze 
worden toegepast in aanvulling op de door OPTA (reguleerde) tarieven voor WLR. 
KPN wijst erop dat een dergelijke bindende forecast gebruikelijk is bij andere 
diensten en geeft als voorbeeld 2 diensten die weliswaar op papier bestaan maar de 
facto in de markt niet worden afgenomen. In het kader van de kostengeoriënteerde 
tarieven wordt bovendien gewerkt met een risicopremie, zodat ook vanuit dat 
perspectief de door KPN gevraagde zekerheidsstelling “dubbelop”. VZB begrijpt niet 
goed waarom OPTA in het kader van de Industry Group niet eerder op dit punt 
helderheid heeft verschaft, door te verwijzen naar diensten, zoals ILL, waarbij OPTA 
dergelijke zekerheidsstelling dmv bindende forecasts onredelijk heeft bevonden.  
 
Schriftelijke wilsuiting. 
VZB acht een schriftelijke wilsuiting niet nodig en onnodig belemmerend en verwijst 
daarvoor hiervoor naar de besluiten en beleidsregels die OPTA over de schriftelijke 
wilsuitingen in het kader van CPS slamming reeds heeft genomen. Ook op dit punt 
had VZB een meer pro-actieve houding van OPTA tijdens de Industry Group 
verwacht.  
 
Bijlage 3. Planning voor ontwerp en implementatieproces voor WLR 
VZB acht het noodzakelijk dat in de definitieve versie van het Voorstel waarin het 
definitieve implementatie scenario is vastgelegd, een volledige beschrijving is 
opgenomen van de product specificaties alsmede van de diverse 
implementatiescenario’s. Ook is van belang dat er een test komt voordat de dienst 
wordt gelanceerd. Deze test dient uitgevoerd te worden op basis van duidelijke Key 
Performance Indicators (KPIs) en onder toezicht van OPTA en de uitkomsten van de 
test moet input zijn voor eventueel verbeterplan dat KPN dan dient uit te voeren 
alvorens de dienst definitief gelanceerd kan worden.   



 
 
 
 
Annex 7: ‘Onderzoeksrapport second opinion Implementatievoorstel WLR voor OPTA’, 

Ordina, 18 mei 2006            OPENBARE VERSIE NOG NIET BESCHIKBAAR  



 
 
 
 
Annex 8: ‘Reactie op brief van Atlantic, BT, Pretium en Tele2-Versatel’, KPN, ontvangen 
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In bovengenoemde brief reageren bovengenoemde partijen op het antwoord van KPN op vraag 9 

uit IG WLR III. KPN is in de beantwoording van dit punt ingegaan op de vraag zoals die in de 

Industry Group was gesteld.  

 

Bovengenoemde partijen doen in de brief een suggestie voor het invullen van de interface tussen 

KPN en WLR Telco’s. KPN waardeert het dat partijen meedenken bij het ontwikkelen van WLR en 

zal hieronder de suggestie bespreken. 

 

De suggestie die partijen doen, komt er op neer dat door gebruik van de huidige orderstraat en 

orderinterface voor CPS een versnelling van de implementatietermijn van de overstap orders voor 

WLR bereikt zou kunnen worden. KPN zal bij het verkennen van de suggestie alleen kijken naar 

de effecten voor deze overstap orders, conform de wens van partijen. Overige orders, zoals 

aanleg, ophef, verhuizing en type migratie, verlopen dan via een e-mail proces, conform scenario 

1 van het voorstel1. De suggestie over verhuizingen die Atlantic e.a. wordt hieronder bij punt 5. 

behandeld.  

 
1. Welke activiteiten zijn nodig om een overstap order uit te voeren? 

 

De uitvoerende activiteiten (dus niet de activiteiten voor de behandeling en doorzetten van de 

order zelf) voor de overstap order bestaan uit het simultaan verwijderen van de aansluiting uit de 

retail omgeving het toevoegen van de aansluiting aan de wholesale omgeving. Daarmee komt de 

Overstap daadwerkelijk tot stand. Zoals tijdens de IG uiteengezet, gebeurt dit in en door het 

Werkordersysteem. Om deze uitvoerende activiteiten efficiënt uit te kunnen voeren is een 

aanpassing van dit systeem noodzakelijk. Deze aanpassing bepaalt in grote mate de doorlooptijd 

van scenario 1 voor levering. 

 

De suggestie van partijen om de CPS interface te gebruiken voor WLR orders verandert niets aan 

de noodzaak om het Werkordersysteem te gebruiken en aan te passen voor de uitvoering van de 

WLR overstaporders. Het Werkordersysteem doet mutaties in het aansluitingen domein. De CPS 

interface is verbonden met het CPS systeem dat mutaties in het verkeersdomein aanstuurt. Er 

wordt dus door deze suggestie op dit punt geen winst behaald voor wat betreft de kosten en 

doorlooptijd die voor de WLR overstap met het Werkordersysteem, en daarmee het kunnen 

uitvoeren van een overstap, gemoeid zijn. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Zie figuur op pagina 39 van versie 1.1. van het WLR voorstel. 
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Figuur uit voorstel voor het Overstapproces in Scenario 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Is het CPS ordermodel geschikt voor WLR? 

 

Gezien bovenstaande is het noodzakelijk om deze vraag te beantwoorden. Het is immers mogelijk 

de voor WLR relevante informatie te filteren uit de CPS order en op basis hiervan het 

Werkordersysteem aan te sturen.  

 

Hieronder staan de belangrijkste kenmerken van het CPS ordermodel en de CPS orderinterface 

beschreven: 

 
- De CPS order gebeurt op basis van het A-nummer. Er kunnen meerdere A-nummers op 

één aansluiting zitten. 
- De CPS order wordt op basis van de excelfile met CSV (comma separated value) 

informatie aangeleverd. 
- De CPS order wordt zo snel mogelijk na ontvangst uitgevoerd. Het is niet mogelijk dat 

de Telco een wensdatum voor uitvoering opgeeft.  
- CPS Telco’s ontvangen per ingediende lijst een lijst met resultaten in de inbox op TIE. 

 

Zoals KPN heeft gemotiveerd in het antwoord op actiepunt 14 uit IG WLR III, bepalen de 

procesafspraken tussen Telco’s hoe de Overstap order er uit gaan zien.  We hebben in deze 

reactie een aantal voorbeelden genoemd waarin wordt geïllustreerd waarom dit zo is. In 

aanvulling hierop wordt verwezen naar de reactie van KPN retail, waarin wordt aangegeven dat 

de gevolgen van een overstap order bij WLR veel groter zijn dan bij een CPS beschakeling. Dit 
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komt omdat de contractuele relatie met de eindgebruiker in tegenstelling tot de CPS 

beschakeling, komt te vervallen.  

 

Het is zeer wel denkbaar dat een aantal proceseisen voor de WLR overstap order binnen het CPS 

ordermodel niet zomaar kan worden ingevuld.  

 

Hieronder wordt een aantal relevante proceseisen besproken: 

 
A. Een orderproces waarbij sprake is van een aanvraag met wensdatum, een reactie met een 

acceptatie (inclusief plandatum), een bericht met gereedmelding op de dag van uitvoering 
en informatieberichten richting de latende Telco over de over te nemen aansluiting. 

 

Ook voor een overstap order is een dergelijk proces mogelijk nuttig en noodzakelijk. Het gebruik 

van een wensdatum stelt de orderende partij in staat de dienst te leveren op een vastgesteld 

moment. Dit kan wenselijk zijn bij aansluitingen omdat hier vaak contracttermijnen worden 

gebruikt. Door gebruik van een wensdatum voor de overstap order kan bij het beginnen of 

aflopen van zo’n termijn worden aangesloten. 

 

Zoals eerder aangegeven is het niet ongebruikelijk dat de latende partij in staat wordt gesteld zijn 

contractant op de hoogte te stellen van de op handen zijnde overstap door middel van een opt-

out brief.  Het gebruik van een wensdatum kan in het proces ruimte geven voor het verzenden 

van deze brieven en verwerken van reacties erop. 

 

Het onder A. beschreven orderproces maakt het mogelijk in de SLA voor WLR een KPI op te 

nemen waarin de leverbetrouwbaarheid (is plandatum = leverdatum) van KPN wordt gemeten.  

 

Concluderend kan ten aanzien van dit punt in elk geval worden gesteld dat moet worden gewacht 

met een keuze totdat partijen getracht hebben overeenstemming te bereiken over het proces 

rond de overstap order. Vastgesteld is dat het CPS proces niet alle potentiële proceswensen voor 

de overstaporder ondersteunt. KPN merkt op dat bij Nummerporteringen, een ander proces 

waarbij aansluitingen tussen Telco’s onderling worden overgenomen, ook gewerkt wordt met 

een wensdatum en de daarbij horende orderstructuur. Binnen het CPS ordermodel is het niet 

mogelijk met wensdata te werken omdat alle orders binnen de excellijst op het zelfde moment 

worden teruggekoppeld. 

 
B. Het ordermodel moet de order voor de volledige aansluiting en alle diensten en 

faciliteiten bevatten. 

 

Het CPS ordermodel is gebaseerd op het beschakelen van 1 A-nummer. Indien er meerdere A-

nummers op een aansluiting actief zijn, dienen hier separate CPS orders voor ingelegd te worden.  

 

Bij een overstap order wordt de volledige aansluiting overgenomen. Op deze aansluiting kunnen 

meerdere nummers en verschillende faciliteiten actief zijn. Voor deze nummers en faciliteiten is 

een maandelijks tarief voor de WLR Telco verschuldigd. Het moet dus in het orderproces duidelijk 

zijn dat de Telco deze diensten gaat afnemen nadat de overstap is uitgevoerd. 
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In het huidige CPS ordermodel ontbreekt het aan deze diensten en faciliteiten. Deze zouden 

moeten worden toegevoegd, waardoor het duidelijk wordt dat de Telco inderdaad de intentie 

heeft deze WLR diensten af te nemen. Hetzelfde geldt b.v. voor het service niveau dat van 

toepassing moet zijn op de aansluiting en de diensten en diensten als groepsnummers en 

doorkiesreeksen. 

 

KPN ziet deze eis als een noodzakelijke voorwaarde voor het totstandkomen van een geldige 

overeenkomst voor het leveren van een individuele aansluiting.  

 
C. XML versus Excel (CSV) 

 

In het voorstel van KPN wordt voor scenario 1 voor levering gebruik gemaakt van structured e-

mail. In deze e-mails kan gebruikt worden gemaakt van zgn. XML berichten. Deze XML berichten 

worden in ongewijzigde vorm ook gebruikt bij de XML koppeling uit scenario 2 voor levering. 

Wanneer de keuze voor de CPS orderstraat zou worden gemaakt, dan zou dit voorbereidende 

werk niet gedaan worden. Dit is minder efficiënt voor de doorontwikkeling naar scenario 2.  

 

Gezien de korte termijn die KPN voor beantwoording is gegeven, kan er geen inzicht gegeven 

worden van de impact die er is op het CPS systeem en TIE indien WLR zou worden toegevoegd 

aan de CPS straat. Er is in ieder geval wel impact op deze systemen en processen. 

 

Voor de hoeveelheid handmatig werk in scenario 1 maakt aanlevering via de CPS straat geen 

verschil. Indien de hoeveelheid handmatig werk teruggebracht moet worden dan dient in ieder 

geval de geautomatiseerde orderverwerking uit scenario 2 gerealiseerd te worden. Dit systeem 

levert de voor de overstap relevante informatie dan door aan het Werkordersysteem waarin de 

overstap wordt uitgevoerd. 

 
3. Conclusie 

 
- De totale kosten en doorlooptijd van Scenario 1 en 2 worden niet verkort door het 

gebruik van het CPS orderproces. In Scenario 1 ligt de doorlooptijd van aanpassing van 
het Werkordersysteem op het kritieke pad. Voor scenario 2 is dat het geautomatiseerde 
orderverwerkende systeem. 

- In het CPS ordermodel is het niet mogelijk om met een wensdatum en plandatum te 
werken en deze te differentiëren per order. 

- In het CPS ordermodel ontbreekt informatie over nummers, faciliteiten en overige 
diensten die horen bij de aansluiting. 

- De CPS orderstraat is geen opstap naar een XML koppeling. 
- De discussie over de proceseisen die de overstap order stelt is nog niet afgerond 

waardoor op dit moment zeker nog niet de keuze voor het CPS ordersysteem gemaakt 
kan worden. 
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4. Alternatief 

 

O.a. Tele2 heeft in een eerdere reactie aangegeven er belang aan te hechten dat de CPS order en 

WLR order in 1 order bij KPN kunnen worden aangeleverd. Dit is ook een kenmerk van de 

suggestie van Atlantic en anderen. KPN begrijpt dat er voordelen zijn verbonden aan dit 

uitgangspunt. Daarom stellen wij voor het volgende in het WLR voorstel verder uit te werken: 

 
- De CPS velden worden toegevoegd aan de WLR order in plaats van andersom. 
- De gewenste CPS beschakelingen zijn van toepassing op alle bij WLR aansluiting 

horende nummers. 
- De CPS beschakelingen moeten werken voordat de WLR overstap wordt uitgevoerd. 
- De mogelijkheid te controleren of CPS beschakelingen actief zijn bij een WLR overstap 

order. 

 

Op deze wijze wordt het orderen van een WLR ISDN 2 met 4 extra nummers inclusief CPS 

beschakelingen teruggebracht van 8 orders (1 hoofdummer, 7 ondernummers) teruggebracht tot 

1 order. Daarnaast kan op deze wijze wel invulling gegeven worden aan de eisen die het 

overnemen van een aansluiting aan het overstap proces stelt, of gaat stellen.  

 
5. Suggestie van Atlantic e.a. voor het verhuisproces. 

 

In bovengenoemde brief suggereert Atlantic e.a. dat een vereenvoudiging van het verhuisproces 

bereikt zou kunnen worden door een onderscheid te maken tussen verhuizingen met en zonder 

nummerbehoud. KPN onderschrijft het belang dat ook Atlantic e.a. hechten aan het introduceren 

van WLR inclusief een werkend verhuisproces. KPN lijkt het daarom zeer ongewenst om een 

proces voor verhuizingen niet al direct bij introductie van WLR beschikbaar te hebben. 

 

Welke activiteiten zijn nodig om een WLR verhuizing uit te voeren? 

 

Voor het uitvoeren van een verhuizing is het nodig dat het Werkordersysteem aangestuurd wordt 

voor het opheffen van de oude en het realiseren van de nieuwe aansluiting. Het 

Werkordersysteem zorgt ervoor dat de WLR dienst met telefoonnummer X1 en adres Y1 wordt 

overgezet naar het nieuwe adres Y2. Indien nodig wordt een nieuw X2 telefoonnummer 

toegewezen. De volgende onderliggende activiteiten worden dan vanuit het Werkordersyteem 

aangestuurd: 

 

• Reserven en bijwerken netwerkadministratie 
• Hoofdverdeleractivteiten (indien nodig) via het planningsysteem. 

• Beschakelen van de aansluiting (met nieuwe of oude nummer) 
• Bijwerken commerciële WLR administratie 

 

Deze activiteiten kunnen alleen worden gedaan met gebruikmaking van het Werkordersysteem.  

 

Conclusie is dan ook dat of een verhuisorder met of zonder nummerbehoud moet worden 

uitgevoerd niet uitmaakt voor de activiteiten die voor deze order moeten worden gedaan en de 

systemen die daarvoor nodig zijn. Zoals hierboven ook al aangegeven voorziet scenario 1 in de 
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snelste manier om een verhuisorder te introduceren voor WLR. Hierbij wordt gebruik gemaakt 

van een structured e-mail.  



 
 
 
 
Annex 9: ‘Eerste beoordeling van het WLR-voorstel van KPN’, OPTA verzonden 27 

februari 2006 



  
 

Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer 
ir. J.A. van Steenis OPTA/TN/2006/200401  (070) 315 92 49 
Datum Onderwerp Bijlage(n) 
 Eerste beoordeling van het WLR-voorstel van KPN - 
   

 

KPN Wholesale 
Markt & Portfolio Management 
Heer R.B.M. Frenken 
Postbus 30000 
2500 GA  'S-GRAVENHAGE 
2500GA30000 

 
 
 
 
Geachte heer Frenken, 
 
Op 15 februari 2006 ontving het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit 
(hierna: het college), een voorstel van KPN Telecom B.V. (hierna: KPN) ten aanzien van Wholesale 
Line Rental. Dit voorstel vloeit voort uit de verplichtingen die aan KPN zijn opgelegd in het besluit 
“wholesalemarkten voor toegang tot het vaste openbare telefoonnetwerk” (OPTA/TN/2005/203470).  
Onder randnummer 253 van het aangehaalde besluit wordt beschreven aan welke eisen dit voorstel 
dient te voldoen.  
 
Het college is niet in staat om op deze korte termijn, en zonder de reacties van marktpartijen tot een 
eindoordeel te komen ten aanzien van het voorstel van KPN. Wel kan het college reeds nu aangeven 
welke zaken in ieder geval dienen te worden aangevuld om te voldoen aan de vereisten zoals deze 
zijn neergelegd in het voornoemde besluit. Dit stelt KPN in staat om het voorstel onverwijld aan te 
vullen, zodat geen onnodige vertraging wordt opgelopen. Het college onthoudt zich bij deze eerste 
beoordeling uitdrukkelijk van een inhoudelijk oordeel over het voorstel, en behoudt zich het recht voor 
om in een later stadium van het proces KPN op te dragen nadere aanvullingen en aanpassingen in het 
voorstel uit te laten voeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gegeven het belang voor marktpartijen om in staat te worden gesteld uiterlijk 8 maart 2006 te kunnen 
reageren op een voorstel dat voldoende concreet en volledig is, acht het college het noodzakelijk dat 
KPN de door het college verzochte aanvullingen uiterlijk een week na dagtekening van deze brief 
aanlevert aan het college in de vorm van een aangepast voorstel. Voorzover sprake is van 
bedrijfsvertrouwelijke gegevens dient KPN tevens een versie mee te zenden die geschikt is voor de 
verzending naar marktpartijen. 
 
 
Hoogachtend, 
 
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
namens het college, 
Sectorleider Telefonie 
 
 
 
drs. K. Noorlag 



Eerste beoordeling van het WLR-voorstel van KPN 
 
Algemeen 
Het voorstel is summier in het geven van praktische invulling. De meeste onderwerpen zijn slechts op 
hoofdlijnen ingevuld. Daarbij wordt op vele plaatsen aangegeven dat een nadere invulling pas mogelijk 
is na overleg met marktpartijen. De essentie van de verplichting zoals die is opgelegd aan  aan KPN is 
echter dat zij nu reeds met een concreet, uitgewerkt voorstel aan marktpartijen had moeten komen, 
zodat marktpartijen hierop kunnen reageren. Door bepaalde zaken niet in te vullen, worden 
marktpartijen niet in staat gesteld voldoende concreet te reageren, en wordt de discussie naar 
achteren verplaatst. Dit brengt vertraging met zich mee. Daarnaast geldt dat zaken die reeds door KPN 
uitgezocht hadden kunnen zijn (en die nodig waren om het voorstel concreter te maken) mogelijkerwijs 
nog niet zijn uitgezocht door KPN. Ook dit brengt  vertraging  met zich mee . Opta zal hier rekening 
mee houden bij het beoordelen van het voorstel, en het vaststellen van latere tijdslijnen. Opta is op 
deze korte termijn nog niet in staat een definitief oordeel te geven, hiervoor is meer tijd nodig en is ook 
de reactie van marktpartijen van belang. Opta behoudt zich derhalve het recht voor om op een later 
moment met aanvullende opmerkingen te komen. Deze eerste reactie stelt KPN in staat om reeds te 
beginnen met het aanvullen van het voorstel. 
 
1. Het valt Opta op dat bepaalde achtergrond informatie ten aanzien van benodigde aanpassingen en 

procedures uitsluitend aan Opta wordt meegedeeld, en niet aan marktpartijen. Het gaat hierbij 
onder meer om tabel 4 en bijlage 6 in de versie van het voorstel bestemd voor Opta. Voor Opta is 
het niet evident dat het hier om bedrijfsvertrouwelijke gegevens gaat. KPN wordt verzocht om deze 
gegevens onverwijld beschikbaar te stellen. Voor zover KPN van oordeel is dat het hier evenwel 
om bedrijfsvertrouwelijke gegevens gaat, dient zij dit per omgaande voldoende te motiveren. Op 
grond van deze motivering neemt het college hierover een besluit.  

 
2. Zeer wezenlijk is de mate van gelijkwaardigheid van de WLR-dienst ten opzichte van KPN-retail. 

Het marktanalysebesluit draagt KPN in dit opzicht het volgende op:  
 

Hierbij is steeds relevant dat uit deze specificaties onomstotelijk blijkt dat afnemers van WLR in staat zijn 
de dienst af te nemen op een wijze die gelijkwaardig is aan de wijze waarop KPN's eigen retailorganisatie 
in staat is bij KPN Wholesale de benodigde diensten af te nemen, in termen van met name functionaliteit, 
kwaliteit, tijdigheid, doelmatigheid en commerciële mogelijkheden. Hiertoe dient KPN uitvoerig in te gaan 
op in hoeverre en op welke wijze de procedures en ondersteunende systemen van wezenlijke processen 
zoals bestellen, leveren, het doorvoeren van mutaties, het doen van migraties, facturering, en het 
verhelpen van klachten en storingen een dergelijke gelijkwaardigheid waarborgen.  

 
Opta merkt op dat KPN slechts summier in gaat op gelijkwaardigheid van KPN-retail, en dat het 
voorstel Opta (en marktpartijen) onvoldoende in staat stelt te beoordelen in hoeverre 
gelijkwaardigheid wordt gewaarborgd. Het voorstel van KPN dient op dit punt veel meer informatie 
te verschaffen om deze beoordeling mogelijk te maken. 

 
3. In het marktanalysebesluit werd KPN tevens verzocht om het volgende: 
 



een uitputtend overzicht van de functionele en technische specificaties van de diensten en de 
ondersteunende systemen en procedures. 

 
Ook hier merkt Opta op dat KPN summier ingaat op de functionele en technische specificaties, en 
dat zeker niet van een uitputtend overzicht kan worden gesproken. 

 
Paginagewijs 
4. Blz 5: KPN spreekt van “een eerste, beperkte planning in bijlage 3”, terwijl KPN in het besluit is 

opgedragen om “een planning aan te  leveren waaruit de doorlooptijd van de implementatie wordt 
gespecificeerd naar de verschillende deelactiviteiten”. 

5. Blz 6: KPN stelt dat WLR niet hoeft te worden aangeboden in combinatie met belbudget. Opta 
volgt dit niet: als belbudgetgebruikers willen overstappen naar Tele2, dan moet dit kunnen. 
Uiteraard moeten zij dan wel hun belbudgetabonnement bij KPN opzeggen. 

6. Blz 7: KPN stelt: “indien door technische redenen de C(P)S-instellingen komen te vervallen dan zal 
KPN de CDR’s bij Telco in rekening brengen alsof verkeer via Telco is afgehandeld obv CPS.” Dit 
is voor Opta onduidelijk; welke technische redenen zijn dit, en wat gebeurt er dan precies (hoe kan 
de WLR-afnemer dan bijvoorbeeld het verkeer factureren aan zijn eindgebruikers? Zijn er 
alternatieve oplossingen denkbaar, etcetera). 

7. Blz 8: De ordertypen worden zeer summier beschreven, en worden niet uitputtend 
geïnventariseerd. Het is van groot belang dat KPN in dit stadium komt met een dergelijke lijst, 
zodat deze op volledigheid kan worden gecheckt, dit is van belang voor het vaststellen van de 
functionele vereisten van het systeem. Situaties worden algemeen aangeduid, en er wordt 
bijvoorbeeld gesteld: “deze orders worden ook wel infra-orders genoemd, omdat KPN voor deze 
orders mogelijk activiteiten op de hoofdverdeler en andere fysieke infra moet doen.” Deze groep 
orders had per ordertype gespecificeerd moeten worden, welke ordertypes zijn er, en welke 
activiteiten moeten hiervoor gedaan worden. Op basis van wat er nu staat kan geen goed beeld 
worden gevormd.  

8. Onderaan blz 8 staat voorts dat het niet mogelijk is bepaalde orders gecombineerd uit te voeren. 
Dit wordt zonder uitleg gesteld. Mogelijk is het van belang voor partijen dat dit wel kan. In ieder 
geval moet dit deugdelijk gemotiveerd worden. 

9. Blz 9: Onder 4.5 gaat KPN in op reactietijden, levertijden en kwaliteit vd levering. Hier  komt  niet 
naar voren dat deze parameters in beginsel gelijk moeten zijn aan de voorwaarden van KPN retail. 
Ook in de bijlage wordt niet aangegeven hoe de parameters zich verhouden tot de interne 
parameters die voor KPN retail gelden. Het is expliciet aan KPN opgedragen om aan te geven in 
hoeverre gelijke voorwaarden gelden voor externe afnemers tov KPN retail. 

10. Blz 10: Verantwoordelijkheden WLR-afnemer. Niet voor alle punten is duidelijk waarom de 
verantwoordelijkheid overgaat naar de WLR-afnemer. KPN wordt verzocht dit te onderbouwen. 

11. Blz 11/12/13: Het overzicht van de faciliteiten lijkt uitputtend te zijn. Wel wordt in voetnoot 9 
aangegeven dat de met ‘*’ aangegeven diensten niet zijn meegenomen in de implementatie. Er 
dient te worden toegelicht waarom dit niet is gebeurd, ook met het oog op de voornoemde 
gelijkwaardigheid. Ook voor de opmerking in voetnoot 10 geldt dat een uitvoerige toelichting op zijn 
plaats is. 

12. Blz. 14: KPN stelt dat aftappen de verantwoordelijkheid moet zijn van de WLR-afnemer. Niet 
duidelijk gemaakt wordt hoe de afnemer dit kan doen, gegeven dat de fysieke infrastructuur door 
KPN beheerd blijft worden. 



13. Blz 16: Facturatie. Hier wordt wel zeer beknopt ingegaan op het onderwerp. Hoe zit het met de 
wijze van aanleveren (elektronisch, volgens bepaalde standaarden, hoe wordt eventueel 
restverkeer gefactureerd, etcetera) 

14. Blz 18: Service. Summiere beschrijving van een onderwerp dat veel aspecten kent. Hier zou een 
overzicht moeten worden gegeven waarin alle vormen van service gespecificeerd worden, 
vergezeld van de wijze waarop in de WLR-implementatie rekening moet worden gehouden met 
deze zaken. 

15. Blz 19: Informatie. Hieronder wordt een zeer summiere beschrijving gegeven. KPN dient hier een 
concreet voorstel te doen van alle informatie die zij noodzakelijk acht  voor het afnemen van WLR 
(op een gelijkwaardige manier ten opzichte van KPN retail). Hierbij hoort een opsomming van al 
deze informatiediensten, voorzien van ondermeer een beschrijving van de diensten, en de bronnen 
die gebruikt worden voor deze informatie. 

 
Bijlagen  
16. Scenario 3 lijkt gedeeltelijk te zijn verwijderd, het is nu niet duidelijk wat scenario 3 behelst. Dit 

dient uitgewerkt te worden. Verder is onduidelijk hoe de interfaces tussen telco en KPN er precies 
uit komen te zien. Ook dit moet worden uitgewerkt, waarbij ook in dient te worden gegaan hoe 
wordt gezorgd voor een aansluiting met de bestaande CPS-interfaces, zodat orders gelijktijdig 
kunnen worden ingeschoten en uitgevoerd. Ook moet gedetailleerd worden aangegeven hoe het 
validatieproces verloopt: welke informatie is nodig om bijvoorbeeld een KPN klant om te zetten 
naar WLR, hoe wordt deze informatie gevalideerd (welke databases spelen hierbij een rol, in 
hoeverre kan het proces hetzelfde worden ingericht als CPS-ordervalidatie, hoe kan het aantal 
orderafwijzingen worden teruggebracht, etcetera). Hierbij moet KPN ook ingaan op alle problemen 
die bij CPS hebben gespeeld voor zover redelijkerwijs verwacht kan worden dat zich vergelijkbare 
problemen voor zullen doen bij WLR. 

17. Kosten en doorlooptijden. Tabel 4 is onvoldoende inzichtelijk: wat is het kritische pad, wat zijn de 
onderlinge afhankelijkheden, hoe zijn de kosten berekend. Ook de activiteiten zijn niet duidelijk. De 
activiteiten dienen te worden toegelicht zodanig dat Opta en marktpartijen kunnen toetsen of de 
inschattingen van KPN gerechtvaardigd zijn. Daarnaast is de marge wel erg ruim (en ziet deze 
marge nu op de kosten, de doorlooptijd of beiden?). Verder wordt op blz 23 gesteld dat niet de 
kosten zijn opgenomen die gemoeid zijn met instandhouding van het systeem en het inschieten 
van orders. Uiteraard is deze informatie van belang bij de keuze van het systeem. KPN dient hier 
voldoende inzicht in te geven. Het is aan KPN om te onderbouwen waarom de planning en de 
kosten een getrouw beeld geven, indien de onderbouwing ontbreekt is dient Opta op enig moment 
te constateren dat de planning en de kosten onvoldoende zijn onderbouwd. Dit kan betekenen dat 
de planning wordt ingekort, en de begrote kosten worden teruggebracht. 



18. Blz 24, eerste bullet: KPN stelt dat de functionele en technische specificaties met marktpartijen 
moeten worden besproken. De opdracht aan KPN uit het besluit was echter duidelijk dat de 
functionele en technische specifiicaties in het voorstel moeten zijn opgenomen (zie hiervoor, 
waarbij werd gesproken over een uitputtend overzicht). Hier is wat betreft Opta niet aan voldaan. 

19. Blz 24: Unanimiteit marktpartijen is niet noodzakelijk, anders dan KPN stelt. In het denkbare geval 
dat marktpartijen niet tot overeenstemming komen met elkaar of met KPN, zal het college 
vaststellen wat heeft te gelden. 

20. Blz 25: KPN stelt dat zij niet kan inschatten hoeveel tijd gemoeid is  met het doorlopen van de 
procedures die zijn beschreven in Bijlage 2 (tot overeenstemming komen met marktpartijen), en 
dat zij hierna nog enige tijd nodig zal hebben om te komen met een definitief voorstel. Voor zaken 
die in het onderhavige voorstel niet diepgaand zijn uit gewerkt, terwijl dit ook zonder de 
betrokkenheid van marktpartijen had gekund, zal het college KPN in principe geen extra tijd geven 
nadat overeenstemming is bereikt. 

21. Blz 25: KPN stelt hier het volgende: “KPN zal pas starten met de implementatie als alle 
noodzakelijke juridische voorwaarden zijn overeengekomen”. Wat hier ook van zij, het is voor Opta 
onduidelijk welke voorwaarden dit zijn (dient te worden geëxpliciteerd door KPN). 

22. Blz 26 ev.: Kwaliteitsparameters. Nergens wordt duidelijk aangegeven hoe de waarde van de 
parameters zich verhoudt tot de kwaliteit die KPN aan zichzelf levert (wat zijn bijvoorbeeld de 
levertijden die KPN retail hanteert?). 
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