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Periodieke rapportage stoplichtmodel 
 

Datum: 14 november 2006 

 

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

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

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

 

1. Monitoring  

 

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

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

informatieverzoeken, verzocht om hem maandelijks voor de volgende diensten te 

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

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

i. Speedlinq Bellen (tot en met maart 2007) 

ii. Enertel Corporate Voice (tot en met maart 2007) 

Het college heeft van KPN op 31 oktober 2006 een update van de CPST op dienstniveau 

over Q3 van 2006 ontvangen van alle diensten die KPN tot en met 1 oktober 2006 bij het 

college heeft gemeld. Deze update was gebaseerd op gerealiseerde belprofielen in 

september 2006. Het college heeft geconstateerd dat bij alle diensten het tarief hoger is 

dan de ondergrens.  

Het college heeft KPN verzocht ook de gereguleerde diensten van Demon (die thans 

worden afgenomen) bij het college te melden en de bijbehorende squeezetoetsen op te 

leveren. 

 

2. Squeezetoetsen 

 

Na afronding van het onderzoek van het college naar de gehanteerde inkooprecepten bij 

enkele diensten, heeft KPN een update (incl. uitbreiding) van de openbare versie van de 

CPST op dienstniveau opgesteld. Het college heeft deze voorbeelduitwerkingen op 17 

augustus 2006 op zijn website (http://www.opta.nl/asp/aanbieders/stoplichtmodel) 

gepubliceerd. 

In een recent opgeleverde squeezetoets hanteert KPN ter onderbouwing van een niet-

gereguleerde wholesale-bouwsteen niet een voor derden representatief tarief en ook niet 

een EDC-kostprijs. Het college heeft KPN aangegeven dat dit niet conform het 

retailbesluit is en daarbij ook gemeld dit onderwerp te parkeren tot na de uitspraak van het 

CBb in de beroepsprocedure tegen het retailbesluit. Het college kiest hiervoor aangezien 

de uitspraak van het CBb op korte termijn verwacht wordt. 

 

3. Rapportages 

 

KPN heeft een openbare versie van de gescheiden financiële rapportage over 2005 

(hierna: GFR2005) gepubliceerd op www.kpnwholesale.com. De GFR2005 is het snelst te 

vinden door als zoekterm ‘accounting separation’ in te vullen. Het college zal de openbare 

versie van de GFR2005 ook betrekken bij het formuleren van beleid over de 
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openbaarheid van de GFR2006 en latere jaren. Over 2006 is KPN voor het eerst verplicht 

om deze rapportage op te stellen conform de marktanalysebesluiten van het college.  

Het college heeft de halfjaarlijkse rapportage van KPN inzake de 

bovengrenstariefregulering bestudeerd. De door KPN aangeboden faciliteiten ontbraken 

daarin. KPN heeft deze faciliteiten op verzoek van het college alsnog opgenomen. Het 

college heeft vastgesteld dat de tarieven voldoen aan de bovengrenstariefregulering. 

 

4. Handhaving 

 

Ten aanzien van de last onder dwangsom inzake de uitwerking van de CPST met 

betrekking tot zeven combi-aanbiedingen
1
 (d.d. 4 augustus 2006) heeft het college de 

begunstigingstermijn bij brief van 21 augustus jl. voor één combi-aanbieding (bundel KPN 

TV/BelBasis), gelet op praktische bezwaren van KPN’s zijde, verlengd tot acht weken na 

de uitspraak van CBb in de beroepsprocedure tegen het retailbesluit. Wat betreft de 

overige zes combi-aanbiedingen heeft KPN binnen de begunstigingstermijn een 

uitwerking van de CPST opgeleverd. Het college onderzoekt deze CPST’s. Bij deze 

CPST’s speelt hetzelfde issue als beschreven onder de tweede bullet van paragraaf 2. 

Tevens heeft KPN bezwaar aangetekend tegen de last onder dwangsom bij het college 

en deze aangehouden in afwachting van de uitspraak van het CBb. 

Tele2 heeft een handhavingsverzoek ingediend bij het college over de wijze waarop KPN 

de diensten BasisBellen en OnbezorgdBellen op haar website transparant maakt. Het 

college heeft het bezwaar van Tele2 niet-ontvankelijk verklaard, omdat ze niet als 

belanghebbende kan worden aangemerkt. Tele2 heeft hiertegen bezwaar aangetekend.  

 

5. Toezicht 

 

Op 4 augustus 2006 heeft KPN, in reactie op een eerder informatieverzoek van het 

college, een aantal (groot)zakelijke contracten opgeleverd. Enkele van deze contracten 

heeft het college op dit moment nog in onderzoek.  

Daarnaast heeft het college één (groot)zakelijke aanbieding van KPN onderzocht. Het 

college heeft KPN daarbij gewezen op de implicaties die hieruit volgen uit hoofde van de  

non-discriminatieverplichting. Het college ziet toe op de naleving hiervan. 

KPN heeft voor een andere aanbieding verzocht om ontheffing van de non-

discriminatieverplichting. Het college heeft dit verzoek afgewezen en ziet toe op de 

naleving hiervan.  

Met betrekking tot de dienst “VoIP(-out) van XS4ALL” heeft het college XS4ALL bij brief 

van 17 augustus jl. aangegeven de ontwikkeling van deze dienst nauwlettend te 

monitoren, met name als het gaat om ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit van de 

telefoondienst (o.a. thuisgebruik en installatie). Het college heeft recent geconstateerd dat 

de door XS4ALL aangeboden dienst “Internetten=bellen” zich op dit moment als VoB-

dienst kwalificeert in termen van het retailbesluit. KPN is verzocht deze dienst bij het 

college te melden en de bijbehorende squeezetoets op te leveren.  

In het consumentensegment heeft het college onderzoek gedaan naar de bij het college 

door KPN gemelde incentives. Het college is van oordeel dat al deze incentives 

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

ongereguleerde dienst en waarbij het verkrijgen van de korting op de ongereguleerde dienst afhankelijk wordt gesteld van de 
afname van de gereguleerde dienst. KPN betwist de bevoegdheid van het college om dergelijke combi-aanbiedingen aan de 
retailregulering te toetsen.   
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transparant op de website dienen te staan en heeft geconstateerd dat dit momenteel niet 

altijd het geval is. Het college heeft KPN verzocht alsnog aan transparantieverplichting te 

voldoen. 

 

    

6. Overig  

 

Met een aantal marktpartijen zal de komende tijd gesprekken worden gevoerd over hun 

ervaringen met de werkwijze van OPTA binnen het stoplichtmodel tot nu toe. Deze 

ervaringen zullen indien nodig worden gebruikt om, binnen de kaders van het retailbesluit,  

verbeteringen in die werkwijze aan te brengen. Tevens kunnen marktpartijen deze 

gesprekken gebruiken om aan te geven waar wat hun betreft de prioriteit van het toezicht 

binnen het stoplichtmodel zou moeten liggen. Marktpartijen die zich voor een dergelijk 

gesprek willen aanmelden, worden verzocht een e-mail te sturen aan stoplicht@opta.nl.  

 

*** 


