
Openbare versie 

Periodieke rapportage stoplichtmodel 

Datum: 23 juli 2007 

Met de periodieke publicatie van deze raportage 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 & toezicht 

 Het college heeft van KPN op 10 mei 2007 een update van de CPST op dienstniveau over 

Q1 van 2007 ontvangen van alle diensten die KPN tot en met 29 maart 2007 bij het 

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

2007. Het college heeft geconstateerd dat bij alle diensten het tarief hoger is dan de 

ondergrens.  

 Op 18 juni 2007 heeft de voltooiing van de overname van Tiscali door KPN 

plaatsgevonden. KPN heeft op 19 juli 2007 de gereguleerde vaste telefoniedienst “Tiscali 

VoIP” opgenomen in de tweewekelijkse melding aan OPTA.  

 Het college heeft aan KPN vragen gesteld over het actieaanbod met betrekking tot Belvrij 

Avond & Weekend en Belvrij Altijd. KPN heeft in reactie hierop de dienst aangepast en de 

transparantie op de website in lijn gebracht met de daarvoor geldende eisen. 

 KPN heeft op eigen initiatief, voorafgaand aan de invoering daarvan, (wijzigingen van) 

diensten voorgelegd aan het college (o.a. “Bij KPN”). Het college heeft KPN vervolgens 

geïnformeerd over zijn standpunt. KPN heeft daartoe “Bij KPN” aangepast in de markt 

gezet. De andere diensten zijn nog niet in de markt gezet. 

 Ten aanzien van de transparantie van “Bij KPN” heeft het college vragen gesteld aan 

KPN.

 Het college heeft bij KPN informatie opgevraagd over een aantal (groot)zakelijke 

contracten. KPN heeft hiertoe informatie verstrekt, welke op dit moment onderzocht wordt. 

2. Uitspraak CBb 

 Op 14 mei 2007 heeft het CBb uitspraak gedaan in de beroepsprocedure tegen het 

retailbesluit. Met deze uitspraak is het retailbesluit, op enkele onderdelen na, in rechte 

komen vast te staan.  

 Naar aanleiding van deze uitspraak heeft KPN het college laten weten uitvoering te zullen 

geven aan de onderwerpen die waren geparkeerd in afwachting van de uitspraak van het 

CBb. Het gaat hier bijvoorbeeld om het hanteren van onderbouwde EDC-kostprijzen voor 

ongereguleerde wholesale bouwstenen in bepaalde squeezetoetsen, het alsnog melden 

van nog niet eerder gemelde VoB-diensten en het opleveren van de CPST voor de bundel 

KPN TV met BelBasis in het kader van de last onder dwangsom “CPST combi-

aanbiedingen” van 4 augustus 2006. De begunstigingstermijn voor de oplevering van 

deze laatst genoemde squeezetoets is door het college bij brief van 21 augustus 2006 

verlengd tot acht weken na de uitspraak van het CBb.  

 De VoB-diensten (XS4ALL, VoIP Connect) zijn door KPN aan het college gemeld in de 

tweewekelijkse melding van 7 juni 2007.  
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 Omdat KPN de bundel van KPN TV met BelBasis inmiddels niet meer aanbiedt in de 

markt en de koppeling in tariefstelling tussen beide diensten heeft losgelaten, vervalt voor 

het college de noodzaak voor het opleveren van de CPST van deze combi-aanbieding. 

Het college heeft KPN hierover bij brief van 25 juni 2007 geïnformeerd. KPN heeft haar 

bezwaarschrift tegen de last, mede in het licht van de uitspraak van het CBb, ingetrokken.    

3. Rapportages 

 KPN heeft op 9 mei 2007 de gescheiden financiële rapportage over 2006 (hierna: 

GFR2006) aan het college opgeleverd. De GFR2006 wordt op dit moment door het 

college bestudeerd. Conform hetgeen is bepaald in artikel 6a.13, vierde lid, van de Tw zal 

in de Staatscourant door het college mededeling worden gedaan over het resultaat van dit 

onderzoek. Tevens zal het college in zijn volgende periodieke stoplichtrapportage verslag 

doen van zijn bevindingen met betrekking tot uitkomsten van de CPST op marktniveau. 

 Op 31 januari 2007 heeft het college van KPN de rapportage inzake de price cap 

ontvangen. Het college heeft vastgesteld dat wordt voldaan aan de 

bovengrenstariefregulering.      

4. Handhaving 

 Op 21 december 2006 heeft KPN bij het college een nieuwe dienst gemeld, te weten 

“incentive C41”. De dienst “incentive C41” houdt in dat aan potentiële klanten de 

mogelijkheid wordt geboden om zonder afkoopkosten van hun huidige aanbieder over te 

stappen naar WorldLine XL of BelZakelijk (Company) van KPN. Het college heeft 

geoordeeld dat KPN met het aanbieden van deze dienst in strijd handelt met de non-

discriminatieverplichting uit het retailbesluit, en meer specifiek met het verbod op 

selectieve prijsonderbieding. Teneinde de geconstateerde overtreding te beëindigen heeft 

het college KPN op 9 maart 2007 een last onder dwangsom opgelegd. In reactie hierop 

heeft KPN de dienst uit de markt gehaald. KPN heeft tegen dit besluit, na instemming van 

het college, rechtstreeks beroep aangetekend bij het CBb. Een openbare versie van het 

besluit is gepubliceerd op de website van OPTA.  

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

college, een aantal (groot)zakelijke contracten opgeleverd voor de levering van vaste 

telefonie. Het onderzoek dat hierop is gevolgd, is voor het college op 7 juni 2007 

aanleiding geweest om KPN met betrekking tot een tweetal contracten een last onder 

dwangsom op te leggen wegens overtreding van de verplichtingen op grond van het 

retailbesluit tot melding van diensten, non-discriminatie en transparantie. In reactie hierop 

heeft KPN de betreffende contracten beëindigd. Een openbare versie van het besluit is 

gepubliceerd op de website van OPTA.  

 Het college heeft op 9 juli 2007 een boetebesluit genomen waarin KPN (o.a.) is beboet 

voor de wijze waarop WordLine XL transparant is gemaakt op haar website. Een 

openbare versie van het besluit wordt binnenkort gepubliceerd op de website van OPTA.  

***


