
Periodieke rapportage stoplichtmodel 
 

Datum: 20 juni 2006 

 

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

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

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

 

1. Monitoring  

Naar aanleiding van KPN’s tweewekelijkse meldingen met betrekking tot nieuwe of 

gewijzigde diensten heeft het college KPN, in aanvulling op zijn vorige 

informatieverzoeken, verzocht om hem maandelijks voor de volgende diensten te 

voorzien van een update van de combinatorische prijssqueezetoets (hierna: CPST) op 

dienstniveau (incl. belprofielen, aantal klanten etc.):  

i. BelVrij Altijd (t/m september 2006) 

ii. Slim Bellen (t/m december 2006) 

Het college heeft van KPN in april en mei een update van de CPST op dienstniveau 

ontvangen ten aanzien van de diensten BelVrij Avond & Weekend, Zakelijk BelVrij, BelVrij 

Altijd en IPB (van KPN, Planet en Het Net). Deze update was gebaseerd op gerealiseerde 

belprofielen in respectievelijk maart en april 2006. Het college heeft geconstateerd dat bij 

deze diensten het tarief hoger is dan de ondergrens. 

Voor de diensten Zakelijk InternetPlusBellen (XL) en Corporate Voice Nationaal heeft 

KPN nog geen update van de CPST op dienstniveau opgeleverd, aangezien nog geen 

gerealiseerde belprofielen beschikbaar zijn. Wel heeft KPN het college voor de dienst 

CVN voorzien van een gevoeligheidsanalyse op de gehanteerde aannames. Mede op 

basis hiervan dient KPN het college voortaan voor CVN eens per 6 maanden van een 

update van de CPST op dienstniveau te voorzien. 

Daarnaast heeft het college van een aantal marktpartijen referentie-informatie ontvangen 

inzake belprofielen met betrekking tot enkele met KPN vergelijkbare diensten, zoals 

BelVrij. Het college deze referentie-informatie als ‘sanity check’ gebruikt op de door KPN 

ingeschatte en/of gemeten belprofielen en geconstateerd dat dit geen aanleiding geeft 

voor nader onderzoek. 

 

2. Squeezetoetsen 

Het college heeft eind april van KPN de uitwerking van de CPST op dienstniveau 

ontvangen voor de dienst Slim Bellen. Deze uitwerking was gebaseerd op vooraf 

ingeschatte belprofielen en op een voor derden beschikbaar wholesale 

breedbandaanbod.  

Ook heeft het college van een aantal marktpartijen referentie-informatie ontvangen (o.a. 

belprofielen, inkooprecepten, inkooptarieven van ongereguleerde wholesale bouwstenen) 

met betrekking tot enkele met KPN vergelijkbare VoB-diensten, zoals de IPB-diensten en 

Slim Bellen.  

Mede op basis van de door het college ontvangen referentie-informatie heeft het college 

aanleiding gezien om nader onderzoek te doen naar de inkoopreceptuur van KPN’s VoB-

diensten en de uitwerking van de CPST op dienstniveau. Dit onderzoek loopt nog.    
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3. Oranje diensten 

Zoals reeds eerder gemeld heeft KPN voor enkele bestaande diensten (van vóór 1 januari 

jl.) tariefvoorstellen ingediend. Zij heeft in deze tariefvoorstellen een onderbouwing 

opgenomen op grond waarvan volgens KPN blijkt dat geen sprake is van anticompetitieve 

effecten.  

Het college had eerder aangekondigd het beoordelingskader dat hij wil gebruiken bij de 

beoordeling van oranje tariefvoorstellen te consulteren. Het college heeft nu besloten de 

input van de markt op een andere manier vorm te geven en wel als volgt. Het college zal 

zijn wijze van beoordelen eerst toepassen op een tariefvoorstel van KPN en een concept-

besluit nemen. Het college zal marktpartijen daarna de gelegenheid geven hun zienswijze 

te geven op dit concept-besluit. Vervolgens komt het college tot een definitief goed- of 

afkeuringsbesluit. Met deze werkwijze verwacht het college marktpartijen meer inzicht te 

kunnen geven in de wijze van beoordelen dan middels een consultatiedocument dat in 

meer abstracte termen het beoordelingskader omschrijft. 

 

4. Handhaving 

Naar aanleiding van KPN’s weigering om zogenaamde combi-aanbiedingen
1
 conform 

randnummer 38 van het van annex F van het retailbesluit bij het college te melden, heeft 

het college KPN op 12 april jl. een last onder dwangsom opgelegd om KPN alsnog te 

bewegen het college te voorzien van informatie over haar combi-aanbiedingen. 

Aangezien onduidelijkheid leek te bestaan over de interpretatie van het dictum van de 

last, heeft het college op 17 mei jl. een nieuwe last onder dwangsom uitgebracht met een 

aangepast dictum. Op 31 mei jl. heeft KPN informatie opgeleverd.  

Op dit moment bestudeert het college de door KPN opgeleverde combi-aanbiedingen en 

zal hij haar verzoeken om per combi-aanbieding (o.a.) een uitwerking van de CPST op 

dienstniveau op te leveren. 

 

5. Toezicht 

In het kader van toezicht is bij KPN een aantal zakelijke contracten opgevraagd. Het 

college heeft deze contracten bestudeerd en ziet geen reden voor nader onderzoek. 

Daarnaast heeft het college bij KPN nadere informatie opgevraagd over de door KPN 

gehanteerde incentives in het consumentensegment. Op dit moment bestudeert het 

college de opgeleverde informatie. 

 

6. Overige punten  

Op 8 mei jl. heeft KPN marktpartijen uitgenodigd om deel te nemen aan een workshop 

waarin zij marktpartijen in de gelegenheid stelt om van gedachten te wisselen over de ins 

& outs van de prijssqueezetoetsen die KPN op grond van het retailbesluit diende op te 

stellen. De workshop zal plaatsvinden op 20 juni a.s., van 14:00 tot 16:30 uur, ten kantore 

van OPTA. Geïnteresseerden zijn verzocht om zich uiterlijk 15 juni aan te melden via 

cpst@kpn.com.   

ACT-partijen hebben op 20 april jl. een verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij 

het CBb. Kort gezegd kwam de gevraagde voorziening erop neer dat belangrijke 

onderdelen van de regulering uit het retailbesluit (zoals de CPST en het stoplichtmodel) 

                                                      
1
 Dit zijn bundels van gereguleerde met ongereguleerde diensten, waarbij een korting wordt verstrekt of toegerekend aan de 

ongereguleerde dienst en waarbij het verkrijgen van de korting op de ongereguleerde dienst afhankelijk wordt gesteld van de 
afname van de gereguleerde dienst. KPN betwist de bevoegdheid van het college om dergelijke combi-aanbiedingen aan de 
retailregulering te toetsen.   
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zouden moeten geschorst. Op die onderdelen zou dan tijdelijk de regulering van KPN’s 

eindgebruikerstarieven van vóór 1 januari 2006 moeten terugkeren. De 

voorzieningenrechter heeft dit verzoek op 9 juni jl. afgewezen.  

Op de website van OPTA is nu op één centrale plaats alle informatie over het 

stoplichtmodel te vinden: http://www.opta.nl/asp/aanbieders/stoplichtmodel/. 

 

*** 


