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POSITION PAPER All-IP 

1 Introductie 

1.1 Inleiding 
Eind 2005 heeft KPN bekend gemaakt haar netwerk de komende jaren te willen migreren naar een 
zogenaamd ‘Next Generation Network’ (hierna: NGN). In dit Positionpaper gaat het college van de 
Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) nader op dit voornemen in.  

De migratie naar een NGN moet KPN de beschikking geven over een kostenefficiënt breedbandig IP-
netwerk waarmee zij de elektronische communicatiediensten van morgen kan aanbieden. Onderdeel 
van de plannen van KPN is onder meer het realiseren van ontbundelde toegang op het niveau van 
subnetwerk, ook wel het niveau van de kabelverdeelkast (zie bijlage 1).1 Hiervoor zal het deel van het 
aansluitnetwerk naar de kabelverdeelkast verglaasd worden. KPN wil verder de functionaliteit van de 
hoofdverdelers uitfaseren en een groot aantal zogenaamde MDF-locaties uitfaseren. Deze locaties en 
functionaliteit zijn in het vernieuwde netwerk voor KPN overbodig geworden. KPN noemt deze 
operatie de migratie naar ‘All-IP’.2 3 

All-IP raakt aan de marktwerking in de elektronische communicatiesector in het algemeen en aan een 
aantal door het college gereguleerde retail- en wholesalemarkten in het bijzonder. Concurrenten van 
KPN nemen voor hun breedbandige dienstverlening immers ontbundelde toegang tot het 
aansluitnetwerk (MDF-access) af. De door KPN voorgenomen uitfasering van de MDF-locaties zal 
betekenen dat deze, voor concurrenten belangrijke, vorm van toegang tot het aansluitnetwerk komt te 
vervallen. 

Het college heeft zich een beeld gevormd van de met All-IP samenhangende vraagstukken en van de 
rol en de standpunten die het college ten aanzien van die vraagstukken inneemt. 

Van 22 mei tot en met 16 juni 2006 heeft het college belanghebbenden op basis van een Issuepaper 
geconsulteerd over een eerste inventarisatie van de reguleringsvraagstukken die met All-IP 
samenhangen.4 Hierbij lag de focus op de relatie tussen All-IP en de voor KPN geldende verplichting 
om ontbundelde toegang te bieden tot haar aansluitnetwerk. In het Issuepaper is tevens uiting 
gegeven aan het voorlopige standpunt dat het college ten aanzien van een aantal van de 
vraagstukken inneemt.  

Mede op basis van de reacties op het Issuepaper heeft het college ondertussen zijn nadere 
standpunten bepaald, evenals de acties en vervolgstappen die het college op dit moment nodig acht 
om de onderkende vraagstukken tot een oplossing te brengen. Met dit Positionpaper All-IP wil het 
college belanghebbenden over zijn voorgenomen standpunten en vervolgstappen informeren en 
consulteren. Het college vraagt partijen te reageren op de door hem geïdentificeerde vervolgstappen 
en op de onderwerpen die het college met die vervolgstappen wil adresseren. Over het onderdeel van 
                                                      
1 Ontbundelde toegang tot het subnetwerk wordt tevens Subloop unbundling (SLU) genoemd.  
2 In dit Positionpaper wordt de term ‘All-IP’ gebruikt zowel voor het netwerk waarover KPN over enkele jaren wil beschikken als 

voor het migratieproces. 
3 Op KPN’s wholesale website www.kpn-wholesale.nl is de door KPN op 29 maart 2006 aan haar wholesaleklanten gegeven 

presentatie te vinden waarin KPN All-IP nader toelicht.  
4 Issuepaper KPN’s Next Generation Network: All-IP van 22 mei 2006, kenmerk: OPTA/BO/2006/201599. De hoofdlijnen van 

KPN’s All-IP programma zijn beschreven in hoofdstuk 2 van OPTA’s Issuepaper All-IP. 
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het Positionpaper dat betrekking heeft op de voorwaarden die het college wil verbinden aan de 
uitfasering van MDF-locaties (hoofdstuk 5), heeft het college een aantal specifieke consultatievragen. 
Het college is voornemen om, mede op basis van de reacties op de voorwaarden die het college wil 
verbinden aan de uitfasering, eind december 2006 beleidsregels publiceren. Over de definitieve 
vervolgstappen die het college zal zetten, zal het college partijen per brief zo snel mogelijk na het 
einde van de consultatietermijn informeren. 

In de Nota van bevindingen, die als bijlage 2bij dit Positionpaper is gevoegd, doet het college verslag 
van de op het Issuepaper ontvangen reacties en geeft hij aan hoe deze zijn meegenomen in de 
bepaling van zijn standpunt en de vervolgstappen. 

1.2 Consultatieproces 

1.2.1 Schriftelijke reactie 

De consultatie van het Positionpaper start op 3 oktober 2006. Belanghebbenden hebben vier weken 
de tijd om hun schriftelijke reactie op dit document bij het college in te dienen. De reactietermijn sluit 
hiermee op 31 oktober 2006.  

De reactie kan per e-mail worden gestuurd naar All-IP@opta.nl, onder vermelding van ‘Reactie 
consultatie Positionpaper All-IP’. U ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging. 

U wordt verzocht uw bijdrage bij voorkeur in te sturen in Microsoft Word format, zodat de reacties snel 
en efficiënt kunnen worden verwerkt.  

1.2.2 Vertrouwelijkheid 

De reacties op de consultatie zullen integraal op de website van OPTA worden geplaatst. Indien uw 
reactie vertrouwelijke passages bevat, wordt u verzocht dit aan te geven en het college gelijktijdig met 
de vertrouwelijke versie te voorzien van een openbare versie van uw reactie. U kunt er ook voor 
kiezen om vertrouwelijke informatie te bundelen in een vertrouwelijke bijlage bij uw overigens 
openbare reactie. 

1.2.3 Nadere informatie 

Indien er behoefte is aan nadere informatie of een nadere toelichting ten aanzien van onderhavige 
consultatie, dan kunt u een e-mail sturen naar All-IP@opta.nl, of telefonisch contact opnemen met 
Bert Klaassens (070 315 9253). 

1.3 Verdere indeling Positionpaper 
De verdere indeling van dit Positionpaper is als volgt. Hoofdstuk 2 staat stil bij de context van All-IP, 
de rol van OPTA en de doelstelling van het Positionpaper. Hoofdstuk 3 geeft aan hoe het college 
aankijkt tegen de voorgenomen uitfasering van MDF-access en de relatie tussen All-IP en de 
marktanalyses. In hoofdstuk 4 neemt het college een voorschot op de vraag welke dienstverlening in 
afwezigheid van MDF-access mogelijk een ‘volwaardig’ alternatief zou kunnen vormen. Vervolgens 
definieert het college in hoofdstuk 5 een aantal voorwaarden waaraan naar zijn oordeel KPN dient te 
voldoen, wil het college tot een oordeel kunnen komen dat voortgezette verlening van toegang 
redelijkerwijs niet langer van KPN verlangd mag worden. Hoofdstuk 6 behandelt een aantal meer 
algemene onderwerpen en onderwerpen die in het Issuepaper aan de orde zijn gekomen. In 
hoofdstuk 7 vat het college ten slotte zijn conclusies samen, geeft hij aan welke specifieke 
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consultatievragen hij aan partijen voorlegt en geeft het college aan welke vervolgstappen hij 
voornemens is te zetten.  

Het college verzoekt partijen te reageren op de standpunten die het college inneemt in het 
Positionpaper en de vervolgstappen die het college heeft geïdentificeerd. Het college verwacht de 
reacties van partijen op de overige onderwerpen uit het Positionpaper in de door hem gedefinieerde 
vervolgstappen mee te kunnen nemen. Het college zal partijen zo spoedig mogelijk na afloop van de 
consultatie per brief over zijn vervolgstappen informeren en de wijze waarop hij daarin de reacties van 
partijen zal meenemen.  
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2 Context en doelstelling 

2.1 All-IP in zijn context 
Mede dankzij de ontwikkeling van IP-technologie wordt het mogelijk om meerdere diensten over 
hetzelfde netwerk aan te bieden, hetgeen ook in de markt steeds zichtbaarder wordt. Kabelaanbieders 
en DSL-aanbieders bieden steeds vaker zogenaamde ‘triple-play’ diensten aan waarbij 
telefoniediensten, TV-diensten en breedband internettoegang via één aansluiting worden 
aangeboden.  
 
Daardoor wordt de oorspronkelijke functie van netwerken minder prominent en het traditionele 
onderscheid tussen afzonderlijke data-, telefonie- en omroepnetwerken gaat verdwijnen. Deze 
ontwikkeling heet convergentie en is al enkele jaren gaande. KPN heeft besloten met de introductie 
van All-IP op deze ontwikkelingen in te spelen en haar klassieke kernnetwerken5 en een deel van het 
aansluitnetwerk te reorganiseren. Andere aanbieders (DSL-aanbieders, kabelaanbieders) hebben in 
de afgelopen jaren ook reeds dergelijke convergentieslagen in hun netwerk uitgevoerd. Ook in Europa 
voeren steeds meer voormalige incumbents convergentieslagen door, al beperken die zich in het 
algemeen tot wijzigingen in het kernnetwerk.  
 
Het college heeft de mogelijke gevolgen van convergentie van netwerken en de opkomst van 
bundeling voor de concurrentiesituatie op markten in haar marktbesluiten reeds onderkend en 
prospectief meegewogen. Zo is bijvoorbeeld in de marktanalyses aandacht besteed aan de 
ontwikkeling van gebundelde diensten op het gebied van telefonie en breedband internettoegang en 
de vraag wat die ontwikkeling betekent voor de marktafbakening.6 Het college heeft verder 
bijvoorbeeld ook de ontwikkeling van Voice over Broadband (VoB) laten onderzoeken.7  
 
De doelstellingen van KPN met All-IP , zoals door KPN gecommuniceerd, zijn vanuit marktoptiek 
overwegend positief: meer diensten, lagere kosten en verdergaande investeringen in innovatieve 
technologieën. All-IP leidt tot een verandering van het netwerk en als gevolg daarvan tot een 
(potentiële) verandering van de mogelijkheden en de positie van KPN op verschillende relevante 
markten. Door de voorgenomen uitfasering van de MDF-locaties heeft All-IP echter ook een direct 
gevolg voor de positie van andere aanbieders, die gebruik maken van het (aansluit)netwerk van KPN. 
In het bijzonder zal All-IP direct gevolgen hebben voor de alternatieve DSL-aanbieders, die via MDF-
access gebruik maken van het koperen aansluitnet van KPN en van deze dienstverlening afhankelijk 
zijn voor hun mogelijkheden om te kunnen concurreren op een aantal wholesale- en retailmarkten.8 
De All-IP plannen van KPN hebben vanuit deze optiek dus ook een in potentie negatief markteffect.  
 
Het zijn vooral deze mogelijk negatieve effecten die het college ertoe brengen om een nader 

                                                      
5 Zie OPTA Issuepaper All-IP, bladzijde 4, het gaat hier om de zogenaamde ‘stovepipes’ voor telefonie, huurlijnen, 

datacommunicatiediensten en breedband-internettoegang. 
6 Zie bijvoorbeeld het Besluit retailmarkten voor vaste telefonie, van 21 december 2005, kenmerk: OPTA/TN/2005/203468, 

paragraaf 5.4.4 vanaf bladzijde 56 en verder.  
7 Besluit retailmarkten voor vaste telefonie, van 21 december 2005, kenmerk: OPTA/TN/2005/203468, randnummer 203.  
8 Namelijk enerzijds de wholesalemarkten voor hoge en lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang, in beperkte mate de 

wholesalemarkt voor afgevende segmenten van huurlijnen en anderzijds de retailmarkten voor breedband-internettoegang, 

vaste telefonie, datacommunicatiediensten en huurlijnen. Zie ook het marktbesluit ontbundelde toegang, paragraaf 5.3.  
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standpunt in te nemen ten opzichte van All-IP. Uitgangspunt van het college bij zijn standpuntbepaling 
is dat KPN, gezien de positieve effecten die van All-IP voor de markt uit kunnen gaan, haar netwerk 
verder kan moderniseren, maar dat de aan All-IP klevende mogelijk negatieve markteffecten op de 
concurrentie zoveel mogelijk moet worden voorkomen.  

2.2 De rol van OPTA 
In het Issuepaper heeft het college aangegeven dat hij ten opzichte van All-IP voor zichzelf zowel een 
formele als een meer informele rol ziet weggelegd.  
 
Het college vindt het primair van belang dat partijen bij de introductie van All-IP hun eigen 
verantwoordelijkheid nemen. Een proces als de transitie naar All-IP – waarbij veel bedrijfsmatige 
beslissingen aan de orde zijn – kan niet geheel vormgegeven worden door de toezichthouder. Het 
college is van mening dat hij hiervoor niet in het leven is geroepen. KPN dient ook in te kunnen spelen 
op IP, maar zich daarbij wel rekenschap te geven van de verplichtingen uit hoofde van haar AMM-
positie op een aantal markten. In beginsel lijkt dit ook het uitgangspunt van KPN te zijn, daar waar zij 
aangeeft ‘samen met marktpartijen’ de transitie naar All-IP te willen maken. Het is KPN’s 
verantwoordelijkheid dit uitgangspunt in de praktijk in volle omvang en in al zijn facetten ten uitvoer te 
brengen en vorm te geven. 
 
De concurrenten van KPN die afhankelijk zijn van gereguleerde toegang dienen zich met name op 
deze ontwikkelingen voor te bereiden en ervoor te zorgen dat ze duurzame business cases 
ontwikkelen waarin de afhankelijkheid van KPN op termijn verdwijnt. De afnemers van MDF-access 
staan wat dat betreft nu op een kruispunt: kiezen voor verdere uitrol richting het subnetwerk, of 
overstap op een KPN aanbod dat meer is gericht op dienstenconcurrentie. Partijen moeten hierbij in 
het oog houden dat het doel van het nieuwe reguleringskader is om regulering af te bouwen daar waar 
dat mogelijk is. In het kader van All-IP gaat KPN nu investeren in nieuwe delen van haar netwerk. 
Regulering van een dergelijk vernieuwd netwerk hoeft mogelijkerwijs niet zo zwaar te zijn als de 
regulering van het klassieke, deels uit het tijdperk van het monopolie stammende, telefonienetwerk. In 
hoeverre dit het geval is, zal moeten blijken uit marktanalyses. Door convergentie van netwerken 
zullen zich nieuwe kansen voordoen voor partijen, maar het betekent ook dat de asymmetrische 
marktposities op een aantal markten, en de daarmee samenhangende regulering, op termijn zouden 
kunnen verdwijnen. Partijen moeten hiermee bij de voorliggende keuze rekening houden.  
 
Het college heeft als taak ervoor te zorgen dat er op de relevante markten sprake is van 
daadwerkelijke concurrentie zodat de eindgebruiker kan profiteren van een optimale keuze, prijs en 
kwaliteitsverhouding bij de afname van elektronische communicatiediensten. Hierbij moet het college 
er ook voor zorgen dat er een situatie van duurzame concurrentie kan ontstaan, dat wil zeggen, 
effectieve concurrentie die ook blijft bestaan zonder regulering. In dat kader is het college van mening 
dat hij gevraagd kan worden ervoor te zorgen dat de migratie naar All-IP verloopt op een wijze die de 
thans aanwezige effectieve concurrentie niet belemmert of vermindert. Daarnaast mag van het college 
verwacht worden dat hij ervoor zorgt dat KPN zijn huidige verplichtingen naleeft en dat het college 
duidelijk maakt welke verplichtingen er voor KPN tijdens de migratie naar All-IP en in de eindsituatie 
zullen gelden.  
 
Bij de uitvoering van deze taak zal het college een passende balans moet vinden tussen formeel 
ingrijpen en het handhaven van verplichtingen enerzijds en informele procesbegeleiding anderzijds. 
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Daar waar KPN samen met marktpartijen tot duurzame werkbare afspraken komt die de concurrentie 
bevorderen, kan het college volstaan met een minder formele rol en mogelijk ook met lichtere of geen 
regulering. In het kader van dit soort afspraken zal het college in 2006 een onderzoek starten naar de 
mogelijkheden die het zogenaamde ‘Open Reach’ model en het principe van ‘Equivalence’ zoals dat 
wordt toegepast in het Verenigd Koninkrijk, bieden voor de Nederlandse situatie. Daar waar risico 
ontstaat voor beperking van de concurrentie zal het college juist eerder de formele weg moeten 
bewandelen en gebruik moeten maken van het palet aan bevoegdheden dat hij heeft om 
mededingingsbeperkend gedrag te voorkomen. 

2.3 Doel van het Positionpaper 
Het college ziet All-IP als een omvangrijke operatie binnen de onderneming KPN. Deze transitie 
bestaat uit een aantal door KPN in onderlinge samenhang gemaakte keuzes ten aanzien van haar 
netwerk, bedrijfsvoering en commerciële strategie. All-IP raakt echter niet alleen KPN zelf, maar ook 
haar concurrenten en de marktwerking in de Nederlandse communicatiesector in het algemeen.  

Vanwege de in potentie grote impact van All-IP op de concurrentieverhoudingen, wil het college in dit 
Positionpaper duidelijk maken welke positie hij inneemt ten aanzien van de verschillende met All-IP 
samenhangende reguleringsvraagstukken. Net als in het Issuepaper ligt hierbij de focus op de relatie 
tussen All-IP en de thans voor KPN geldende verplichting om ontbundelde toegang te bieden tot haar 
aansluitnetwerk en bijbehorende faciliteiten zoals bijvoorbeeld co-locatie. 

Het college wil zich hierbij niet op voorhand beperken tot de onderwerpen waarvoor het college op 
grond van de huidige marktbesluiten bevoegd is om handhavend op te treden. Ook ten aanzien van 
de onderwerpen waarvoor het college (vooralsnog) niet bevoegd is, acht het college het van belang 
om duidelijk te zijn over zijn standpunt om hiermee zoveel mogelijk richting te kunnen geven aan het 
overleg tussen partijen. 
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3 De herinrichting van het netwerk van KPN 

3.1 Redelijkheid herinrichting netwerk KPN 
In het Issuepaper is de nodige aandacht gegeven aan de vraag in hoeverre het KPN – gegeven de 
regulering van de ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk – vrij staat om haar netwerk op de door 
haar voorgenomen wijze te herinrichten.9 In dit verband stelt het college zich op het volgende 
standpunt. 

In het marktbesluit van 21 december 2005 (hierna: het marktbesluit ULL)10 heeft het college op basis 
van een analyse van de concurrentiesituatie op die markt en onderliggende markten geconcludeerd 
dat een inbreuk op het eigendomsrecht van KPN gerechtvaardigd is. Door het opleggen van een 
verplichting om toegang te bieden tot het aansluitnetwerk, zowel op het niveau van de hoofdverdeler 
als op het niveau van het subnetwerk, heeft het college de mogelijkheden van KPN om die 
infrastructuur vrij te kunnen benutten, beperkt. Het college heeft dit gerechtvaardigd geacht vanwege 
de AMM-positie van KPN ten aanzien van dat aansluitnetwerk en de noodzaak voor andere 
marktpartijen om toegang te verkrijgen tot het aansluitnetwerk teneinde een situatie van 
daadwerkelijke concurrentie te bewerkstelligen op de onderliggende markten. De opgelegde 
regulering betekent echter niet dat KPN geen enkele vrijheid meer bezit om het netwerk aan te 
passen, ook niet als daardoor toegangsmogelijkheden voor alle marktpartijen op termijn zouden 
verdwijnen. Het is aan het college om te bepalen of er door het bestaan van een AMM-positie 
potentiële mededingingsproblemen ontstaan die het opleggen van passende verplichtingen 
rechtvaardigen. Vervolgens dient het college te bepalen wat, gegeven de toegangsmogelijkheden en 
–onmogelijkheden van de huidige en toekomstige netwerkstructuur van KPN, op dat moment 
passende verplichtingen zijn.  

In beginsel ligt het primaat bij de onderneming KPN om autonoom te kunnen beslissen over de inzet 
en aanwending van haar bedrijfsmiddelen. Tegen die achtergrond is het college van oordeel dat de 
door KPN voorgenomen uitfasering van de MDF-locaties haar uiteindelijk niet kan en mag worden 
verboden, ook omdat de voorgenomen uitfasering van deze laag in de netwerkhiërarchie het college 
niet onlogisch voorkomt in de ontwikkeling naar een efficiënt(er) volledig pakketgeschakeld netwerk.  

3.2 Aanleiding voor nieuwe marktanalyses  
De thans voor KPN geldende verplichting om ontbundelde toegang te bieden tot haar aansluitnetwerk 
is opgelegd in het marktbesluit ULL. De verplichtingen in dit besluit zijn op 1 januari 2006 in werking 
getreden. De verplichtingen gelden – ook tegen de achtergrond van All-IP – onverkort totdat het 
college op grond van een nieuwe marktanalyse deze verplichtingen intrekt of andere passende 
verplichtingen oplegt. Het college houdt toezicht op de naleving door KPN van de verplichtingen uit 
het marktbesluit ULL en zal zonodig handhavend optreden. 

In het kader van All-IP heeft KPN het voornemen om haar netwerk op een dusdanige wijze te 
reorganiseren dat een significant deel van de gereguleerde dienstverlening op de markt voor 
ontbundelde toegang, namelijk MDF-access, uitgefaseerd zal worden. Het college ziet in dit 

                                                      
9 OPTA Issuepaper All-IP, met name paragraaf 4.3 en de daarin gestelde vragen 11 en 12. 
10 Besluit Analyse van de markt voor ontbundelde toegang op wholesale-niveau (inclusief gedeelde toegang) tot metalen netten 

en subnetten, voor het verzorgen van breedband- en spraakdiensten van 21 december 2005, kernmerk: 

OPTA/BO/2005/203431. 
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voornemen, gegeven een aantal andere ontwikkelingen, op dit moment aanleiding om op korte termijn 
nieuwe marktanalyses ter hand te nemen teneinde vast te stellen welke (potentiële) 
mededingingsproblemen zich (kunnen) voordoen op de verschillende relevante markten en welke 
andere toegangsmogelijkheden er moeten zijn om de effecten van de uitfasering van MDF-access, in 
zo’n geval op te kunnen heffen. Hiermee wijkt het college af van het in het Issuepaper geformuleerde 
standpunt dat KPN’s voornemen om te migreren naar All-IP in zichzelf geen afbreuk doet aan de door 
het college in de huidige marktbesluiten getrokken conclusies, noch aan de aan KPN opgelegde 
verplichtingen.11 Bij de afweging of er een noodzaak is voor het uitvoeren van nieuwe marktanalyses 
heeft het college het volgende overwogen.  

Het college heeft onderzocht of het mogelijk is om alternatieve dienstverlening af te dwingen via de 
huidige marktbesluiten. Nieuwe verplichtingen, zoals door het college op voorhand voorzien voor 
bijvoorbeeld SDF-backhaul, kunnen echter niet gewaarborgd worden via de huidige marktbesluiten. 
Een belangrijke overweging hierbij is dat het college van oordeel is dat zonder een zorgvuldige 
analyse van de mogelijke alternatieven en hun economisch effect op concurrentiesituatie, hij niet 
voldoende zekerheid aan marktpartijen kan bieden over een volwaardig alternatief. Er bestaat een 
risico van zowel overregulering als onderregulering. De voorgenomen uitfasering van MDF-access 
vraagt van het college inzicht en zekerheid over eventuele (gereguleerde) dienstverlening die 
daarvoor in de plaats dient te komen. Alleen een nieuwe marktanalyse kan indiceren wat er nodig is 
om daadwerkelijke concurrentie op de onderliggende markten te behouden of, wanneer dat niet 
mogelijk is, om de potentiële mededingingsproblemen veroorzaakt door het ontstaan van een AMM-
positie te adresseren.  

Een belangrijke overweging hierbij was ook dat overleg tussen KPN en andere marktpartijen tot op 
heden niet heeft geleid tot het door het college gewenste resultaat, zoals bijvoorbeeld is gebleken uit 
het uitblijven van een concreet aanbod voor SDF-backhaul van KPN. De individuele belangen van 
KPN enerzijds en de marktpartijen die een concurrerende DSL-infrastructuur hebben of willen 
opbouwen anderzijds, lijken daarvoor op dit moment te ver uit elkaar te liggen. 

Ten slotte is bij de beslissing om tot marktanalyse over te gaan relevant geweest dat, zoals nu blijkt uit 
de marktmonitor over het eerste en tweede kwartaal van 2006 van OPTA, alternatieve DSL-
aanbieders in het eerste half jaar uit 2006 hun DSL-netwerken niet meer verder uitrollen. De markt is 
eveneens recent geconfronteerd met een voorgenomen overname van een belangrijke DSL-
concurrent door KPN. En tijdens de overleggen over de door KPN voorgenomen pilot is gebleken dat 
KPN een aanzienlijk deel van het glasnetwerk tussen de straatkasten en de MCL reeds heeft 
aangelegd. Hierdoor wordt het belang om partijen snel duidelijkheid en zekerheid te bieden over het 
volwaardig alternatief groter. Deze factoren hebben het college tot de conclusie gebracht dat er 
nieuwe marktanalyses moeten worden gedaan.  

                                                      
11 OPTA Issuepaper All-IP, paragraaf 3.2.1 en de daarin gestelde vraag 5. 
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3.3 Welke markten gaat het college analyseren?  
Zoals aangegeven in paragraaf 2.2, ligt de focus van dit Positionpaper op de relatie tussen All-IP en 
de voor KPN geldende verplichting om ontbundelde toegang te bieden tot haar aansluitnetwerk.  

In de nieuwe marktanalyses zal het college opnieuw de relevante markt bepalen en analyseren of er 
een marktpartij is met aanmerkelijke marktmacht (AMM) op de relevante markt. Wanneer het college 
vaststelt dat één of meer partijen beschikken over AMM wordt bepaald welke (potentiële) 
mededingingsproblemen die met zich brengt en met welke passende verplichting(en) deze moeten 
worden geadresseerd. In de context van All-IP zal het college in eerste instantie opnieuw de 
concurrentiesituatie in met name de wholesalemarkten voor ontbundelde toegang tot het 
aansluitnetwerk (markt voor ULL) en de markt voor wholesale breedbandtoegang (markt voor WBT) 
analyseren en de samenhang tussen de regulering op die markten beschouwen. Tevens zal het 
college onderzoeken tot welke relevante markt SDF-backhaul behoort, en de concurrentiesituatie op 
die markt analyseren.  

Het college zal in zijn marktanalyses nagaan of de voorgenomen uitfasering van MDF-access 
betekent dat op thans gereguleerde of andere relevante markten (andere) passende verplichtingen 
aan KPN moeten worden opgelegd. Het totaal aan verplichtingen dient ervoor te zorgen dat ook in 
geval van de uitfasering van de MDF-locaties de betrokken markten daadwerkelijk concurrerend zijn of 
blijven en, als dat niet het geval is, de (potentiële) mededingingsproblemen op adequate wijze worden 
geadresseerd. Hierbij blijft het uitgangspunt uiteraard dat er een voorkeur wordt gegeven aan 
verplichtingen die infrastructuurconcurrentie bevorderen boven verplichtingen die dienstconcurrentie 
bevorderen of verplichtingen die eindgebruikers beschermen. In wezen vormen de mogelijk andere 
passende verplichtingen die nodig zijn, het in het Issuepaper bedoelde ‘volwaardige alternatief’ voor 
MDF-access.12 Ook de voorwaarden die nodig zijn om het uitfaseringsproces zorgvuldig te laten 
plaatsvinden, zullen onderdeel uitmaken van die verplichtingen. Het college zal hierbij in eerste 
instantie aansluiten bij de voorwaarden die hij op basis van het marktbesluit ULL aan KPN zal stellen.  

Het college zal in de nieuwe marktanalyses vaststellen i) welke verplichtingen passend zijn in de 
huidige situatie waarin MDF-access nog mogelijk is, ii) welke verplichtingen gedurende het 
uitfaseringsproces gelden en iii) welke verplichtingen passend zijn gegeven de nieuwe 
netwerkarchitectuur van KPN waarbij MDF-access niet langer mogelijk is.  

Het college acht deze benadering in lijn met de wijze waarop Europese Commissie in zijn ontwerp 
Aanbeveling de technologische innovatie in de vorm van Next Generation Networks (NGNs) vanuit 
reguleringsperspectief beschouwt: “The use of more efficient technology to provide existing regulated 
services does not alter the justification for that regulation; the move to NGNs does not provide an 
opportunity to roll back regulation on existing services if the competitive conditions have not 
changed.”13 

                                                      
12 Hiermee bevestigt het college de in paragraaf 4.4 van het OPTA Issuepaper All-IP voor het volwaardige alternatief 

geformuleerde randvoorwaarden (zie met name de vragen 13 tot en met 15). 
13 Public consultation on a draft Commission recommendation, Commission staff working document on relevant product and 

service markets within the electronic communications sector susceptible to ex ante regulation in accordance with Directive 

2002/21/EC of the European Parliament and of the Council on a common regulatory framework for electronic communication 

networks and services, Brussel, 28 juni 2006, SEC(2006)837, p. 16. 
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3.4 De relatie met dit Positionpaper 
Het college geeft in hoofdstuk 4 van het Positionpaper aan wat hij, op basis van de inzichten, 
gegevens en conclusies uit de huidige marktanalyses, zou kunnen zien als mogelijke andere 
passende (toegangs)verplichtingen in een situatie waarin MDF-access niet langer mogelijk is. Het in 
dit Positionpaper genomen voorschot moet nadrukkelijk gezien worden tegen de achtergrond van de 
analyse en conclusies over afbakening en dominantieanalyse van de huidige marktbesluiten.  

Hiermee probeert het college inzicht te verschaffen in wat, op basis van de huidige marktbesluiten, 
mogelijke uitkomsten van de nieuwe marktanalyses zouden kunnen zijn. Het college doet dit om 
richting te geven aan de besluitvorming van KPN en andere marktpartijen en aan hun onderling 
overleg (‘regulatory guidance’). Het college spoort partijen aan om in de komende periode te komen 
tot duurzame oplossingen en afspraken die daadwerkelijke concurrentie bevorderen. Wanneer KPN 
en de afnemers van MDF-access tot dergelijke duurzame afspraken komen zou dit bijvoorbeeld 
kunnen betekenen dat het college in de nieuwe marktanalyses minder (potentiële) 
mededingingsproblemen aantreft en derhalve tot lichtere verplichtingen kan besluiten.  

De belangrijkste conclusie van dit hoofdstuk voor de standpuntbepaling van het college is dat de door 
KPN voorgenomen uitfasering van MDF-locaties uiteindelijk niet kan en mag worden verboden. Het 
uitgangspunt van het marktbesluit ULL is evenwel dat reeds verleende toegang tot (gereguleerde) 
faciliteiten in beginsel niet ingetrokken kan worden en dat KPN dient in te gaan op redelijke verzoeken 
om toegang. De AMM-positie van KPN en het doel van het regelgevend kader (het streven naar 
daadwerkelijke en duurzame concurrentie), rechtvaardigen dan ook dat er in het belang van de 
afnemers van MDF-access, voorwaarden aan KPN worden gesteld waaraan KPN moet voldoen wil 
MDF-access daadwerkelijk kunnen worden uitgefaseerd. In hoofdstuk 5 geeft het college aan welke 
voorwaarden hij voornemens is te stellen aan de voorgenomen uitfasering. Het college is voornemens 
om deze voorwaarden neer te leggen in beleidsregels. 
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4 Het volwaardig alternatief 
In dit hoofdstuk geeft het college aan wat hij beschouwt als een volwaardig alternatief voor MDF-
access. Met de beschrijving van het volwaardig alternatief wil het college een beeld geven van de 
mogelijk passende verplichtingen die zouden kunnen volgen uit de nog uit te voeren marktanalyses. In 
paragraaf 4.1 geeft het college aan op welke wijze hij tot zijn voorlopig standpunt over een volwaardig 
alternatief is gekomen. In paragraaf 4.2 geeft het college een beschrijving van het volwaardig 
alternatief. 
 

4.1 Wijze waarop het college tot het volwaardig alternatief komt 
Naar de mening van het college dient een volwaardig alternatief aan drie randvoorwaarden te 
voldoen.  
 
In de eerste plaats dient het volwaardig alternatief de in het marktbesluit ULL geconstateerde 
potentiële mededingingsproblemen op de markt voor ULL te adresseren, de potentiële 
mededingingsproblemen in de markt voor hoge kwaliteit wholesale breedbandtoegang te adresseren 
en de daadwerkelijke concurrentie in de markt voor lage kwaliteit wholesale breedbandtoegang en de 
retailmarkt voor breedband internettoegang niet teniet te doen.  
 
Een tweede randvoorwaarde waaraan een volwaardig alternatief dient te voldoen is het primaat van 
infrastructuurconcurrentie. In de toelichting bij de Aanbeveling overweegt de Europese Commissie dat 
“regelgeving die de verplichte toegang tot bestaande netwerken oplegt, als overbruggingsmaatregel 
dient om te zorgen voor concurrentie tussen diensten en keuzemogelijkheden voor de consument, 
totdat er voldoende infrastructuurconcurrentie bestaat.”14 
 
Het college heeft hierbij overwogen dat alleen onder bepaalde voorwaarde dienstenconcurrentie wordt 
bevorderd en geïntroduceerd door middel van toegangsverplichtingen. Alleen wanneer uit een analyse 
blijkt dat de infrastructuur waarover concurrerende diensten kunnen worden geleverd binnen de 
termijn van de herziening niet repliceerbaar is en wanneer niet spontaan wholesalemarkten ontstaan, 
op basis waarvan effectieve dienstenconcurrentie mogelijk is, wordt aan die voorwaarde voldaan. 
Verplichtingen als toegang en prijsregulering zullen zodanig worden vormgegeven dat 
investeringsprikkels van marktpartijen niet negatief worden beïnvloed en zo mogelijk het beklimmen 
van de ‘investeringsladder’ wordt bevorderd.15  
 
Als laatste randvoorwaarde geldt dat aangesloten moet worden bij de voorkeur voor maatregelen op 
de ‘hoogst gelegen wholesalemarkten’ die uit de Tw volgt en ook op grond van het belang van 
infrastructuurconcurrentie voor de hand ligt. Verplichtingen op een hoger gelegen wholesalemarkt 

                                                      
14 Toelichting bij de aanbeveling van de Europese Commissie van 11 februari 2003 betreffende relevante producten- en 

dienstenmarkten, Publicatieblad EG 203, L114/45, blz. 29. 
15 De investeringsladder, ook wel ‘ladder of investment’ is een theoretisch concept waarbij de gedacht is dat concurrenten 

geleidelijk hun netwerken uitrollen, via afname van wholesale-breedbandtoegang, naar MDF-access en vervolgens naar SLU 

met als einddoel eindgebruikersaansluitingen te realiseren. 
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hebben mede als doel concurrentie op een lager gelegen wholesalemarkt te faciliteren. Bij de 
beoordeling van de noodzaak om verplichtingen op een lager gelegen wholesalemarkt (of retailmarkt) 
op te leggen dient dan ook het effect van de verplichtingen op hoger gelegen markten te worden 
meegewogen. 

4.2 Het volwaardig alternatief 
Het college gaat bij het bepalen van wat hij een volwaardig alternatief voor MDF-access zou kunnen 
vinden uit van de analyse van de gesignaleerde mededingingsproblemen en de concurrentiesituatie 
op de retailmarkten uit de marktbesluiten van december 2005. Het college kan pas definitief 
uitspraken doen over passende verplichtingen en de noodzaak om verplichtingen op te leggen, na het 
uitvoeren van een volledige opnieuw uit te voeren marktanalyse.  
 
In het huidige marktanalysebesluit ULL heeft het college voor de lopende reguleringsperiode aan KPN 
verplichtingen opgelegd die waarborgen dat andere aanbieders ontbundelde toegang tot haar 
aansluitnetwerk hebben. Het college heeft geconcludeerd dat introductie van dienstenconcurrentie op 
de onderliggende retailmarkten door middel van een toegangsverplichting op de markt voor 
ontbundelde toegang noodzakelijk is om de effecten van duurzame concurrentie in de retailmarkt te 
bereiken. Doordat met ontbundelde toegang concurrentie op het laagste niveau in het netwerk wordt 
geïntroduceerd, namelijk op het niveau van de aansluitlijn, sluit regulering van deze markt het dichtst 
aan bij de door het college nagestreefde infrastructuurconcurrentie. Andere aanbieders dienen 
toegang tot het aansluitnetwerk te kunnen hebben, zowel op het niveau van de hoofdverdeler (MDF-
access) als op het niveau van het subnetwerk (SLU).16  
 
KPN heeft een referentieaanbod voor MDF-access en bijbehorende faciliteiten en ontwikkelt op dit 
moment in overleg met andere marktpartijen ook een referentieaanbod voor SLU. In de afgelopen 
jaren is de verplichting om MDF-access te leveren van groot belang geweest voor het ontstaan van 
concurrerende DSL-platforms. Op dit moment hebben DSL-aanbieders die gebruik maken van het 
aansluitnetwerk van KPN hun netwerk tot maximaal op het MDF-niveau uitgerold. 
 
Het gereguleerde MDF-access aanbod is een belangrijke bouwsteen voor de dienstverlening van 
aanbieders op de markt voor lage kwaliteit wholesale breedbandtoegang (hierna: de markt voor WBT 
LQ) en de markt voor hoge kwaliteit wholesale breedbandtoegang (hierna: de markt voor WBT HQ). 
Uit de analyse van deze markten is gebleken dat de ontwikkeling van de mededinging op deze 
markten dusdanig is dat gegeven de verplichtingen op de markt voor ontbundelde toegang de markt 
voor WBT LQ geen regulering behoeft en op de markt voor WBT HQ kan worden volstaan met een 
verplichting tot het leveren van transparante, non-discriminatoire toegang.17 
 
Indien KPN haar voornemen om haar netwerk te herstructureren doorvoert, betekent dit overheveling 
van de functionaliteit van de hoofdverdeler van MDF-locatie naar het niveau van het subnetwerk en 
uitfasering van een groot aantal MDF-locaties. In dat geval kan ontbundelde toegang tot het 
aansluitnetwerk alleen nog worden verkregen op het niveau van de straatkast (SLU). Door deze 

                                                      
16 Besluit Analyse van de markt voor ontbundelde toegang op wholesale-niveau (inclusief gedeelde toegang) tot metalen netten 

en subnetten, voor het verzorgen van breedband- en spraakdiensten van 21 december 2005, kernmerk: 

OPTA/BO/2005/203431. 
17 Besluit Analyse van de markt voor wholesale-breedbandtoegang van 21 december 2005, kenmerk: OPTA/BO/2005/203432. 
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uitfasering zal de verplichting tot het leveren van ontbundelde toegang op het niveau van de 
hoofdverdeler (uiteindelijk) het positieve economisch effect op de ontwikkeling van de mededinging in 
de onderliggende wholesale- en retailmarkten verliezen. Tenzij dit volledig wordt opgevangen door 
SLU, of andere ontwikkelingen die ervoor zorgen dat daadwerkelijke concurrentie gerealiseerd 
worden, betekent dit dat er een alternatief dient te komen dat ten minste eenzelfde positief 
economisch effect heeft. 
 
Het wegvallen van MDF-access betekent voor de andere aanbieders het wegvallen van de 
mogelijkheid om hun huidige dienstverlening voort te zetten via MDF-access en hun netwerken verder 
uit te rollen via de zogenaamde ‘investeringsladder’. Deze aanbieders zullen moeten beslissen of zij 
hun netwerk verder uitrollen tot het subnetwerk dan wel toegang tot het netwerk van KPN willen gaan 
realiseren op een hoger netwerkniveau, bijvoorbeeld op het niveau van de zogenaamde Metro Core 
Locations (MCL). Het college verwijst naar bijlage 1 voor een toelichting bij de oude en toekomstige 
netwerkarchitectuur van het netwerk van KPN.  
 
Wanneer een andere aanbieder kiest voor een uitrol naar SLU is tevens infrastructuur naar de 
straatkast – SLU Backhaul of ook wel SDF Backhaul genaamd, nodig.18 Deze SDF-backhaul kan (al 
dan niet in samenwerking met andere aanbieders) zelf worden aangelegd of gerealiseerd worden door 
op structurele basis infrastructuur te huren van KPN of een andere netwerkaanbieder. Vanuit het 
primaat van de infrastructuurconcurrentie zou de aanleg van SDF-backhaul idealiter gerealiseerd 
moeten worden door de verdere uitrol van een eigen infrastructuur. 
 
De bereidheid en mogelijkheden van andere marktpartijen dan KPN om in de verdere uitrol van een 
netwerk naar de straatkast te investeren wordt bepaald door het aantal klanten dat een marktpartij aan 
zich heeft gebonden of potentieel weet te binden en de kosten die aan een verdere uitrol verbonden 
zijn. Mogelijk zal in bepaalde regio’s de uitrol op korte termijn al rendabel kunnen zijn, maar het 
college gaat er van uit dat KPN op dit moment de enige marktpartij is die vanwege haar schaal- en 
breedtevoordelen in staat is om uitrol op een landelijke schaal te kunnen realiseren. Het tempo waarin 
andere aanbieders gedwongen worden om verder uit te rollen is ingegeven door de uitfasering van 
KPN, niet door hun eigen business case. Het college verwacht dan ook dat uitrol van SDF-backhaul in 
een groot deel van Nederland geen, of eerst op langere termijn, een economisch verantwoord 
alternatief zal kunnen zijn. Het college kan zich voorstellen dat de realisatie van SDF-backhaul voor 
andere marktpartijen dan KPN een reële toetredingsdrempel is, met name vanwege de aanzienlijke 
investeringen die een dergelijke verdere uitrol met zich mee brengt. 
 
Naar het oordeel van het college dient het volwaardig alternatief de connectiviteit tussen het subwerk 
van KPN en netwerk van andere aanbieders te waarborgen op een wijze die het wegvallen van MDF-
access trede op de investeringsladder op afdoende wijze compenseert en eveneens een prikkel voor 
marktpartijen bevat om het eigen netwerk verder uit te rollen. Een volwaardig alternatief zal de uitrol 
van alternatieve infrastructuur naar de straatkast in de ogen van het college wel moeten stimuleren. In 

                                                      
18 Het verder uitrollen van het netwerk tot op het niveau van de subloop houdt automatisch in dat netwerkaanbieders hun 

netwerk ‘dieper’ moeten vertakken. Hiervoor dient een aanbieder transportcapaciteit te realiseren tussen zijn reeds bestaande 

netwerk en het punt waar hij toegang krijg tot het aansluitnetwerk van KPN, de straatkast (de SDF genaamd). Deze capaciteit 

tussen de SDF en het backbone-netwerk van de netwerkaanbieder wordt een ‘backhaul’ genoemd. In dit geval dus SDF-

backhaul. 
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dit verband betekenen de geplande aanpassingen in het netwerk van KPN een unieke kans om ook 
de kosten van aanleg van alternatieve infrastructuur sterk te verlagen, door gelijktijdig met KPN kabels 
aan te leggen of voorzieningen hiervoor (kabelgoten of ducts19) mede te gebruiken. Een aanbieder die 
verder wil uitrollen naar SLU zou KPN in tijdstip en omvang van de investering in uitrol kunnen volgen 
en bijvoorbeeld de graafkosten kunnen delen (hierna: meeleggen). Partijen zijn dan echter wel 
afhankelijk van het tempo en de uitrolplanning van KPN. Daarbij geldt dat KPN reeds begonnen is met 
de uitrol, terwijl andere aanbieders nog niet op basis van een definitief referentieaanbod SLU waarin 
ook de tarieven zijn opgenomen, een beslissing hebben kunnen nemen om uit te rollen naar de SLU. 
Ook geldt dat partijen vooraf geïnformeerd moeten worden over graafwerkzaamheden van KPN. Het 
college constateert dat de hiervoor benodigde transparantie nog niet is gegarandeerd. Dit betekent dat 
de mogelijkheid van meeleggen waarschijnlijk niet in voldoende mate ervoor kan zorgen dat andere 
aanbieders SDF-backhaul aanleggen en kunnen gaan aanbieden.  
 
Een andere mogelijkheid is dat KPN een deel van zijn infrastructuur aan andere aanbieders 
beschikbaar stelt. Het op structurele wijze delen van kabelgoten of ducts is nu reeds geregeld in artikel 
5.10 Tw. Dit artikel beoogt het aanleggen en benutten van dergelijke voorzieningen te bevorderen 
door te verplichten dat aanbieders over en weer voldoen aan redelijke verzoeken tot het medegebruik 
ervan.  
 
KPN zou voorts bij de aanleg van kabelgoten of ducts extra capaciteit kunnen aanleggen waarvan 
andere partijen medegebruik zouden kunnen maken. Hiermee zou toetreding minder afhankelijk 
worden van de uitrolplanning die KPN zelf voor de herstructurering van haar netwerk aanhoudt. Dit 
soort maatregelen is overigens alleen zinvol indien daardoor voor derden een duurzame mogelijkheid 
ontstaat om met die voorzieningen van KPN een SDF-backhaul te realiseren. Het college ziet op 
voorhand geen duidelijke bevoegdheden om de aanleg van extra capaciteit of activiteiten op het 
gebied van meeleggen (met name informatievoorziening) af te dwingen. In paragraaf 6.7 gaat het 
college nader in op het onderwerp meeleggen. Het college zal samen met het ministerie van EZ 
bekijken welke mogelijkheden er zijn om tot marktbreed gedragen afspraken te komen over deze 
onderwerpen. 
 
Wanneer eigen uitrol van SDF-backhaul niet reëel is en er geen duurzaam SDF-aanbod van een 
andere marktpartij, bijvoorbeeld KPN, beschikbaar is, zullen aanbieders mogelijk overstappen op de 
wholesale breedbandtoegang (WBT-dienstverlening) van KPN, door KPN aangeduid als Wholesale 
Broadband Access (WBA). Dit aanbod bestaat uit een wholesale breedbandtoegang op verschillende 
niveaus in de nieuwe netwerkarchitectuur van KPN.20 Vanuit het perspectief van de ontwikkeling van 
infrastructuurconcurrentie betekent dit wat betreft het college een stap terug ten opzichte van MDF-
access, omdat de afhankelijkheid van het netwerk van KPN weer groter wordt en andere aanbieders 
een positie lager in de waardeketen innemen.21 Het college is daarom van oordeel dat WBT van KPN 

                                                      
19 Ducts worden ook wel mantelbuizen genoemd.  
20 Op het niveau van de Metro Core Location, door KPN aangeduid als ‘local access’, op het niveau van de Core Location, door 

KPN aangeduid als ‘regional access’, of op het niveau van de AURA-locaties (Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Arnhem), door 

KPN aangeduid als ‘national access’. 
21 Hoog in de waardeketen (vaak ook bedrijfskolom) is de plek in de waardeketen waar de meeste economische waarde aan 

een product kan worden toegevoegd. In dit geval komt dit overeen met het een zo laag mogelijk netwerkniveau. Het eerste en 
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niet de structurele oplossing biedt die hem met een volwaardig alternatief voor ogen staat.  
 
Het college kan zich evenwel voorstellen dat WBT een tijdelijke functie kan vervullen om het 
wegvallen van de prikkel tot verdere uitrol in die gebieden waar andere aanbieders nog geen 
ontbundelde toegang hebben gerealiseerd, te compenseren. Het college constateert dat de 
investeringen in verdere uitrol tot stilstand zijn gekomen. Idealiter zou het naar het oordeel van het 
college zo zijn dat partijen hun huidige dekkingsgebied kunnen vergroten op basis van SLU en/of 
SDF-backhaul. KPN is echter nog niet in staat dit te leveren. In die gevallen verwacht het college zal 
WBT kunnen dienen als tijdelijk vervanging van een SLU en SDF-backhaul aanbod. De verplichting 
voor KPN vervalt op het moment dat KPN het uit de marktanalyses volgende volwaardig alternatief 
levert. Uit de marktanalyses zal moeten blijken of er een noodzaak is om een tijdelijke WBT-
verplichting op te leggen teneinde verdere uitrol te faciliteren tijdens het uitfaseringsproces.  
 
Uit oogpunt van de ontwikkeling van infrastructuurconcurrentie voorziet het college een risico dat 
partijen die de connectiviteit tussen het subnetwerk van KPN en hun eigen netwerk op korte termijn 
niet kunnen realiseren, in grotere mate afhankelijk van KPN worden. Indien er geen aanvullende 
maatregelen worden genomen, zullen zij bij het wegvallen van MDF-access in de connectiviteit naar 
de eindgebruikers moeten voorzien op basis van het Wholesale Broadband Access-aanbod van KPN 
of de markt noodgedwongen moeten verlaten.  
 
De naar huidige inzichten meest directe en passende maatregel die het wegvallen van MDF-access 
op dit punt adequaat adresseert, lijkt op dit moment de verplichting voor KPN tot een gereguleerd 
aanbod voor verhuur van glasvezel/glasvezelroutes of een aanbod voor SDF-backhaul. Het college 
voorziet dan ook op voorhand dat een gereguleerd aanbod voor SLU in combinatie met een 
gereguleerd aanbod voor glasvezel/glasvezelroutes mogelijk aangevuld met SDF-backhaul van KPN 
onderdeel zijn van het volwaardig alternatief. Ook het bieden van co-locatiefaciliteiten op straatkast en 
de MCL zou onderdeel van dit aanbod moeten uitmaken. Het gaat hierbij niet alleen om de levering 
van co-locatie ten behoeve van het afnemen van SDF-backhaul, maar ook co-locatiefaciliteiten voor 
aanbieders die zelf SDF-backhaul willen realiseren van de MCL naar de straatkast. De mogelijkheden 
van verhuur van glasvezel en/of glasvezelroutes (‘dark fiber’) zal het college dan ook in het kader van 
een marktanalyse naar SDF-backhaul onderzoeken.  
 
Het college merkt daarbij op dat hij het een positieve ontwikkeling zou vinden wanneer marktpartijen 
hun infrastructuren zoveel mogelijk gezamenlijk aanleggen en bij de aanleg zoveel mogelijk rekening 
houden met mogelijk toekomstig medegebruik door het aanleggen van extra capaciteit. Het college 
wijst er op dat wanneer KPN en andere partijen hieromtrent thans duurzame afspraken zouden 
maken, waardoor de drempel om bijvoorbeeld SDF-backhaul te realiseren sterk wordt verlaagd, dit in 
een analyse van de noodzaak van regulering een belangrijke rol zal spelen.  
 
Het college gaat er ten slotte van uit dat een gereguleerd aanbod voor SLU en SDF-backhaul een 
gelijkwaardig economisch effect zou kunnen hebben als de huidige verplichting tot het leveren van 
ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk op het niveau van de hoofdverdeler. Het college gaat er 
dan ook van uit dat in die situatie de noodzaak tot verdergaande regulering dan nu het geval is op de 

                                                                                                                                                                      
hiërarchisch laagste netwerkniveau wordt gevormd door de eindgebruikers, het tweede netwerkniveau de lokale knooppunten 

(straatkasten en vervolgens MDF-locaties).  
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markt voor hoge kwaliteit wholesale breedbandtoegang, niet uit een marktanalyse zal blijken.  
 
Het college benadrukt ten slotte dat het door het college geschetste volwaardig alternatief als zodanig 
niet het resultaat is van een marktanalyse en dus ook geen verplichtingen voor KPN omvat. Of het 
door het college geschetste volwaardig alternatief een passende verplichting is en moet worden 
opgelegd zal een nieuwe marktanalyse moeten uitwijzen. 
 

4.3 Conclusie 
Uitgangspunt van het college is dat een volwaardig alternatief de connectiviteit van het subnetwerk 
naar de netwerken van de andere aanbieders vervangt. Deze connectiviteit koopt een afnemer van 
MDF-access thans in bij KPN. Idealiter realiseren de andere aanbieders, evenals KPN, deze 
connectiviteit zelf door eigen aanleg of inkoop. Het college voorziet echter, gegeven het tempo en de 
omvang waarin andere partijen dit zullen moet realiseren, drempels voor verdere uitrol. Het college 
ziet op voorhand geen duidelijke bevoegdheid om meeleggen of de aanleg van extra capaciteit aan 
kabelbuizen af te dwingen.  
 
Het volwaardig alternatief voor de thans geldende verplichtingen zou kunnen bestaan uit de volgende 
onderdelen: 

Een gereguleerd aanbod van KPN voor ontbundelde toegang tot het subnetwerk, alsmede 
bijbehorende faciliteiten zoals co-locatie op de straatkast ten behoeve van het afnemen van SLU. 

– 

– 

– 

– 

– 

Uitfaseringsvoorwaarden voor het intrekken van reeds verleende toegang (in hoofdstuk 5 zal het 
college ingaan op de voorwaarden die hij op basis van het huidig marktbesluit ULL aan de 
uitfasering van de MDF-locaties zal verbinden. Het college verwacht dat deze ook onderdeel 
zullen uitmaken van een uiteindelijke nieuwe set aan verplichtingen). 
Een gereguleerd WBT-aanbod van KPN voor de gebieden waar nog geen SLU en/of SDF-
backhaul door KPN wordt aangeboden en de MDF-locaties worden uitgefaseerd.  
Een gereguleerd aanbod voor het leveren van glasvezel en/of glasvezelroutes door KPN, alsmede 
bijbehorende faciliteiten zoals co-locatie op de MCL en de straatkast ten behoeve van het 
aanleggen en leveren van backhaul door derden. 
en/of 
Een gereguleerd aanbod voor SDF-backhaul van KPN, alsmede bijbehorende faciliteiten zoals co-
locatie op de MCL en straatkast ten behoeve van het afnemen van backhaul van KPN of het 
leveren van backhaul door derden. 
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5 Voorwaarden voor de uitfasering van MDF-locaties 
 

Het college geeft in dit hoofdstuk aan hoe hij om zal gaan met de (huidige) verplichtingen van KPN die 
voortvloeien uit het marktbesluit ULL. Het college geeft hieronder aan onder welke voorwaarden hij 
voortgezette verlening van toegang redelijkerwijs niet langer van KPN zal verlangen. Dit zijn 
voorlopige standpunten van het college die het college ter consultatie voorlegt. Het college is 
voornemens de definitieve voorwaarden na consultatie neer te leggen in beleidsregels.  

In paragraaf 5.1 schetst het college het relevante juridisch kader zoals dat volgt uit de marktbesluiten. 
Het college maakt in paragraaf 5.2 duidelijk hoe hij, gegeven dit kader, bij het opstellen van deze 
voorwaarden de belangen van KPN enerzijds en de belangen van de afnemers van ontbundelde 
toegang anderzijds, zal afwegen. Vervolgens volgen in paragraaf 5.3 de voorwaarden voor uitfasering. 
In paragraaf 5.4 geeft het college aan hoe het proces rondom een voornemen tot intrekking van reeds 
verleende toegang tot faciliteiten zal lopen en in paragraaf 5.5 vat het college zijn conclusies samen.  

 

5.1 Juridisch kader 
De voorwaarden die het college voornemens is te stellen aan KPN voordat zij mag overgegaan tot 
intrekking van reeds verleende toegang tot faciliteiten en de uitfasering van de MDF-locaties, hebben 
hun grondslag in het marktbesluit ontbundelde toegang. Het college geeft in deze paragraaf de naar 
zijn oordeel relevante onderdelen uit het marktbesluit weer.  
 
Allereerst heeft KPN op grond van artikel 6a.2 juncto artikel 6a.6, eerste lid, Tw de verplichting om te 
voldoen aan redelijke verzoeken om ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk van KPN. 
Ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk omvat zowel volledig ontbundelde toegang als gedeelde 
toegang zowel op het niveau van de hoofdverdeler als op het niveau van het subnetwerk.  
 
Een verzoek om ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk van KPN kan alleen worden afgewezen 
op grond van objectieve criteria als de technische haalbaarheid of de noodzaak om de integriteit van 
het netwerk te handhaven.  
 
Op grond van artikel 6a.2 Tw juncto artikel 6a.6, tweede lid, Tw dient KPN aanbieders die 
bijbehorende diensten en faciliteiten te bieden die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de levering van 
elektronische communicatiediensten op basis van ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk van 
KPN. Het gaat daarbij onder meer in elk geval om co-locatie, koppelkabels of andere vormen van 
gedeeld gebruik van faciliteiten (inclusief gedeeld gebruik van kabelgoten, gebouwen of masten). 
 
Ook mag KPN op grond van artikel 6a.2 juncto artikel 6a.6, tweede lid Tw, reeds verleende toegang 
tot faciliteiten niet intrekken tenzij voortgezette verlening van toegang redelijkerwijs niet van KPN mag 
worden verlangd. KPN dient een voornemen tot intrekking vooraf, met een termijn van minimaal drie 
maanden voorafgaande aan de voorgenomen datum van intrekking, aan het college te overleggen.  
 
KPN dient op grond van artikel 6a.2 Tw juncto artikel 6a.6, tweede lid, van de Tw tevens te goeder 
trouw te onderhandelen. 
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KPN dient op grond van artikel 6a.2 juncto artikel 6a.9, tweede lid, Tw binnen 30 dagen na 
inwerkingtreding van dit besluit een referentieaanbod voor ontbundelde toegang tot het 
aansluitnetwerk en bijbehorende faciliteiten bekend te maken en regelmatig bij te werken. KPN dient 
daartoe de minimumlijst zoals is beschreven in bijlage 3 van het marktbesluit ontbundelde toegang, op 
te nemen in het referentieaanbod.  
 
Op grond van artikel 6a.9, vijfde lid, Tw heeft het college de volgende voorschriften vastgesteld aan de 
wijze van bekendmaking van het referentieaanbod: 
 
a) KPN dient het referentieaanbod op elektronische wijze bekend te maken op haar website; 
b) KPN dient wijzigingen in haar wholesale-aanbod tijdig, dat wil zeggen uiterlijk zes maanden 

voordat de wijziging wordt doorgevoerd, in het referentieaanbod op te nemen en haar afnemers 
hiervan op de hoogte stelt; 

c) KPN dient een afschrift van het referentieaanbod en elke wijziging hiervan aan het college te 
verstrekken. 

 
KPN gaat, wanneer zij een MDF-locatie wil uitfaseren, over tot intrekking van reeds verleende toegang 
tot faciliteiten. Immers op alle MDF-locaties wordt ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk 
afgenomen door KPN zelf en/of andere marktpartijen. Uitgangspunt van het marktbesluit is dat KPN in 
beginsel gehouden is aan het voortzetten van haar dienstverlening. Gegeven de wens om de MDF-
locaties uit te faseren en het oordeel van het college dat het verbieden hiervan een 
ongerechtvaardigde inbreuk zou zijn op het eigendomsrecht van KPN, betekent dit dat het college zal 
vaststellen in welke omstandigheden voortgezette verlening van toegang redelijkerwijs niet van KPN 
mag worden verlangd. Het college zal de in de volgende paragraaf geschetste voorwaarden 
uiteindelijk, na consultatie, opnemen in beleidsregels die zij zal hanteren bij beoordeling van een 
voornemen tot intrekking van reeds verleende toegang tot faciliteiten. 
 

5.2 Belangenafweging 
Het college heeft in het marktbesluit ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk, geconcludeerd dat 
voor het bereiken van een situatie van daadwerkelijke concurrentie het noodzakelijk is om KPN onder 
meer een toegangsverplichting op te leggen. Bij de beslissing of het opleggen van een 
toegangsverplichting gerechtvaardigd is, heeft het college een belangenafweging gemaakt. Hierbij is 
het college nagegaan of het belang en de noodzaak voor andere marktpartijen om toegang te 
verkrijgen tot de infrastructuur van KPN opweegt tegen het belang van KPN om haar infrastructuur 
naar eigen inzicht te kunnen exploiteren. Het college heeft geconcludeerd dat, gegeven de AMM-
positie van KPN en het doel van het regelgevend kader om een situatie van daadwerkelijke 
concurrentie te bewerkstelligen, bij voorkeur via maatregelen die de infrastructuurconcurrentie 
bevorderen, een toegangsverplichting passend was.22 Daarmee heeft het college ook geoordeeld dat 
in zoverre een inbreuk op het eigendomsrecht van KPN gerechtvaardigd was. Het college heeft 
gegeven de toegangsmogelijkheden tot het netwerk van KPN, KPN verplicht tot onder meer het 

                                                      
22 Besluit Analyse van de markt voor ontbundelde toegang op wholesale-niveau (inclusief gedeelde toegang) tot metalen netten 

en subnetten, voor het verzorgen van breedband- en spraakdiensten van 21 december 2005, kernmerk: 

OPTA/BO/2005/203431, paragraaf 7.1 en 7.2. 
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verlenen van toegang tot de hoofdverdeler (MDF) en het leveren van bijbehorende faciliteiten (zoals 
co-locatie in de MDF-locaties).23 
 
De passendheid van een toegangsverplichting op deze markt en de juistheid van de daaraan ten 
grondslag liggende analyse van de markt wordt ook niet bestreden door KPN of andere marktpartijen.  
 
Het college zal deze belangen ook wegen bij het bepalen van de voorwaarden waaraan KPN zou 
moeten voldoen, wil het college tot een oordeel komen dat voortgezette verlening van de 
gereguleerde toegang redelijkerwijs niet langer van KPN verlangd mag worden. Hierbij overweegt het 
college het volgende. 
 
Aan de verleende MDF-access liggen redelijke verzoeken tot toegang van aanbieders ten grondslag. 
Dit betekent, gegeven de gerechtvaardigd opgelegde toegangsverplichting, dat is vastgesteld dat er 
geen objectieve reden is om in die gevallen toegang te weigeren. Aanbieders hebben, mede door de 
door hen gedane investeringen, een redelijk belang bij voortzetting van deze dienstverlening. Dit is 
ook de reden waarom het uitgangspunt in het besluit is dat reeds verleende toegang tot faciliteiten in 
beginsel niet ingetrokken mag worden. Er kunnen echter zwaarwegende redenen zijn waarom 
desalniettemin voortgezette dienstverlening niet langer van KPN mag worden verlangd. 
 
Het college onderkent het belang van KPN bij uitfasering, onder meer vanwege de kostenvoordelen 
die deze KPN oplevert. Gegeven het uitgangspunt dat de reeds verleende toegang tot faciliteiten niet 
ingetrokken mag worden en dat KPN tevens moet ingaan op redelijke verzoeken om toegang, mag 
KPN echter door haar handelen niet de mogelijkheden van die andere marktpartijen om actief te zijn 
op de onderliggende markten zonder meer beëindigen. Daarmee zouden de 
concurrentiemogelijkheden van die andere aanbieders teniet worden gedaan. De 
toetredingsmogelijkheden en continuïteit van de dienstverlening van de huidige afnemers van MDF-
access dienen in voldoende mate gewaarborgd te zijn. Wanneer dat het geval is, kan voortzetting van 
reeds verleende toegang redelijkerwijs niet langer meer van KPN verlangd worden. De voorwaarden 
die het college stelt aan uitfasering van de MDF-locaties en MDF-access zien er dan ook op dat i) 
partijen op basis van het gereguleerde aanbod voor SLU kunnen toetreden tot de markt en ii) de 
afnemers van MDF-access in staat zijn te migreren naar SLU.  
 
Bij het vaststellen van een redelijke uitfaseringstermijn overweegt het college nog het volgende. KPN 
heeft er belang bij om de uitfasering in een redelijke termijn te kunnen uitvoeren. Het belang van KPN 
om de MDF-locaties snel op te kunnen heffen acht het college minder zwaarwegend dan het belang 
van het behoud van concurrentiemogelijkheden en daarmee het belang van de afnemers van MDF-
access bij een naadloze migratie naar het volwaardig alternatief. Gezien de onomkeerbaarheid van de 
migratie en de impact op de concurrentiemogelijkheden van partijen wanneer de migratie niet goed 
verloopt, is het college van oordeel dat een uitfaseringstermijn de afnemers dan ook ruim voldoende 
tijd moet bieden om de migratie uit te kunnen voeren.  

                                                      
23 De verplichting om ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk te bieden, bestond al op basis van de oude Tw. Eerst op 

basis van de verplichting om in te gaan op redelijke verzoeken om bijzondere toegang (artikel 6.9 oude Tw) en vervolgens door 

Europese harmonisatie via Verordening (EG) Nr, 2887/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 

inzake ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk, PbEG 2000 L 336/4. Ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk op het 

niveau van de hoofdverdeler werd reeds sinds medio 2000 geleverd aan KPN zelf en aan andere marktpartijen. 
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Tot welke voorwaarden deze uitkomst van de belangenafweging leidt, zal het college in paragraaf 5.3 
uiteenzetten.  
 

5.3 Voorwaarden voor de uitfasering 
Het college zal in deze paragraaf verduidelijken hoe hij is gekomen tot de voorwaarden die gelden 
voor KPN wanneer zij over wil gaan tot intrekking van reeds verleende toegang tot faciliteiten. 
Hiermee geeft het college een concrete invulling aan de omstandigheden waaronder voortgezette 
dienstverlening redelijkerwijs niet langer van KPN zou mogen worden verlangd.  
 

5.3.1 Een referentieaanbod voor ontbundelde toegang tot het subnetwerk 

Eerste voorwaarde is dat aanbieders (zowel nieuwe toetreders als de bestaande afnemers van MDF-
access) in staat moeten zijn om SLU af te nemen. Dit betekent dat er sprake moet zijn van een 
referentieaanbod voor SLU dat voldoet aan de eisen gesteld in het marktbesluit. Voor een volledige 
weergave hiervan verwijst het college naar het marktbesluit ULL.  
 
In algemene zin betekent dit dat het referentieaanbod onherroepelijk dient te zijn en die diensten 
omvat die daadwerkelijk beschikbaar zijn voor andere aanbieders. Het college sluit hierbij aan bij 
hetgeen hij in het oordeel over het RA ULL van KPN24 hierover heeft gezegd. Er is kort gezegd sprake 
van een referentieaanbod wanneer sprake is van: 
 
– 

– 

– 

                                                     

een onherroepelijk aanbod, dat  
voldoende concreet is om, indien een andere aanbieder dit wenst, tot een overeenkomst te leiden 
en dus  
die diensten omvat die daadwerkelijk beschikbaar zijn voor (andere) aanbieders. Indien diensten 
nog in ontwikkeling zijn is geen sprake van een referentieaanbod in de zin van het marktbesluit 
ontbundelde toegang.  

 
Het referentieaanbod dient tevens transparant te zijn, dat wil zeggen dat het op elektronische wijze 
wordt gepubliceerd op de website van KPN en dat een afschrift van het aanbod (en elke wijziging 
daarin) is verstrekt aan het college. Het referentieaanbod is tevens non-discriminatoir.  
 
Het referentieaanbod SLU dient te voldoen aan de minimumlijst van bijlage 3 van het marktbesluit. 
Beëindiging van de dienstverlening en migratie tussen de verschillende toegangsvormen zou 
normaliter reeds onderdeel van het referentieaanbod dienen te vormen. In de onderhavige situatie 
gaat het echter niet alleen om de introductie en operationalisering van de SLU-dienstverlening. 
Gegeven het voornemen van KPN om MDF-locaties te gaan uitfaseren, zal de migratie van MDF-
access naar SLU een onomkeerbaar karakter hebben. Hierdoor moet de migratie van de bestaande 
MDF-access naar de SLU-dienstverlening met grote zorgvuldigheid plaatsvinden. Het college acht het 
dan ook van groot belang dat het referentieaanbod SLU tevens een volledig uitgewerkt 

 
24 Oordeel van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit inzake het referentieaanbod voor de 

ontbundelde toegang tot het aansluitnet en bijbehorende faciliteiten van 28 juni 2001, kenmerk: OPTA/IBT/2001/201679, 

paragraaf 3.1.  
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migratieaanbod omvat. Zolang niet duidelijk is hoe en volgens welke processen en afspraken KPN zijn 
huidige afnemers van MDF-access zal migreren naar SLU, kunnen de afnemers van de MDF-access 
ook niet intern de noodzakelijke voorbereidingen treffen voor de migratie. Onlosmakelijk onderdeel 
van het migratieaanbod zijn ook eventuele migratietarieven.  
 
KPN dient als aanbieder van MDF-access en de SLU-dienstverlening ervoor te zorgen dat zij in de 
(door haar voorgenomen uitfasering gedwongen) migratie van MDF naar SLU zorgvuldig en redelijk 
handelt. Wanneer een migratie niet goed verloopt, lopen afnemers het risico dat de kwaliteit van hun 
dienstverlening niet langer gewaarborgd is en dat ze klanten te verliezen. In het ergste geval zou het 
zelfs kunnen betekenen dat een afnemer van MDF-access de continuïteit van zijn gehele 
dienstverlening niet kan waarborgen. In een situatie waarin migratie naar SLU vanwege uitfasering 
van een MDF-locatie betekent dat een marktpartij, die op dit moment op MDF-niveau een zekere 
kwaliteit van dienstverlening heeft gerealiseerd, niet kan remigreren naar de MDF, legt dit een zware 
verantwoordelijkheid bij KPN als marktpartij die de migratie initieert en voor een deel moet uitvoeren. 
Gegeven het belang dat het college hecht aan de zorgvuldigheid van dit proces wil het college hier 
nog benadrukken dat het migratieaanbod van KPN dan ook strikte kwaliteitsniveaus dient te omvatten, 
inclusief vergoedingen (penalty’s) voor het niet nakomen van die kwaliteitsniveaus. Ook dient KPN 
procedures op te nemen om eventuele gebreken te verhelpen. KPN dient ook in het migratieaanbod 
transparant te maken welke acties en/of informatie hij van de wederpartij op welk moment nodig heeft.  
 
Voordat sprake is van een referentieaanbod SLU dat voldoet aan de eisen uit het marktbesluit, kan 
niet worden aangevangen met het uitfaseringsproces. Het college zal in de volgende paragraaf ingaan 
op het uitfaseringsproces en de termijnen die hij voornemens is daaraan te verbinden. Om te kunnen 
vaststellen of sprake is van een minimum referentieaanbod SLU dat voldoet aan de eisen uit het 
bestaande marktbesluit zal het college een door KPN voorgelegd referentieaanbod beoordelen. Het 
college zal hierbij ook eventueel door KPN voorgestelde migratietarieven beoordelen. De afnemers 
van MDF-access (behalve KPN) hebben in reactie op het issuepaper aangegeven dat zij van mening 
zijn dat dit zou moeten betekenen dat migratiekosten niet aan hen worden toegerekend. Het college 
erkent dat hier sprake is van een bijzondere situatie omdat de facto sprake is van een gedwongen 
migratie en zal aan dit vraagstuk specifiek aandacht besteden bij de tariefbeoordeling.  
 
Het college verzoekt partijen te reageren op de voorwaarde dat het uitfaseringsproces niet kan starten 
voordat er een door het college beoordeeld referentieaanbod SLU is dat voldoet aan de eisen uit het 
marktbesluit.  
 
Het college verzoekt partijen te reageren op het standpunt dat het referentieaanbod SLU niet voldoet 
aan de eisen uit het marktbesluit als dat niet tevens een migratieaanbod MDF-SDF omvat.  
 
In het marktbesluit ontbundelde toegang heeft het college opgenomen dat KPN wijzigingen in haar 
wholesale-aanbod tijdig, dat wil zeggen uiterlijk zes maanden voordat de wijziging wordt doorgevoerd, 
in het referentieaanbod dient op te nemen en haar afnemers hiervan op de hoogte stelt. Het college 
heeft daarbij aangegeven dat het daarbij niet alleen gaat om wijziging van bestaande dienstverlening, 
maar bijvoorbeeld ook om de introductie van nieuwe wholesaledienstverlening. De non-
discriminatieverplichting betekent dat andere partijen, op het moment dat KPN zichzelf een bepaalde 
wholesaledienst kan leveren, ook in staat moeten (kunnen) zijn om de desbetreffende 
wholesaledienstverlening af te nemen. Het college wijst er op dat deze termijn in het marktbesluit is 
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opgenomen om afnemers en toekomstige afnemers in staat te stellen hun eigen dienstverlening aan 
te passen of voor te bereiden op wijziging of uitbreiding van het wholesaleaanbod.  
 
Dit betekent ook dat KPN haar afnemers zes maanden voor invoering van het referentieaanbod SLU 
op de hoogte moet hebben gesteld van dit aanbod. De potentiële afnemers van SLU kunnen 
bijvoorbeeld pas hun processen en systemen instellen op het referentieaanbod SLU van KPN als dit 
aanbod een concrete dienstomschrijving omvat. Ook geldt bijvoorbeeld dat potentiële afnemers pas 
hun financiering kunnen regelen wanneer zij de voorwaarden (met name de tarieven) kennen 
waaronder zij SLU kunnen afnemen. Het college ziet onder meer de volgende activiteiten in deze 
fase: 
 

Strategische besluitvorming; – 

– 

– 

– 

– 

– 

Financiering van de business case; 
Keuze van leveranciers (apparatuur); 
Technische testen; 
Architectuur ontwerp;  
Aanpassen processen en systemen op het aanbod van KPN. 

 
De termijn van zes maanden is een generieke termijn en geldt dus voor alle MDF-locaties. Aangezien 
de afnemers van MDF-access redelijkerwijs niet kunnen starten met het migratieproces voordat er een 
referentieaanbod is, kan een redelijke migratietermijn daarom niet eerder aanvangen dan zes 
maanden nadat een door het college beoordeeld referentieaanbod, is gepubliceerd.  
 
Het college verzoekt partijen te reageren op het standpunt dat een redelijke migratietermijn niet eerder 
ingaat dan zes maanden nadat er een door het college beoordeeld referentieaanbod SLU door KPN is 
gepubliceerd.  

5.3.2 Een redelijke uitfaseringstermijn 

De volgens het college redelijke uitfaseringstermijn wordt bepaald door twee zaken: 
 

De mogelijkheid die afnemers van MDF-access hebben gehad om hun investeringen terug te 
verdienen (redelijke afschrijvingstermijn); 

– 

– De termijn die afnemers van MDF-access nodig hebben om te kunnen migreren naar SLU 
(redelijke migratietermijn). 
 

De uitfaseringstermijn die uiteindelijk per MDF-locatie resulteert is afhankelijk van de vraag wanneer 
de laatste marktpartij die aanwezig is op de MDF-locatie is gestart met het afnemen van MDF-access. 
Het college benadrukt dat het niet zo is dat een door het college beoordeeld en gepubliceerd 
referentieaanbod ook voorwaarde is om de afschrijvingstermijn te laten aanvangen. Wanneer de 
redelijke afschrijvingstermijn voor alle partijen op de MDF-locatie is afgelopen binnen de door het 
college redelijk geachte migratietermijn, geldt de redelijke migratietermijn als te hanteren redelijke 
uitfaseringstermijn. Dit betekent dat hoofduitgangspunt is dat de redelijke migratietermijn geldt, tenzij 
uit de redelijke afschrijvingstermijn een langere termijn volgt.  
 
Voorwaarde voor de aanvang van een uitfasering van een specifieke MDF-locatie is een 
uitfaseringsaankondiging voor die locatie die KPN publiceert op haar website en die KPN schriftelijke 
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aan het college alsmede aan de betreffende afnemers op die locatie heeft verzonden. KPN geeft in 
deze aankondiging tevens aan, met inachtneming van bovenstaande, wat de redelijke 
uitfaseringstermijn is die van toepassing is op de desbetreffende MDF-locatie. Met de aankondiging 
van KPN dat zij voor een specifieke MDF-locatie het uitfaseringsproces start, ontstaat de noodzaak 
voor een afnemer van de bestaande MDF-access om de voorbereidingen voor daadwerkelijke 
migratie te gaan starten.  
Zonder die ‘formele’ aankondiging mag niet van de afnemers van MDF-access verwacht worden dat 
zij voorbereidingen treffen voor migratie. Zonder uitfasering hadden de afnemers immers nog 
gedurende langere tijd hun voorzieningen op die MDF-locatie kunnen benutten. Het staat de afnemers 
van MDF-access uiteraard vrij om onafhankelijk van een uitfaseringsaankondiging van KPN al eerder 
in te gaan op het SLU-aanbod en migratie van hun MDF-access te starten. 
 
Het college verzoekt partijen te reageren op de voorwaarde dat het uitfaseringsproces niet eerder kan 
starten dan na een aankondiging ervan op de website van KPN, een schriftelijke mededeling ervan 
aan de afnemers van MDF-access op die locatie en een schriftelijke mededeling ervan aan het 
college. 
 
Het college zal allereerst ingaan op wat hij als redelijke afschrijvingstermijn beschouwt en de wijze 
waarop hij die heeft bepaald. Vervolgens zal het college toelichten wat hij op voorhand inschat als een 
redelijke migratietermijn. 
 
Een redelijke afschrijvingstermijn 
KPN is op grond van het marktbesluit ULL gehouden om te goeder trouw te onderhandelen met de 
afnemers van MDF-access. Dit betekent naar het oordeel van het college dat de afnemers van MDF-
access er in beginsel van uit hadden mogen gaan dat zij in elk geval in staat zouden zijn de eenmalige 
aan KPN betaalde vergoeding voor de basisconfiguratie van hun co-locatiefaciliteiten terug te 
verdienen. Wanneer bijvoorbeeld een afnemer van MDF-access kort voor bekendmaking van de 
voorgenomen uitfasering van de MDF-locaties co-locatievoorzieningen heeft afgenomen op een 
locatie die KPN van plan is op korte termijn uit te faseren, dan zou dit betekenen dat de afnemer die 
eenmalige vergoeding in zeer korte tijd moet afschrijven. Dit acht het college niet redelijk, mede 
gegeven de hoogte van de eenmalige vergoeding voor het afnemen van co-locatie. KPN handelt als 
betrouwbare leverancier wanneer zij ervoor zorg draagt dat op grond van haar planning van 
uitfasering van de verschillende MDF-locaties, de afnemers op die locatie in de gelegenheid zijn 
geweest hun eenmalige vergoeding voor de basisconfiguratie, af te schrijven.  
 
Voor het bepalen van een redelijke afschrijvingstermijn zoekt het college aansluiting bij de bepalingen 
uit het referentieaanbod co-locatie, uit de zogenaamde Raamovereenkomst co-locatie van KPN.25 
Hierin is namelijk in artikel 15.7 opgenomen dat een afnemer van MDF-access onder bepaalde 
omstandigheden aanspraak kan maken op terugbetaling door KPN van (een gedeelte van) de door 
haar in het kader van de afgenomen co-locatievoorzieningen betaalde eenmalige vergoeding voor 
basisvoorzieningen. Eén van de voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op een (gedeeltelijke) 
terugbetaling is wanneer beëindiging van de overeenkomst tussen KPN en de afnemer plaatsvindt 
binnen vijf jaar nadat deze is aangegaan. Kennelijk hanteert KPN als uitgangspunt voor de afschrijving 

                                                      
25 KPN offer for collocation services, Model Raamovereenkomst, versie 2.1 van 01-01-2004, te vinden op de website van KPN 

http://www.kpn-wholesale.com/. 
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van de co-locatievoorzieningen zelf een afschrijvingstermijn van vijf jaar. Het college vindt het voor de 
hand liggen om voor de afschrijvingen van de afnemers van MDF-access dezelfde afschrijvingtermijn 
te hanteren. Het college is van oordeel dat het niet redelijk is om dezelfde afschrijvingstermijn te 
hanteren voor de eenmalige vergoedingen voor uitbreiding van de basisconfiguratie. De tarieven voor 
uitbreiding van co-locatiefaciliteiten zijn immers significant lager dan de tarieven voor de 
basisconfiguratie.26 Mocht uit de reacties op het Positionpaper blijken dat de meningen over een 
redelijke afschrijvingstermijn ver uiteenlopen, dan zal het college hier mogelijk nog een nader 
onderzoek naar doen. 
 
Het college verzoekt partijen te reageren op het standpunt van het college dat een redelijke 
afschrijvingstermijn voor de eenmalige vergoeding die een afnemer heeft betaald aan KPN voor de 
basisconfiguratie op een MDF-locatie, vijf jaar is.  
 
Een redelijke migratietermijn  
Wanneer er een referentieaanbod is, waarvan het college heeft vastgesteld dat deze voldoet aan de 
eisen uit het marktbesluit, kan het uitfaseringsproces een aanvang nemen. Gedurende het 
uitfaseringsproces moeten aanbieders, per MDF-locatie waarvan KPN transparant heeft 
aangekondigd de uitfasering te starten, de concrete voorbereidingen treffen voor de afname van SLU 
en de migratie van MDF naar SLU in het dekkingsgebied van die MDF-locatie.  
 
Het uitfaseringsproces kent de volgende hoofdactiviteiten. Deze activiteiten moeten voor elke MDF-
locatie opnieuw en onafhankelijk van elkaar worden uitgevoerd.  
 

1. De voorbereidingen voor SLU; 
2. De opbouw van SLU en migratie van MDF naar SLU; 
3. Afbouw van de voorzieningen op de MDF-locatie door de afnemer van MDF-access; 
4. Uitfasering van de MDF-locatie door KPN. 

 
De daadwerkelijke uitfasering van de MDF-locatie door KPN laat het college hier onbesproken. Het 
college benadrukt dat de daadwerkelijke uitfasering door KPN pas kan aanvangen nadat het college 
heeft vastgesteld dat voortgezette verlening van toegang redelijkerwijs niet langer van KPN verlangd 
mag worden.  
 
Operationele voorbereidingen SLU 
Het college ziet in de fase van operationele voorbereiding SLU onder meer de volgende activiteiten 
voor de toekomstige afnemers van SLU. Deze activiteiten zijn onafhankelijk van de vraag of de 
afnemer van SLU MDF-access afneemt of een nieuwe toetreder is. Het college schat op voorhand in 
dat de activiteiten in deze fase ongeveer zes maanden in beslag zullen nemen. 
 

– 

– 

– 

– 

– 

                                                     

Opstellen projectplanning (kabelroute-plan); 
Inkopen SLU-componenten bij KPN (type kasten en apparatuur); 
Make or buy keuze (zelf aanleggen of inkoop van de SDF-backhaul); 
Aanbesteden bij aannemer(s) voor aanleg voorzieningen; 
Projectorganisatie inrichten; 

 
26 Ontwerp wholesale price cap-besluit van 25 april 2006, kenmerk: OPTA/TN/2006/200897. 
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Operationele besluitvorming (inclusief projectfinanciering); – 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Aanvragen vergunningen (voor graven). 
 
Opbouw SLU en migratie MDF-SLU 
Het college ziet in de fase opbouw SLU dienstverlening en migratie van MDF naar SLU de volgende 
activiteiten. Het college schat op voorhand in dat deze activiteiten ongeveer anderhalf jaar in beslag 
zullen nemen.  
 

Het leggen van glasverbindingen (SDF – SDF – MCL); 
De realisatie/bouw van de aan de MDF-locatie verbonden straatkasten (inclusief 
apparatuur); 
Realisatie/bouw MCL-co-locatie (inclusief apparatuur); 
Test van Ringnetwerk; 
Test van configuraties in straatkast; 
Integrale test; 
Klantmigraties; 
Overlayperiode (redundantie/fallback). 

 
Afbouw voorzieningen afnemer MDF-access 
Ten slotte ziet het college in de fase van afbouw als enige activiteit voor de afnemer van MDF-access 
het ontmantelen van de apparatuur. Het college schat op voorhand in dat deze fase per MDF-locatie 
ongeveer drie maanden in beslag zal nemen.  
 
Het college verzoekt partijen te reageren op de door het college onderscheiden fases en de 
activiteiten die het college voorziet in die fasen. Zijn er fasen/activiteiten benoemd die overbodig zijn? 
Missen er fasen/activiteiten in het beschreven uitfaseringsproces? Verder verzoekt het college 
marktpartijen te reageren op de door het college genoemde termijnen.  
 
Het college roept partijen op om hun reactie zoveel mogelijk te onderbouwen met objectieve 
informatie. Het college verzoekt met name KPN om inzicht te verschaffen in de activiteiten die zij 
onderscheidt en de tijdlijnen die zij zelf voor deze activiteiten hanteert, mede op basis van 
ervaringscijfers. 
 
Conclusie 
Het college stelt vast dat een redelijke afschrijvingstermijn voor de eenmalige co-locatietarieven die 
een afnemer van MDF-access aan KPN heeft vergoed vijf jaar is. Dit betekent dat de redelijke 
afschrijvingstermijn voor een specifieke MDF-locatie vijf jaar na de laatste levering van een 
basisconfiguratie aan een marktpartij is.  
Het college stelt tevens op voorhand vast dat de migratie die de afnemers in het kader van de 
uitfasering redelijkerwijs nodig hebben, per MDF-locatie ruim twee jaar in beslag neemt. Wanneer die 
periode in acht wordt genomen vormt de gedwongen migratie geen belemmering voor de 
concurrentiemogelijkheden van de bestaande MDF-afnemers. Het college constateert dat KPN voor 
zijn eigen uitrol een termijn van vier tot vijf jaar hanteert. Het college acht een termijn van twee jaar per 
MDF-locatie dan ook op voorhand niet onredelijk lang.  
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Een tweede voorwaarde binnen het uitfaseringsproces is dan ook dat KPN, per MDF-locatie waarvan 
zij uitfasering heeft aangekondigd, een redelijke uitfaseringstermijn hanteert. De redelijke 
uitfaseringstermijn die KPN dient te hanteren wordt bepaald door de verhouding tussen de redelijke 
afschrijvingstermijn en de redelijke migratietermijn op die specifiek uit te faseren MDF-locatie. Hierbij 
geldt dat KPN de redelijke migratietermijn hanteert, tenzij de afschrijvingstermijn van vijf jaar na de 
laatste levering van co-locatie op die MDF-locatie, een langere termijn noodzakelijk maakt.  
 
Het college verzoekt partijen te reageren op de voorwaarde dat KPN een redelijke uitfaseringstermijn 
dient te hanteren die gelijk is aan de redelijke migratietermijn, tenzij de redelijke afschrijvingstermijn 
van vijf jaar na de laatste levering van een basisconfiguratie op die MDF-locatie, een langere termijn 
is. In dat geval dient voor alle partijen de redelijke afschrijvingstermijn gehanteerd te worden van vijf 
jaar na de laatste levering van een basisconfiguratie op die MDF-locatie.  
 
Het college merkt hierbij nog op dat hij, los van dit Positionpaper, een onderzoek heeft gestart 
teneinde meer inzicht te krijgen in de activiteiten die nodig zijn voor opbouw van SLU en de migratie 
van MDF naar SLU en de daaraan verbonden redelijke termijnen. Op basis van dit onderzoek en de 
reacties van marktpartijen zal het college uiteindelijk in zijn beleidsregels een definitieve termijn 
stellen.  
 
Het college is van oordeel dat KPN de uitgangspunten die gelden voor een redelijke 
uitfaseringstermijn, nadat het college deze heeft vastgesteld in de beleidsregels, tevens in haar 
referentieaanbod voor SLU dient op te nemen.  

5.3.3 Non-discriminatoir handelen 

Het college wijst er op dat KPN wat betreft het migratieproces en de beëindiging van de 
dienstverlening dient te voldoen aan de non-discriminatieverplichting. Dit betekent dat alle MDF-
afnemers, inclusief KPN zelf, gelijk behandeld moeten worden in het migratietraject en gelijke 
informatie op hetzelfde moment moeten krijgen.  
 
Dit betekent niet dat er geen ruimte is voor het maken van andere afspraken. Wanneer KPN voor een 
specifieke locatie met (één van haar) afnemers overeenstemming bereikt over uitfasering door 
migratie naar bijvoorbeeld een ander type dienstverlening en/of bijvoorbeeld overeenstemming over 
een andere migratietermijn, behoort dit uiteraard altijd tot de mogelijkheden. In overeenstemming met 
de afnemers van MDF-access kan dus in individuele gevallen afgeweken worden van de voorwaarden 
die het college in zijn beleidsregels zal neerleggen. Dit dient echter transparant te gebeuren en andere 
partijen moeten in gelijke omstandigheden ook aanspraak kunnen maken op dezelfde voorwaarden. 
 
Transparant betekent in dit geval dat KPN op haar website bekend maakt voor welke locaties andere 
afspraken worden gehanteerd, wat die afspraken inhouden en dat KPN de gemaakte afspraken 
tevens ter kennisgeving aan het college verstrekt.  
 
Het college vraagt partijen te reageren op het standpunt dat KPN op haar website bekend dient te 
maken voor welke locaties zij andere voorwaarden is overeengekomen en wat die andere afspraken 
zijn, en dat KPN dit tevens ter kennisgeving schriftelijk aan het college mededeelt.  
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De verplichting om als aanbieder van zowel MDF-access als de SLU-dienstverlening non-
discriminatoir te handelen, leidt er toe dat het niet zo kan zijn dat KPN de uitfasering van een MDF-
locatie aankondigt, maar uiteindelijk de locatie niet daadwerkelijk uitfaseert en zelf nog in de 
desbetreffende MDF-locatie toegang afneemt. Een dergelijke situatie kan in strijd zijn met het non-
discriminatiebeginsel.  
 
Op voorhand overweegt het college dat een dergelijk handelen zou kunnen duiden op een overtreding 
op het gebied van de non-discriminatoire informatievoorziening, omdat KPN in tegenstelling tot andere 
afnemers tijdig op de hoogte was dat zij klaarblijkelijk (nog) niet hoefde te migreren uit de MDF-locatie, 
terwijl de andere marktpartijen wel gedwongen zijn gemigreerd. Daarnaast lijkt er op voorhand sprake 
te zijn van discriminatoir handelen op het gebied van de verleende faciliteiten. KPN is immers, door de 
uitfasering formeel aan te kondigen, een proces gestart dat zou moeten leiden tot het intrekken van de 
reeds verleende toegang en dus beëindiging van de levering van toegang. Gegeven het gedwongen 
karakter van de beëindiging van MDF-access en eventuele migratie naar de SDF, de 
onomkeerbaarheid voor de afnemers van MDF-access en de activiteiten die het migratieproces van 
een afnemer vragen, beschouwt het college een dergelijke gedraging op voorhand als een zeer zware 
overtreding.27 
 
Het college verzoekt partijen aan te geven onder welke omstandigheden KPN of andere partijen nog 
langer gebruik zouden kunnen maken van een MDF-locatie, ondanks publicatie van een aankondiging 
door KPN van uitfasering van die MDF-locatie? 
 

5.3.4 Inwilligen verzoeken om toegang in het licht van de uitfasering 

De nadere invulling die het college hierboven voorstelt voor de bepaling dat reeds verleende toegang 
tot faciliteiten niet ingetrokken mag worden, tenzij voortgezette verlening van toegang redelijkerwijs 
niet van KPN mag worden verlangd, laat onverlet dat KPN ook een verplichting heeft op grond van het 
marktbesluit om in te gaan op redelijke verzoeken om ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk en 
bijbehorende faciliteiten. Afwijzing van een verzoek kan alleen op grond van objectieve criteria die 
betrekking hebben op de technische haalbaarheid of de noodzaak de netwerkintegriteit te handhaven. 
 
Dit betekent dat het algemene voornemen om MDF-locaties te gaan uitfaseren of de formele 
aankondiging voor een specifieke MDF-locatie, geen redenen kunnen zijn om een verzoek om 
ontbundelde toegang en bijbehorende faciliteiten af te wijzen. Een marktpartij die, gegeven een 
formele aankondiging van uitfasering, toch een verzoek doet om ontbundelde toegang op die 
specifieke MDF-locatie, moet de mogelijkheid hebben om die toegang nog te verkrijgen gedurende het 
nog resterende deel van de uitfaseringstermijn. De uitfaseringstermijn wordt vastgesteld op het 
moment dat voor die locatie een uitfaseringsaankondiging wordt gedaan. Het is dus niet zo dat voor 
een MDF-locatie de redelijke uitfaseringstermijn opnieuw wordt bepaald door een redelijke 
afschrijvingstermijn voor de basisconfiguratie van de nieuwe afnemer. Dat zou immers tot oneigenlijke 
toegangsverzoeken kunnen leiden. De redelijke uitfaseringstermijn wordt bepaald op basis van de 
redelijke migratietermijn na een aankondiging en de redelijke afschrijvingstermijn die geldt voor de 
afnemers die ten tijde van de aankondiging reeds faciliteiten afnemen op die locatie. 

                                                      
27 Beleidsregels boetetoemeting met betrekking tot het opleggen van boetes ingevolge artikel 15.4 van de Telecommunicatiewet 

(Boetebeleidsregels OPTA) Staatscourant 29 juli 2005, nr. 145 / pag. 10. 
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KPN is niet gehouden om, wanneer zij handelt volgens de beleidsregels van het college, na afloop 
van de uitfaseringstermijn nog faciliteiten te bieden aan die afnemer. Zolang de MDF-locatie nog niet 
is uitgefaseerd, is levering technisch haalbaar, na afloop van de uitfaseringstermijn is levering niet 
langer technisch haalbaar (de MDF-locatie bestaat immers niet meer). KPN dient in het 
onderhandelingsproces over het verlenen van toegang wel transparant te maken dat sprake is van 
een locatie waarvoor KPN een formele aankondiging van uitfasering heeft gedaan.  
 
Het college verzoekt partijen te reageren op het uitgangspunt dat zij te allen tijde kunnen verzoeken 
om ontbundelde toegang tot bestaande MDF-locaties van KPN, maar dat gegeven een formele 
uitfaseringsaankondiging, KPN gerechtigd is de termijn van levering te beperken tot het nog 
resterende deel van de uitfaseringstermijn.  
 

5.4 Beoordeling voornemen tot intrekken reeds verleende toegang 
Het college is van mening dat met de voorwaarden die het college voornemens is te stellen aan KPN, 
een zorgvuldig proces van uitfasering van MDF-locaties is gewaarborgd en het college een 
evenwichtige afweging heeft gemaakt tussen de belangen van de afnemers van MDF en KPN. KPN 
heeft er belang bij om niet te worden tegengehouden bij de inrichting van haar infrastructuur en het op 
termijn doorvoeren van haar plannen. De afnemers van MDF-access hebben belang bij een gedegen 
voorbereiding op alternatieve dienstverlening en bij een zorgvuldige migratie en afbouw zodat de 
continuïteit van hun dienstverlening is gewaarborgd.  
 
Op grond van het marktbesluit dient KPN een voornemen tot intrekking van reeds verleende toegang 
tot faciliteiten drie maanden voorafgaande aan de voorgenomen intrekking aan het college voor te 
leggen. Het college is van mening dat sprake is van intrekking van MDF-access, wanneer de afnemer 
van MDF-access moet starten met de afbouw van zijn MDF-voorzieningen. Immers, in de opbouw- en 
migratiefase voorziet het college een periode van overlay waarin de afnemer de SLU-dienstverlening 
heeft opgebouwd, maar nog zou kunnen terugvallen op MDF-access. Wanneer wordt aangevangen 
met de afbouw van MDF-voorzieningen, is de migratie onomkeerbaar en is KPN overgegaan tot 
intrekking van de dienstverlening. Dit betekent dat KPN drie maanden voordat de afbouwfase 
aanvangt, een voornemen tot afbouw van de MDF-voorzieningen aan het college moet voorleggen.  
 
Het college zal binnen die drie maanden toetsen of KPN de afspraken uit het referentieaanbod is 
nagekomen en of KPN heeft voldaan aan de bovengenoemde voorwaarden die het college in 
beleidsregels zal neerleggen. Gegeven de administratieve belasting die dit proces potentieel met zich 
brengt, is het college voornemens terughoudend toetsen. Het college zal een voorgelegd voornemen 
tevens publiceren zodat andere partijen daarvan kennis kunnen nemen.  
 
Het college geeft in figuur 1 volgtijdelijk aan hoe het proces van uitfasering, het voortraject van 
publicatie van een door het college beoordeeld referentieaanbod en beoordeling van een voornemen 
tot intrekking van reeds verleende toegang, samenhangen. 
 
 
 
 

OPTA/BO/2006/202771         -  28



POSITION PAPER All-IP  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KPN heeft niet vold
afspraken referent
of voorwaarden uit

 
Figuur 1: Schematische weer
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Het college is van oordeel dat wanneer niet-nakoming door KPN van de afspraken uit het 
referentieaanbod ertoe leidt dat afnemers van MDF-access nog niet zijn gemigreerd op het moment 
waarop de afbouwfase zou starten, dit ook zou moeten leiden tot het in stand laten van MDF-access 
tot het moment dat de opbouw/migratiefase is afgerond. Hetzelfde geldt voor niet-nakoming van de 
door het college gestelde voorwaarden. Voortgezette dienstverlening mag in dat geval wel van KPN 
worden verlangd en zal ook door het college worden verlangd. Wanneer het college dit vaststelt, ofwel 
ambtshalve, ofwel omdat partijen een verzoek doen om handhaving, mag KPN de reeds verleende 
toegang niet intrekken en zal het college indien nodig handhavend optreden.  
 
Het college merkt hierbij op dat wanneer, op transparante en non-discriminatoire wijze, in 
overeenstemming met de afnemers wordt afgeweken van de hierboven genoemde ‘standaard’ 
voorwaarden, KPN wel heeft gehandeld volgens de voorwaarden. Wanneer KPN hieraan heeft 
voldaan, mag, gegeven de door KPN verlangde uitfasering van de MDF-locaties, voortgezette 
dienstverlening redelijkerwijs niet langer van KPN verlang worden.  
 

5.5 Conclusie 
KPN heeft belang bij uitfasering van MDF-locaties, vanwege de kostenvoordelen die het KPN oplevert. 
Gegeven de AMM-positie en de verplichtingen van KPN mag KPN door haar handelen echter niet de 
concurrentiemogelijkheden van een belangrijk deel van haar concurrenten zonder meer te niet doen. 
De toetredingsmogelijkheden en continuïteit van dienstverlening van deze concurrenten dient in 
voldoende mate gewaarborgd te zijn. Het college is voornemens om beleidsregels op te stellen waarin 
hij de voorwaarden neerlegt waaronder voortzetting van reeds verleende toegang redelijkerwijs niet 
langer meer van KPN verlangd kan worden. In dit Positionpaper legt het college de door hem 
voorgestelde voorwaarden ter consultatie voor aan marktpartijen. De voorwaarden zien er op toe dat i) 
partijen op basis van het gereguleerde aanbod voor SLU kunnen toetreden tot de markt en ii) de 
afnemers van MDF-access in staat zijn te migreren naar SLU.  
 
De eerste voorwaarde is dat uitfasering van MDF-locaties niet kan aanvangen voordat KPN een door 
het college beoordeeld, referentieaanbod voor SLU heeft gepubliceerd dat voldoet aan de eisen uit 
het marktbesluit. Het referentieaanbod moet tevens een volledig migratieaanbod omvatten voor de 
migratie van MDF naar SDF, waaronder strikte kwaliteitsniveaus. Partijen moeten tijdig zijn 
geïnformeerd over het referentieaanbod, dat wil zeggen, zes maanden voordat het aanbod SLU wordt 
geïntroduceerd.  
 
Zes maanden na publicatie van het referentieaanbod kan uitfasering van MDF-locaties aanvangen. 
KPN dient een uitfasering formeel aan te kondigen op haar website en de afnemers op die locatie en 
het college hierover schriftelijk te informeren. KPN dient voor de uitfasering van een MDF-locatie een 
redelijke uitfaseringstermijn te hanteren. Deze termijn wordt bepaald door de tijd die de afnemers op 
die locatie nodig hebben om redelijkerwijs te kunnen migreren van MDF naar SDF (redelijke 
migratietermijn) en de termijn die de afnemers op die MDF-locatie redelijkerwijs hadden mogen 
verwachten voor het afschrijven van de eenmalige investering in hun basisconfiguratie (redelijke 
afschrijvingstermijn). Het college acht een termijn van vijf jaar na de laatste levering van een 
basisconfiguratie op een MDF-locatie (waarvan uitfasering nog niet is aangekondigd) een redelijke 
afschrijvingstermijn. Voor migratie van MDF naar SDF acht het college op voorhand een termijn van 
ruim twee jaar redelijk. De redelijke uitfaseringstermijn voor een specifieke MDF-locatie is de redelijke 
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migratietermijn, tenzij de redelijke afschrijvingstermijn na de laatste levering van een basisconfiguratie 
een langere termijn is. In dat geval dient te redelijke afschrijvingstermijn na de laatste levering van een 
basisconfiguratie voor die locatie gehanteerd te worden als redelijke uitfaseringstermijn. 
 
KPN mag in overeenstemming met haar afnemers afwijken van de afspraken uit het referentieaanbod 
en de beleidsregels van het college. KPN dient echter wel transparant en non-discriminatoir te 
handelen. Dit betekent dat KPN, wanneer zij afwijkende voorwaarden overeenkomt, bekend dient te 
maken op haar website voor welke locatie(s) dit het geval is en wat die afspraken inhouden. KPN dient 
dit tevens ter kennisgeving schriftelijk aan het college mede te delen. De non-discriminatieverplichting 
leidt er voorts in beginsel toe dat na afloop van de uitfaseringstermijn, alle partijen uit de MDF-locatie 
weg zijn.  
 
KPN kan een verzoek om MDF-access en bijbehorende faciliteiten (co-locatie) alleen afwijzen op 
grond van technische haalbaarheid of de noodzaak om de netwerkintegriteit te handhaven. Dit 
betekent dat KPN een dergelijk verzoek moet inwilligen, zowel voor locaties waarvoor door KPN een 
uitfaseringsaankondiging is gedaan, als voor locaties waarvoor een uitfaseringsaankondiging nog niet 
is gedaan. Voor locaties waarvoor een formele uitfaseringsaankondiging is gedaan, is KPN gerechtigd 
de levering te beperken tot het nog resterende deel van de uitfaseringstermijn.  
 
Drie maanden voordat de afnemers van MDF-access hun apparatuur moeten verwijderen, dient KPN 
een voornemen tot het intrekking van reeds verleende toegang tot faciliteiten aan het college voor te 
leggen. Wanneer KPN zich niet heeft gehouden aan de afspraken uit het referentieaanbod of de door 
het college gestelde voorwaarden, dan mag KPN de reeds verleende toegang niet intrekken en zal het 
college zonodig handhavend optreden. Wanneer KPN heeft gehandeld volgens de afspraken uit het 
referentieaanbod en de voorwaarden van het college, mag, voortgezette verlening van toegang 
redelijkerwijs niet langer van KPN verlangd worden. Dit is ook het geval wanneer op transparante en 
non-discriminatoire wijze, in overeenstemming met de afnemers, is afgeweken van de afspraken.  
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6 Gerelateerde onderwerpen 
In het Issuepaper All-IP heeft het college een groot aantal vraagstukken geïdentificeerd die met All-IP 
samenhangen. In de voorgaande hoofdstukken heeft het college aangegeven hoe hij tegen de 
voorgenomen uitfasering van MDF-access aankijkt, hoe het college aankijkt tegen het vraagstuk van 
het volwaardig alternatief en onder welke voorwaarden KPN naar oordeel van het college over mag 
gaan tot uitfasering. In dit hoofdstuk geeft het college aan hoe hij aankijkt tegen een aantal andere 
onderwerpen die belangrijk zijn in het kader van All-IP. De onderwerpen zien op overige 
uitgangspunten, randvoorwaarden en spelregels die in algemene zin gelden voor marktpartijen tijdens 
de transitie naar All-IP.  

6.1 Constructieve opstelling 
De transitie naar All-IP zal veel inspanning en betrokkenheid vergen van KPN en de afnemers van 
MDF-access. Het college vindt het belangrijk dat alle betrokkenen in staat zijn om hun eigen belangen 
naar voren te brengen en te behartigen, maar dat zij ook rekening houden met de belangen van de 
andere marktpartijen.  
 
Van KPN verwacht het college in de richting van haar wholesale afnemers een pro actieve, 
constructieve en klantgerichte opstelling. Deze opstelling zal tot uitdrukking moeten komen in 
bijvoorbeeld de manier en snelheid waarmee KPN partijen informatie verschaft, maar ook in hoe KPN 
partijen bij bepaalde, gedurende de transitie te maken keuzes, betrekt. Daarbij zou deze opstelling 
zich niet moeten beperken tot dat deel van All-IP dat KPN zelf ziet als het toegangsmodel van de 
toekomst (WBA), maar zich moeten uitstrekken tot die diensten die KPN zelf wellicht niet in eerste 
instantie als commercieel aanbod zou willen doen, maar mogelijk wel door de afnemers gewenst 
worden (SLU en SDF-backhaul). Van de andere partijen verwacht het college de bereidheid om de 
met KPN in het kader van All-IP te voeren discussies constructief te voeren, met de blik op de 
toekomst. 

6.2 Equivalence 
In het Issuepaper heeft het college in het kader van alternatieve reguleringsmodellen voor de transitie 
naar NGN’s het concept van ’equivalence’, dat in het Verenigd Koninkrijk een centrale rol speelt in het 
regulatory contract tussen de toezichthouder Ofcom en BT, besproken.28  
 
In de reacties op het issuepaper komt naar voren dat het merendeel van de marktpartijen, ondanks de 
onduidelijkheid die bestaat over de mogelijke invulling van dit concept in de Nederlandse situatie, een 
positieve grondhouding hebben ten aanzien van ‘equivalence’. Het college zal dan ook nog in 2006 
een onderzoek starten naar de mogelijkheden die het reguleringsmodel uit het VK biedt voor de 
Nederlandse situatie. Hierbij zal het college allereerst kijken naar de ervaringen die Ofcom en BT 
hebben met dit model. Het college zal verder de mogelijkheid van een equivalence model bekijken, 
waarbij niet alleen op gelijke wijze wordt geleverd, maar ook op identieke wijze wordt ingekocht.Een 

                                                      
28 Equivalence komt er kort gezegd op neer dat BT door middel van structurele maatregelen op wholesaleniveau zekerstelt dat 

concurrerende aanbieders en BT zelf tegen volstrekt identieke voorwaarden bepaalde wholesalebouwstenen bij BT kunnen 

inkopen. De belangrijkste structurele maatregel is daarbij dat BT onder meer haar aansluitnetwerk en de backhaul heeft 

afgezonderd in een aparte business unit (‘Open Reach’ genaamd) die op afstand van de rest van BT is gezet. Zie 

www.openreach.co.uk/orpg/home/home.do 
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belangrijke vraag hierbij is hoe wholesale schaalvoordelen op een gelijke (equivalente) wijze vanuit 
KPN wholesale kunnen worden doorgegeven aan alle wholesale afnemers, inclusief KPN zelf. 
 
Mocht KPN een dergelijk model in Nederland op duurzame wijze implementeren, dan zal het college 
dit betrekken in zijn marktanalyses. Op voorhand kan het college zich voorstellen dat een dergelijk 
model het optreden van potentiële mededingingproblemen zou kunnen beïnvloeden en als zodanig 
gevolgen voor de mogelijk op te leggen passende verplichtingen, zou kunnen hebben.  

6.3 Pilot SLU 
In het kader van All-IP is KPN voornemens in november 2006 een reeks proeven te starten (hierna 
aangeduid als de pilot) voor ondermeer de SLU-dienstverlening en de WBA-dienstverlening.  
 
De pilot vormt een bijzonder aandachtspunt voor het college omdat de samenwerking tussen partijen 
in deze fase een belangrijke factor is voor de verdere ontwikkeling van de concurrentie op de markt. In 
het belang van een level playing field en op grond van de verplichtingen uit de marktbesluiten ULL en 
WBT, dient KPN marktpartijen op transparante en non-discriminatoire wijze te betrekken bij het 
uitvoeren van een pilot. De wijze van testen mag niet leiden tot ongelijke startposities van 
marktpartijen op het moment dat een volwaardig aanbod in de markt wordt gezet. De huidige 
samenwerking tussen KPN en de overige marktpartijen is voor het college aanleiding geweest om 
meer duidelijkheid te verschaffen over zijn standpunt ten aanzien van een pilot. Het college heeft KPN 
een brief gezonden waarin hij de verplichtingen waaraan KPN in het kader van de pilot dient te 
voldoen, heeft aangegeven. Het college heeft tevens aangekondigd de voorgenomen pilot van KPN te 
zullen beoordelen om vast te kunnen stellen of de testen niet het karakter van een uitrol krijgen. Een 
afschrift van deze brief is gestuurd aan de deelnemers van de IG SLU.29 
 

6.4 Het WBA-aanbod van KPN 
KPN heeft aangegeven dat zij in het kader van het All-IP programma voornemens is om het 
bestaande WBT-aanbod uit te breiden. Op grond van dit zogenaamde WBA-aanbod kunnen 
marktpartijen toegang tot haar nieuwe All-IP netwerk krijgen. Met dit aanbod geeft KPN andere 
marktpartijen op basis van haar eigen commerciële overwegingen toegang tot haar netwerk.  
Met de uitbreiding van het WBT-aanbod van KPN worden in eerste instantie de mogelijkheden 
gecreëerd om op basis van de zogenaamde VDSL2-techniek en glasvezelaansluitingen in woonwijken 
(Fibre to the Home, ook wel FttH) breedbandtoegang tot eindgebruikers te realiseren. Hiermee kunnen 
andere aanbieders onder meer een landelijk dekkend aanbod voor IPTV-diensten realiseren.  
 
Ter zake van de positie die het WBA-aanbod in de huidige relevante markten zal innemen merkt het 
college het volgende op. De markt voor wholesale breedbandtoegang kent twee relevante markten, te 
weten de markt voor lage kwaliteit wholesale breedbandtoegang (hierna: WBT-LQ) en de markt voor 
hoge kwaliteit wholesale breedbandtoegang (hierna: WBT-HQ). In het marktbesluit WBT heeft het 
college KPN op de markt voor WBT-HQ de verplichting opgelegd om toegang transparant en non-
discriminatoir te leveren.30 Het college heeft geconcludeerd dat de markt voor WBT-LQ effectief 

                                                      
29 Zie brief van het college aan KPN van 21 september 2006, kenmerk: OPTA/BO/2006/202709, die is gepubliceerd op de 

website van het college (www.opta.nl).  
30 Besluit Analyse van de markt voor wholesale-breedbandtoegang, van 21 december 2005, kenmerk: OPTA/BO/2005/203432. 
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concurrerend is en heeft derhalve geen verplichtingen opgelegd. 
 
Het is voor het college op dit moment onvoldoende duidelijk welke diensten onderdeel zullen uitmaken 
van het WBA-aanbod van KPN. Om die reden is hij op dit moment nog niet in staat vast te stellen of 
het door KPN voorgenomen WBA-aanbod behoort tot de markt voor WBT-HQ of de markt voor WBT-
LQ. Het college zal de ontwikkeling van het WBA-aanbod monitoren en zal, wanneer KPN in de 
komende reguleringsperiode een WBA-aanbod in de markt zet, beoordelen op welke relevante markt 
dat aanbod zich bevindt. Ten aanzien van het pilot-aanbod, waarin ook WBA wordt uitgetest, zal het 
college als eerste kunnen beoordelen welke diensten hiervan onderdeel uitmaken en op basis 
daarvan kunnen vaststellen of en zo ja welk deel van het uitgebreide dienstenaanbod onderdeel 
uitmaakt van de markt voor WBT-HQ. Indien (een deel van) het WBA-aanbod van KPN onderdeel 
uitmaakt van de markt voor WBT-HQ gelden verplichtingen op die markt ook voor (dat deel van) het 
WBA-aanbod van KPN. Ook in de nieuwe marktanalyses op de markt voor WBT zal het college het 
WBA-aanbod van KPN betrekken.  
 

6.5 De bestaande verplichtingen 
In het algemeen geldt dat het college KPN onverkort zal houden aan de bestaande verplichtingen die 
voortvloeien uit de marktbesluiten, ongeacht de aangekondigde nieuwe marktanalyses. Dit is relevant 
voor met name twee onderwerpen. Allereerst voor een discussie onder andere in de IG SLU over de 
mogelijkheid van gedeelde toegang tot het subnetwerk en daarnaast voor het nog te nemen besluit 
over de Wholesale Price Cap (hierna: WPC). 

6.5.1 Gedeelde toegang tot het subnetwerk  

Ten aanzien van gedeelde toegang tot het subnetwerk overweegt het college het volgende.  
In het marktbesluit ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk markt is bepaald dat ontbundelde 
toegang tot het aansluitnetwerk (zowel op het niveau van het subnetwerk als de hoofdverdeler) zowel 
volledig ontbundelde toegang als gedeelde toegang omvat. Dit is door KPN ook niet bestreden in de 
beroepsprocedure. Dit betekent dat het referentieaanbod voor ontbundelde toegang tot het 
subnetwerk tevens gedeelde toegang tot het subnetwerk dient te omvatten. 
 
Allereerst is een dergelijke functionaliteit belangrijk voor het kunnen migreren van eindgebruikers van 
MDF-access naar SLU. Immers, ruim 70% van de door andere aanbieders dan KPN afgenomen 
ontbundelde aansluitlijnen betreft een gedeelde aansluitlijn waarbij een eindgebruiker gebruik blijft 
maken van de telefoondienst van KPN en daarnaast een breedbandverbinding afneemt van een 
andere aanbieder. Het college heeft in haar marktanalyses ook vastgesteld dat er afzonderlijke 
relevante markten zijn voor vaste telefonie en breedband internettoegang. Dit betekent wat betreft het 
college ook dat eindgebruikers, en dus ook wholesale afnemers van KPN, niet gedwongen moeten 
worden om telefonie en breedband internettoegang in een bundel af te nemen. Wanneer er geen 
gedeelde toegang tot het subnetwerk wordt gerealiseerd, zou dit de facto betekenen dat een 
alternatieve aanbieder alleen een eindgebruiker kan bereiken wanneer deze zowel telefonie als 
breedband internettoegang (en mogelijk andere diensten) in één pakket bij hem afneemt, of voor deze 
diensten gebruik maakt van een ander netwerk (bijvoorbeeld mobile only). Dit zou betekenen dat de 
eindgebruikers van telefonie van KPN voor een aanbieder van breedband internettoegang die gebruik 
wil maken van ontbundelde toegang tot het subnetwerk, onbereikbaar zijn geworden. De 
mogelijkheden van alternatieve aanbieders van breedband internettoegang om met KPN te 
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concurreren worden daardoor onevenredig verslechterd. 
 
Het college overweegt hierbij dat de noodzaak voor een wholesaledienst als gedeelde toegang 
mogelijk zou kunnen verdwijnen indien in de toekomst de markten voor breedband internettoegang en 
telefonie zouden gaan convergeren tot één gebundelde relevante eindgebruikermarkt. In een 
gebundelde markt wordt de keuze van eindgebruikers voor een aanbieder niet meer bepaald door het 
afzonderlijke productaanbod voor telefonie en breedband internettoegang, maar kiest het merendeel 
van de eindgebruikers ervoor om de diensten bij dezelfde aanbieder af te nemen.  
Van een gebundelde markt voor breedband internettoegang en telefonie is op dit moment echter nog 
geen sprake. Aanbieders dienen daarom in staat te zijn om zelf te kiezen of zij een bundel van 
diensten en/of afzonderlijke producten willen aanbieden. Daartoe moeten zij in de gelegenheid zijn om 
ook ontbundelde toegang op het niveau van de SLU op basis van linesharing af te nemen.  
 
Uit de IG SLU is het college gebleken dat KPN gedeelde toegang tot het aansluitnetwerk niet wil 
opnemen in het aanbod, maar dat marktpartijen daar wel behoefte aan hebben. Het college merkt 
hierover op dat zijn standpunt volstrekt helder is. KPN dient elk redelijk verzoek om toegang tot het 
aansluitnet te honoreren binnen het kader van de verplichtingen uit het marktanalysebesluit. Tot deze 
verplichtingen behoort eveneens gedeelde toegang tot het subnetwerk.  

6.5.2 All-IP en de WPC 

De relatie tussen All-IP en de aan KPN op basis van de marktbesluiten van 21 december 2005 
opgelegde wholesale tariefregulering is door het college in het Issuepaper besproken. Daarbij is voor 
de bestaande gereguleerde diensten opgemerkt dat de met All-IP samenhangende kosten- en 
volumeontwikkelingen, waaronder voorziene opbrengsten van de verkoop van MDF-locaties, zijn 
meegenomen in de totstandkoming van het ontwerpbesluit WPC. All-IP heeft derhalve in beginsel 
geen verdere invloed op de in de WPC bepaalde tariefplafonds. Voorts zijn in de marktbesluiten 
bepalingen opgenomen die gelden in geval de onder de WPC gereguleerde wholesalediensten dan 
wel het gereguleerde wholesale portfolio aanpassingen behoeven.31 Deze bepaling zijn ook van 
toepassing indien die aanpassingen door All-IP worden veroorzaakt. 

In reactie op het Issuepaper hebben sommige marktpartijen opgemerkt dat de introductie van All-IP 
met zich meebrengt dat ook andere diensten van KPN op kosten gereguleerd zouden moeten worden. 
Het college onderschrijft dit. Wanneer KPN diensten ontwikkelt in het kader van All-IP waarvoor op dit 
moment een verplichting tot tariefregulering geldt (SLU), dan moeten deze op kostenoriëntatie 
beoordeeld worden. Voor SLU geldt dat dit gebeurt op basis van de verplichtingen opgenomen in het 
marktbesluit ULL. Het college zal hier te zijner tijd, wanneer KPN een referentieaanbod SLU heeft, een 
beoordelingstraject starten. Hieronder valt eveneens de beoordeling van de kosten van de migratie 
MDF-SLU. Voor thans niet-gereguleerde wholesalediensten, zoals bijvoorbeeld SDF-backhaul, zal het 
college in de marktanalyses onderzoeken of en in hoeverre tariefregulering een passende maatregel 
is. 

6.6 Andere markten 
In deze paragraaf gaat het college in op de gevolgen die de invoering van All-IP kan hebben op 

                                                      
31 Zie met name paragraaf C.8.3 van Annex C bij onder meer het Marktbesluit Analyse van de markt voor wholesale-

breedbandtoegang, van 21 december 2005, kenmerk: OPTA/BO/2005/203432. 
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andere markten dan de markten voor ULL, WBT en de relevante markt waartoe SDF-backhaul 
behoort. Behalve op deze markten hebben de plannen van KPN ook op termijn mogelijk gevolgen 
voor de vaste telefoniemarkten en de huurlijnenmarkten.  

6.6.1 Vaste Telefonie  

KPN geeft aan dat de verplichtingen tot het leveren van CPS en WLR herzien moeten worden, 
aanbieders kunnen nu reeds Voice over Broadband (VoB) aanbieden en op basis van het toekomstig 
WBA nog makkelijker. Het college merkt ook op dat het enkele feit dat andere aanbieders in staat zijn 
op basis van een breedbandaansluiting ook Voice over Broadband (VoB) aan te bieden, niet betekent 
dat dit voldoende disciplinerende werking oplevert om de AMM-positie van KPN op de retail 
telefoniemarkten te adresseren. Het college heeft in zijn huidige analyse uitgebreid rekening 
gehouden met de ontwikkeling van IP en VoB. Er is op dit moment dan ook geen aanleiding om die 
verplichtingen te herzien. Of het toekomstig WBA-aanbod van KPN drempelverlagend zal blijken te 
zijn, zal moeten blijken. Dit kan nu echter nog niet vastgesteld worden.  
 
Aan het vraagstuk van het verdwijnen van een onderscheid tussen lokaal en interlokaal 
telefoonverkeer heeft het college in zijn marktbesluiten aandacht besteed.32 Ook dit vormt geen 
aanleiding om op korte termijn stappen te ondernemen. Het college vraagt partijen een reactie op zijn 
standpunt dat All-IP voor de vraagstukken die dit opwerpt op het gebied van vaste telefonie op dit 
moment geen directe vervolgstappen vragen.  
 
Wat betreft IP-interconnectie en de voorwaarden voor migratie van PSTN naar IP-interconnectie is het 
college van oordeel dat deze niet noodzakelijkerwijs in het kader van All-IP aan de orde hoeven te 
komen. Het college zal marktpartijen na afloop van de consultatie informeren over zijn vervolgstappen 
inzake dit onderwerp.  

6.6.2 Huurlijnen 

Retail huurlijnen 
Voor retail huurlijnen heeft KPN de verplichting (regeling Minimumpakket Huurlijnen) tot het leveren 
van analoge huurlijnen, 64 kbit/s digitale huurlijnen en 1984 kbit/s digitale huurlijnen. Het voornemen 
van KPN is om in het kader van All-IP deze diensten te vervangen door op Ethernet gebaseerde 
alternatieven. Hiervoor heeft KPN nog geen concrete voorstellen gepresenteerd. Het college neemt 
hierover dan ook nog geen standpunt in, maar merkt op dat ook de eventuele aanpassing van de 
Regeling Minimumpakket huurlijnen door de Europese Commissie gevolgen zal kunnen hebben voor 
de verplichtingen van KPN voor de levering van deze diensten. 
 
Wholesale - huurlijnen 
De markten voor wholesale terminating huurlijnen betreffen de levering van huurlijnen tussen enerzijds 
een klantlocatie van een eindgebruiker en het zogenaamde Point-of-presence van een aanbieder en 
anderzijds de levering van een huurlijn tussen een lokaal netwerkpunt (zoals een MDF-locatie of een 
mobiel basis station) en het Point-of-presence van een aanbieder (het college refereert hierna aan 

                                                      
32 Zie bijvoorbeeld het Besluit wholesalemarkten voor gespreksafgifte op afzonderlijke openbare telefoonnetwerken, verzorgd op 

een vaste locatie, van 21 december 2005, kenmerk: OPTA/TN/2005/203466, randnummer 115, en Besluit wholesalemarkten 

voor gespreksdoorgifte, van 21 december 2005, kenmerk: OPTA/TN/2005/203467, randnummer 117. 
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deze diensten als: ILL-diensten).33 Op basis van capaciteit is door het college onderscheid gemaakt in 
een relevante markt voor wholesale huurlijnen < 2Mbit/s, wholesale huurlijnen 2Mbit/s en wholesale 
huurlijnen met een capaciteit van >2Mbit/s. KPN heeft op de markt voor ILL-diensten <2Mbit/s en 
2Mbit/s een toegangsverplichting.  
 
All-IP doet de vraag rijzen of dit ook gevolgen heeft voor de ILL-dienstverlening van KPN. All-IP maakt 
het voorstelbaar dat ook de bestaande ILL-diensten op termijn zullen worden vervangen door een 
aanbod op basis van Ethernetverbindingen. Het ontbreken van enig concreet voornemen van KPN om 
de ILL-diensten in het kader van All-IP aan te passen betekent dat het college hierop in dit 
Positionpaper geen standpunt zal innemen. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen van All-IP zal 
hierop apart kunnen worden teruggekomen.  
 
Een aantal partijen geeft aan te verwachten dat aanbieders geen MDF-backhaul meer zullen willen 
aanleggen en dat dit mogelijk tot problemen zou kunnen leiden. Het college acht het, gezien de 
uitfaseringsvoorwaarden waardoor partijen in het algemeen nog tweeëneenhalf jaar (of langer 
wanneer de redelijke afschrijvingstermijn langer is) gebruik kunnen maken van een MDF-locatie, niet 
onaannemelijk dat er nog aanbieders zijn die MDF-backhaul zullen willen realiseren. Daarbij 
overweegt het college ook dat MDF-backhaul ook nog een opstap kan bieden naar SDF-backhaul 
connectiviteit. Dit betekent dat een marktpartij die gebruik maakt van SLU en/of SDF-backhaul, ook na 
uitfasering van een MDF-locatie, de MDF-backhaul nog steeds zou kunnen benutten. Het college ziet 
thans geen reden om de marktanalyses van deze markt te herzien.  
 
Datacomdiensten 
Het college heeft in het kader van de uitgevoerde marktanalyses van de huurlijnenmarkten eveneens 
de markt voor breedbandige koperaansluitingen voor zakelijke doeleinden (datacom-koper) 
onderzocht.34 Deze markt kent een indirecte relatie met de markt voor ULL omdat aanbieders van 
datacomdiensten via de markt voor WBT HQ gebruik maken van ontbundelde toegang tot het 
aansluitnetwerk van KPN op het niveau van de hoofdverdeler. Voor de WBT HQ geldt een 
toegangsverplichting voor KPN, alsmede non-discriminatie en transparantie. 
 
Naar de verwachting van het college zal de uitfasering van MDF-access als gevolg van All-IP op deze 
markt, evenals op de hoger gelegen markt voor WBT-HQ, weinig direct effect hebben indien het 
college op grond van de nieuwe marktanalyses een volwaardig alternatief oplegt en de aan de 
uitfasering gestelde voorwaarden zijn geïmplementeerd. De verplichting tot het leveren van WBT HQ 
(ook via ALL-IP netwerk) blijft op basis van de huidige marktbesluiten ook nog gewoon gelden voor 
KPN. Ten slotte zullen de ontwikkelingen op de datacommarkt eveneens worden betrokken bij de 
nieuwe marktanalyse van WBT.  
 

6.7 Meeleggen bij graafwerkzaamheden 
Het college constateert dat de transitie naar All-IP en de ontwikkeling van FttH-initiatieven betekent 
dat in de komende jaren significant in de aanleg van glasvezelinfrastructuur zal worden geïnvesteerd. 
Vanuit de wenselijkheid van de totstandkoming van duurzame infrastructuurconcurrentie beschouwt 

                                                      
33 Besluit marktanalyse Huurlijnen, van 21 december 2005, kenmerk: OPTA/BO/2005/203430. 
34 Besluit marktanalyse Huurlijnen, van 21 december 2005, kenmerk: OPTA/BO/2005/203430. 
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het college deze investeringen als positief.  
 
Een onderwerp waar in dat verband de bijzondere interesse van het college naar uitgaat, betreft de 
gedeelde aanleg van glasvezelinfrastructuur. Op het moment dat twee of meer partijen besluiten om 
gezamenlijk aan te leggen – in de zin dat zij elk hun eigen buizen leggen in een gezamenlijk gegraven 
geul – dalen daarmee de graafkosten per betrokken marktpartij navenant. Dit kan een positief effect 
hebben op de beslissing om zelf een eigen glasinfrastructuur aan te leggen.  
 
Tegen deze achtergrond roept het college marktpartijen op om zich actief op te stellen en te komen tot 
een situatie waarin partijen zoveel mogelijk infrastructuur met elkaar meeleggen. Hiervoor is het wel 
essentieel dat marktpartijen elkaar adequaat en vooral tijdig informeren over door hen voorgenomen 
graafwerkzaamheden, zodat andere partijen voldoende tijd hebben om te beslissen of zij op de 
betreffende trajecten wensen mee te leggen. 
 
Het college is zich bewust van het bestaande Klic-systeem35 en van de gemeentelijke 
coördinatiemechanismen, maar constateert aan de hand van discussie in de Industry Group SLU dat 
hiermee nog niet de optimale transparantie over voorgenomen graafwerkzaamheden, die naar oordeel 
van het college nodig is om gezamenlijke aanleg door marktpartijen te stimuleren, is gerealiseerd. Het 
college zou graag zien dat een marktbreed gedragen afspraak wordt gemaakt waarin marktpartijen 
zich jegens elkaar verplichten om voorgenomen graafwerkzaamheden tijdig te communiceren. Een 
belangrijk onderdeel van deze afspraak zal moeten zijn een concrete invulling van het begrip ‘tijdige 
communicatie’. Op dit moment wordt in de Industry Group SLU nagegaan wat onder laatstbedoeld 
begrip moet worden verstaan. 
 
Hiernaast zal het college onderzoeken in hoeverre het haalbaar is om te komen tot nog verdergaande 
afspraken. Het college denkt bijvoorbeeld aan de volgende mogelijkheden: 
 
- Marktpartijen spreken af om bij elke graafactiviteit die zij verrichten standaard en op eigen kosten 

een lege buis mee te leggen. Deze lege buis kan op een later moment door een andere 
marktpartij worden afgenomen, onder gelijktijdige betaling van de kosten van de lege buis en het 
proportionele deel in de graafkosten; 

- Marktpartijen leggen een lege buis mee, maar andere marktpartijen geven voorafgaand aan de 
graafwerkzaamheden aan dat zij op termijn de lege buis willen overnemen. In deze variant 
vergoeden zij de leggende marktpartij vooraf de meerkosten voor het meeleggen van de lege 
buis, en op het moment van afname van die buis het proportionele deel in de graafkosten; 

 
Het college ziet echter op voorhand geen duidelijke bevoegdheden om de aanleg van extra capaciteit 
of meeleggen af te dwingen. Het college zal samen met het ministerie van EZ bekijken welke 
mogelijkheden er zijn om tot marktbreed gedragen afspraken te komen.  
 

                                                      
35 Kabels en Leidingen informatiecentrum. 
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7 Conclusies, consultatievragen en vervolgstappen 
 

7.1.1 Conclusies 

Een belangrijke conclusie uit dit Positionpaper is dat KPN onder voorwaarden de MDF-locaties kan 
uitfaseren in het kader van All-IP. De voorgenomen uitfasering van deze laag in de netwerkhiërarchie 
is een logisch onderdeel van de ontwikkeling naar een efficiënt(er) volledig pakketgeschakeld netwerk. 
Door de uitfasering zal het netwerk van KPN op dusdanige wijze worden gereorganiseerd, dat een 
significant deel van de gereguleerde dienstverlening op de markt voor ontbundelde toegang, namelijk 
MDF-access, ook uitgefaseerd zal worden. Het college ziet in dit voornemen, gegeven ook een aantal 
andere ontwikkelingen, aanleiding om op korte termijn nieuwe marktanalyses te starten om vast te 
stellen of,en zo ja, welke andere toegangsmogelijkheden er moeten zijn om de effecten van de 
uitfasering van MDF-access te kunnen opheffen. 
 
In het Positionpaper neemt het college een voorschot op de vraag wat een volwaardig alternatief zou 
kunnen zijn voor MDF-access. Hierbij is het college uitgegaan van de analyse van de gesignaleerde 
mededingingsproblemen en de concurrentiesituatie op de retailmarkten uit de marktbesluiten van 
december 2005.  
 
Het college overweegt dat een volwaardig alternatief de connectiviteit van het subnetwerk naar de 
netwerken van de andere aanbieders dient te faciliteren. Idealiter realiseren de andere aanbieders, 
evenals KPN, deze connectiviteit zelf door eigen aanleg of inkoop. Het college voorziet echter, 
gegeven het tempo en de omvang waarin andere partijen dit zullen moet realiseren, drempels voor 
verdere uitrol. Het college stelt zich voor dat een volwaardig alternatief voor de thans geldende 
verplichtingen een verplichting om ontbundelde toegang tot het subnetwerk te bieden zal omvatten, 
maar dat aanvullende maatregelen nodig zijn om de connectiviteit te faciliteren. Dit kan worden 
gerealiseerd door verhuur van glasvezel en/of glasvezelroutes door KPN eventueel in combinatie met 
een gereguleerd SDF-backhaul aanbod van KPN. Ten slotte ziet het college een rol voor tijdelijke 
regulering van het WBT-aanbod voor die locaties die KPN wil uitfaseren en waar KPN nog niet in staat 
is om SLU en eventueel andere aanvullende maatregelen te leveren. Regulering van dit aanbod 
eindigt wanneer KPN in staat is om de alternatieve dienstverlening te leveren. Het college verwacht op 
dit moment dat in een situatie waarin partijen in staat zijn gesteld om verder uit te rollen naar het 
subnetwerk, verdergaande regulering van de markten voor wholesale breedbandtoegang dan nu het 
geval is, niet nodig zal zijn.  
 
Hiermee hoopt het college richting te geven aan de besluitvorming van KPN en andere marktpartijen 
en aan hun onderling overleg (‘regulatory guidance’). Het college hoopt dat partijen in de komende 
periode zullen komen tot duurzame oplossingen en afspraken die daadwerkelijke concurrentie 
bevorderen. Wanneer KPN en andere partijen tot dergelijke duurzame afspraken komen, zou dit 
bijvoorbeeld kunnen betekenen dat het college in de nieuwe marktanalyses tot minder (zware) 
verplichtingen kan besluiten.  
 
KPN kan weliswaar de MDF-locaties uitfaseren, maar uitgangspunt van het marktbesluit ULL is 
evenwel dat reeds verleende toegang tot (gereguleerde) faciliteiten in beginsel niet ingetrokken mag 
worden en dat KPN dient in te gaan op redelijke verzoeken om toegang. De AMM-positie van KPN en 
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het doel van het regelgevend kader (het streven naar daadwerkelijke en duurzame concurrentie), 
rechtvaardigen dan ook dat, in het belang van de afnemers van MDF-access, er voorwaarden aan 
KPN worden gesteld waaraan KPN moet voldoen wil MDF-access daadwerkelijk kunnen worden 
uitgefaseerd.  
 
Het college is voornemens in beleidsregels samengevat de volgende randvoorwaarden aan KPN te 
stellen: 
 

KPN kan niet starten met het uitfaseringsproces voor een specifieke MDF-locatie voordat er 
een door het college beoordeeld referentieaanbod voor SLU gepubliceerd is.  

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

De afnemers van MDF-access moeten tevens de uit het marktbesluit ontbundelde toegang 
volgende termijn van zes maanden hebben kunnen benutten om zich voor te bereiden op 
afname van SLU.  
Een uitfasering van een specifieke MDF-locatie vangt aan met een aankondiging op de 
website van KPN, een schriftelijke mededeling aan de afnemers op die locatie en een 
schriftelijke mededeling aan het college. 
KPN moet de afnemers van MDF-access een redelijke uitfaseringstermijn gunnen. Dit 
betekent allereerst dat de huidige afnemers van co-locatievoorzieningen in staat zijn geweest, 
gedurende een redelijke termijn (vijf jaar), de aan KPN betaalde eenmalige vergoeding voor 
de co-locatiefaciliteiten op de MDF-locatie af te schrijven. Verder moeten partijen een redelijke 
termijn (twee jaar en drie maanden) krijgen voor het uitvoeren van het migratieproces MDF-
SLU. De redelijke uitfaseringstermijn die KPN moet hanteren is in principe de redelijke 
migratietermijn van twee jaar en drie maanden, tenzij de redelijke afschrijvingstermijn van vijf 
jaar na levering van de laatste co-locatiefaciliteiten langer is.  
KPN en de afnemers van MDF-access kunnen andere afspraken maken over uitfasering van 
een specifieke locatie. KPN dient op haar website bekend te maken voor welke locaties zij 
andere afspraken overeenkomt, wat die andere afspraken zijn en deze ter kennisgeving aan 
het college te verstrekken.  
Wanneer KPN heeft aangekondigd een MDF-locatie uit te zullen faseren, moet dit er in 
beginsel toe leiden dat alle partijen na afloop van de uitfaseringstermijn uit de MDF-locatie zijn 
gemigreerd.  
Partijen kunnen te allen tijd verzoeken om ontbundelde toegang tot bestaande MDF-locaties. 
KPN is gegeven een formele uitfaseringsaankondiging alsdan gerechtigd de termijn van 
levering te beperken tot het nog resterende deel van de uitfaseringstermijn. 

 

7.1.2 Consultatievragen 

Het college verzoekt partijen te reageren op de door het college in die Positionpaper ingenomen 
standpunten en de aangekondigde vervolgstappen.  
 
Over de door het college geschetste uitfaseringsvoorwaarden heeft het college de volgende specifieke 
vragen aan partijen.  
1. Het college verzoekt partijen te reageren op de voorwaarde dat het uitfaseringsproces niet kan 

starten voordat er een door het college beoordeeld referentieaanbod SLU is dat voldoet aan de 
eisen uit het marktbesluit.  

2. Het college verzoekt partijen te reageren op het standpunt dat het referentieaanbod SLU niet 
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voldoet aan de eisen uit het marktbesluit als dat niet tevens een migratieaanbod MDF-SDF 
omvat.  

3. Het college verzoekt partijen te reageren op het standpunt dat een redelijke migratietermijn niet 
eerder ingaat dan zes maanden nadat er een door het college beoordeeld referentieaanbod 
SLU door KPN is gepubliceerd. 

4. Het college verzoekt partijen te reageren op de voorwaarde dat het uitfaseringsproces niet eerder 
kan starten dan na een aankondiging ervan op de website van KPN, een schriftelijke 
mededeling ervan aan de afnemers van MDF-access op die locatie en schriftelijke mededeling 
ervan aan het college.  

5. Het college verzoekt partijen te reageren op het standpunt van het college dat een redelijke 
afschrijvingstermijn voor de eenmalige vergoeding die een afnemer heeft betaald aan KPN voor 
de basisconfiguratie op een MDF-locatie, vijf jaar is.  

6. Het college verzoekt partijen te reageren op de door het college onderscheiden fases en de 
activiteiten die het college voorziet in de fasen. Zijn er fasen/activiteiten benoemd die overbodig 
zijn? Missen er fasen/activiteiten in het beschreven uitfaseringsproces? Verder verzoekt het 
college partijen te reageren op de door het college genoemde termijnen. Het college roept 
partijen op hun reactie zoveel mogelijk te onderbouwen met objectieve informatie. Het college 
verzoekt met name KPN om inzicht te verschaffen in de activiteiten die zij onderscheidt en de 
tijdlijnen die zij zelf voor deze activiteiten hanteert, mede op basis van ervaringscijfers.  

7. Het college verzoekt partijen te reageren op de voorwaarde dat KPN een redelijke 
uitfaseringstermijn dient te hanteren die gelijk is aan de redelijke migratietermijn, tenzij de 
redelijke afschrijvingstermijn van vijf jaar na de laatste levering van een basisconfiguratie op die 
MDF-locatie, een langere termijn is. In dat geval dient voor alle partijen de redelijke 
afschrijvingstermijn gehanteerd te worden van vijf jaar na de laatste levering van een 
basisconfiguratie op die MDF-locatie. 

8. Het college vraagt partijen te reageren op het standpunt dat KPN op haar website bekend dient te 
maken voor welke locaties zij andere voorwaarden overeen is gekomen en wat deze andere 
afspraken zijn, en dat KPN dit tevens ter kennisgeving schriftelijk aan het college mededeelt.  

9. Het college verzoekt partijen aan te geven onder welke omstandigheden KPN of andere partijen 
nog langer gebruik zouden kunnen maken van een MDF-locatie, ondanks publicatie van een 
aankondiging door KPN van uitfasering van die MDF-locatie? 

10. Het college verzoekt partijen te reageren op het uitgangspunt dat zij te allen tijde kunnen 
verzoeken om ontbundelde toegang tot bestaande MDF-locaties van KPN, maar dat gegeven 
een formele uitfaseringsaankondiging, KPN gerechtigd is de termijn van levering te beperken tot 
het nog resterende deel van de uitfaseringstermijn.  

 

7.1.3 Vervolgstappen 

Het college voorziet in de komende maanden de navolgende vier belangrijke activiteiten. 
 
Marktanalyses 
Het college heeft allereerst aangekondigd zo spoedig mogelijk te zullen starten met nieuwe 
marktanalyses voor in elk geval de markt voor ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk van KPN, 
de markten voor hoge en lage kwaliteit wholesale breedbandtoegang en na te gaan tot welke 
relevante markt SDF-backhaul behoort, teneinde vast te kunnen stellen wat in afwezigheid van MDF-
access en gedurende het uitfaseringsproces, passende verplichtingen zijn.  
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Beleidsregels 
Op grond van het huidige marktbesluit heeft het college in dit Positionpaper een aantal voorwaarden 
geschetst die hij voornemens is te stellen aan uitfasering van de MDF-locaties. Belangrijk onderdeel 
van deze voorwaarden is de zogenaamde ‘redelijke migratietermijn’. Om deze zoveel mogelijk te 
kunnen objectiveren start het college op korte termijn een onderzoek naar de activiteiten die in het 
kader van een migratie naar SLU moeten worden uitgevoerd en de tijdlijnen die aan die activiteiten 
verbonden zijn. Het college zal na afloop van de consultatietermijn, die eindigt op 1 november 2007, 
de reacties van partijen beoordelen en mede op grond van die reacties en het onderzoek, 
beleidsregels opstellen. Het college verwacht eind december beleidsregels te kunnen publiceren.  
 
Industry Group SLU 
Een aantal partijen heeft zijn medewerking aan de door het college opgestarte Industry Group SLU 
opgeschort totdat i) KPN zijn voornemen om te starten met een pilot aanpast en ii) het college zijn 
Positionpaper heeft gepubliceerd. Het college wenst de IG SLU op korte termijn weer op te starten en 
zal partijen daartoe een uitnodiging sturen. Het college zal in het kader van IG SLU met partijen verder 
overleggen over de pilot, het referentieaanbod SLU en het migratieproces MDF-SDF. Het voornemen 
van het college is ook om de verdere ontwikkeling van het volwaardig alternatief, vooruitlopend op de 
nieuwe MA, ook onderwerp te maken van de IG SLU. Het college denkt hierbij aan bijvoorbeeld 
onderwerpen als verhuur van glasvezel/glasvezelroutes en SDF-backhaul. Randvoorwaarde hiervoor 
is dat KPN en marktpartijen bereid zijn hier constructief aan bij te dragen.  
 
In het kader van All-IP gestarte of te starten onderzoeken 
Zoals gezegd, zal het college een onderzoek starten naar het migratieproces MDF-SLU. Het college is 
verder begonnen met een onderzoek naar de business case voor SLU. Ten slotte heeft het college in 
dit Positionpaper ook aangekondigd nog in 2006 een onderzoek te zullen starten naar de 
mogelijkheden die het ‘Open Reach’ model en het uitgangspunt van ‘Equivalence’ zoals dat wordt 
toegepast in Verenigd Koninkrijk, biedt voor de Nederlandse situatie.  
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BIJLAGE-1: Netwerkoverzichten en begrippenlijst
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BIJLAGE 2: Nota van bevindingen 
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