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 Safetycap rapportage huurlijnen  

   

Geachte heer Burcksen, 

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna het college) heeft in het 

besluit Marktanalyse huurlijnen (kenmerk: OPTA/BO/2005/203430, d.d. 21 december 2005; hierna 

Marktbesluit huurlijnen) op grond van artikel 6a.2 en artikel 6a.18 van de Telecommunicatiewet 

Koninklijke KPN en haar groepsmaatschappijen (hierna: KPN) als onderneming met aanmerkelijke 

marktmacht aangewezen voor de retail-markt voor analoge huurlijnen (nationaal) in geheel Nederland 

(zie Dictum Marktbesluit huurlijnen, onder VII.) en voor de retail-markt van nationale huurlijnen van < 

2Mbit/s in geheel Nederland (zie Dictum Marktbesluit huurlijnen, onder XI). 

Gelet op de aanmerkelijke marktmacht van KPN op deze retail-markten heeft het college KPN als 

verplichting onder meer tariefregulering opgelegd (zie Dictum Marktbesluit huurlijnen, onder VIII, onder 

XII en onder XIII. sub e.). Kort samengevat bestaat deze tariefreguleringsmaatregel uit een 

bovengrens (safety cap). Het college heeft voorschriften verbonden aan deze tariefmaatregel (zie 

Dictum Marktbesluit huurlijnen, onder IX. sub a, b, c en d en artikel XVI sub a, b, c en d).  

Op 4 mei 2007 heeft KPN een safety cap rapportage aan het college verstrekt (kenmerk KPN: 

JB/052007) en het bijbehorende model op 11 mei per email aan het college gestuurd. Hiermee heeft 

KPN voldaan aan het onder punt d. van onderdeel XVI en punt d. van onderdeel IX van het Dictum 

Marktbesluit huurlijnen genoemde voorschrift.  

Op 1 april 2006 heeft KPN haar tarieven van nationale analoge huurlijnen aangepast. Dit betreft een 

aantal verhogingen van de maandelijkse tarieven. De tarieven van nationale huurlijnen < 2Mbit/s (door 

KPN aangeboden onder de merknaam Digistream) zijn niet gewijzigd in 2006.  

Het effect van deze tariefsverhoging van analoge huurlijnen betreft gemiddeld 1,5%, hetgeen lager is 

dan het geldende plafond voor 2006 van 1,7%, zijnde de jaarmutatie in het consumentenprijsindex 

(CPI) over 2005. (zie www.statline.cbs.nl).
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Hiermee is het college van oordeel dat KPN in 2006 heeft voldaan aan de voorschriften ten aanzien 

van tariefregulering van nationale analoge huurlijnen en nationale huurlijnen < 2Mb. 

Het college zal deze brief alsmede de modelbeschrijving en een openbare versie van het model zoals 

dit door het college is gehanteerd bij het bepalen van de safety cap en KPN op 14 juli 2006 aan het 

college verstrekt heeft op haar website (www.opta.nl) publiceren. 

Ten slotte verzoekt het college KPN ten behoeve van de komende beoordeling van de safetycap over 

het lopende jaar 2007 de afzetgegevens (aangeduid als Q) zoals deze golden op 1 januari 2007 te 

verstrekken. Hiervoor dient het huidige spreadsheet model te worden gehanteerd. Deze informatie 

dient KPN binnen een termijn van 15 werkdagen na dagtekening van deze brief in elektronische vorm 

aan het college te verstrekken (email: g.boogert@opta.nl)

Mochten er nog vragen zijn dat kunt u daarvoor contact opnemen met de in het briefhoofd genoemde 

contactpersoon. 

Hoogachtend, 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT,

namens het college, 

Sectorleider Breedband en Huurlijnen 

mw. drs. C.M.I. Cramer 


