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Algemeen

Koninklijke KPN N.V. (hierna te noemen: KPN) heeft kennis genomen van het ontwerpbesluit 

van het College van de OPTA (hierna: OPTA) van 15 mei 2007 inzake de markt voor gespreksaf-

gifte op afzonderlijke mobiele netwerken1. KPN maakt graag gebruik van de geboden gelegen-
heid om op het ontwerpbesluit te reageren. 

Vooropgesteld zij dat KPN kan leven met de uitkomst van het ontwerpbesluit. KPN is echter van 

mening dat regulering van gespreksafgiftetarieven niet noodzakelijk is. KPN heeft vrijwillig een 
overeenkomst gesloten met andere aanbieders van mobiele gespreksafgifte, strekkende tot een 

geleidelijke verlaging van die tarieven tot een – ook in Europees verband – zeer laag niveau. 

Voor KPN is de zekerheid ten aanzien van de tarieven voor gespreksafgifte van groot belang en 
om die reden was KPN bereid die overeenkomst te sluiten. OPTA heeft van die overeenkomst 

kennis genomen en in het ontwerpbesluit geoordeeld dat die tarieven als uitgangspunt voor 

tariefregulering geaccepteerd kunnen worden. Daaruit blijkt al dat ex ante regulering niet 
noodzakelijk is.

Dat KPN zich kan vinden in de uitkomst van het ontwerpbesluit laat onverlet dat dit niet geldt 

voor de motivering ervan. KPN heeft zich in de bedoelde overeenkomst verbonden om uitslui-
tend het recht van beroep tegen het gespreksafgiftebesluit in overweging te nemen om te 

voorkomen dat beroepen van derden tot lagere afgiftetarieven of nieuwe verplichtingen zou-

den leiden. Voor het geval OPTA op grond van deze consultatie, of op grond van rechterlijke 
procedures, lagere tarieven of andere verplichtingen zou willen opleggen dan in het ontwerp-

besluit heeft KPN er belang bij haar bezwaren tegen de motivering in te brengen. Om die reden 

bevat deze reactie toch bezwaren tegen het ontwerpbesluit, zelfs als KPN bereid is de uitkomst 
ervan te accepteren. 

KPN merkt nadrukkelijk op dat haar zienswijze zowel is gericht tegen het ontwerpbesluit voor-

zover dat de tarieven voor het afwikkelen van het verkeer op ‘het netwerk van KPN’ betreft, 
alsook voorzover het ontwerpbesluit ziet op de tarieven voor het afwikkelen van het verkeer op 

de netwerken van Orange, T-Mobile en Vodafone. De hierna toegelichte bezwaren hebben dan 

ook nadrukkelijk (mede) betrekking op overwegingen met betrekking tot die tarieven.

Het ontwerpbesluit is totstandgekomen nadat door OPTA en door haar ingeschakelde consul-

tants met marktpartijen gezamenlijk en individueel is gesproken, zowel bij de voorbereiding 

van dit ontwerpbesluit, als bij de voorbereiding van het eerdere aanwijzingsbesluit van 14 no-
vember 2005 (dat door het CBb werd vernietigd) en het ontwerp tariefbesluit van 21 juni 2006.

KPN heeft van al die mogelijkheden tot het geven van reacties gebruik gemaakt. Op enkele 

punten hebben die reacties tot aanpassing van voornemens van OPTA geleid, maar op andere 
belangrijke punten heeft OPTA die voornemens niet - of zelfs geheel anders dan KPN voorstel-

de - aangepast. Deze reactie bevat om die reden ook punten die KPN al in een eerdere fase 

naar voren heeft gebracht, maar die OPTA naar het oordeel van KPN ten onrechte - en in elk 
geval niet (voldoende) gemotiveerd - heeft gepasseerd. Met het oog op de leesbaarheid van 

deze reactie is niet alleen volstaan met verwijzing naar die stukken, maar is de zakelijke inhoud 

daarvan hier (verkort) weergegeven. 

In deze reactie komen de volgende punten aan de orde:

                                                       
1 Markt 16 van de Aanbeveling van de Commissie van 11 februari 2003 betreffende relevante produc-

ten- en dienstenmarkten in de elektronische communicatiesector die overeenkomstig Richtlijn 
2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake een gemeenschappelijk regelgevingska-
der voor elektronische communicatienetwerken en -diensten aan regelgeving ex ante kunnen wor-
den onderworpen, PbEG 2003, L 144,45. 
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KPN is graag bereid het hierna weergegeven commentaar nader toe te lichten of te onderbou-
wen. Bij onderstaande opmerkingen is zoveel mogelijk de volgorde van het ontwerpbesluit 

aangehouden. Omdat een aantal opmerkingen meerdere passages uit het besluit betreft, kan 

niet steeds in detail worden aangegeven op welke passage het commentaar is gericht. KPN 
gaat er evenwel vanuit dat duidelijk genoeg is op welke onderdelen van het ontwerpbesluit het 

commentaar ziet. 

Het juridisch kader

Een aanzienlijk deel van het besluit (randnummers 20 t/m 193) bestaat uit een algemene be-

schrijving van het relevante kader en de voorafgaande procedures. KPN heeft die beschrijving 

voor kennisgeving aangenomen en ziet er vanaf daar een afzonderlijke reactie op te geven. Dit 
deel van het besluit bevat geen inhoudelijke afwegingen en daarom heeft het geven van com-

mentaar op de accenten die OPTA legt in de beschrijving van de regelgeving alleen zin waar 

het de uiteindelijke toepassing van dat kader betreft. Het ontbreken van opmerkingen kan 
evenwel niet worden gezien als instemming met de beschrijving.

De relevante markt(en)

In het ontwerpbesluit concludeert OPTA – in navolging van het vernietigde besluit van 14 no-

vember 2005 – dat de markt voor gespreksafgifte een markt is per netwerk (hoofdstuk 5). De 
analyse die in het ontwerpbesluit daaraan ten grondslag wordt gelegd is louter beschrijvend 

van aard. Voor de noodzakelijke kwantitatieve analyse wordt volstaan met verwijzing naar de 

NMa rapportage van 1 augustus 2002, die door OPTA kennelijk nog steeds actueel wordt be-
schouwd (voetnoten 100 en 105). Die rapportage was gebaseerd op een rapport van London 

Economics, dat in opdracht van NMa was gemaakt. KPN heeft bij haar antwoorden op het ver-

zoek om informatie in juni 2004 een rapport gezonden van prof. John Hunter (Department of 
Economics and Finance, Brunel University, UK), waaruit blijkt dat het onderzoek van London 

Economics - in het bijzonder de daarin uitgevoerde econometrische analyses – onjuist is uitge-

voerd. Aan dat rapport en de conclusies wordt in het ontwerpbesluit opnieuw geheel voorbij-
gegaan. KPN volstaat hier met verwijzing naar haar eerdere reactie van 17 april 2005. Mede 

omdat het CBb dit onderdeel van het besluit van 14 november 2005 in stand heeft gelaten 

wordt daarop hier verder niet ingegaan.
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Gesloten gebruikersgroepen

In randnummer 231 van het ontwerpbesluit wordt onder verwijzing naar het eerder genoemde

onderzoek van de NMa gesteld dat bij gesloten gebruikersgroepen slechts weinig concurren-
tiedwang zou worden uitgeoefend op aanbieders van gespreksafgifte. Deze tamelijk losstaande 

passage is niet goed te begrijpen en in elk geval niet gemotiveerd. Indien OPTA hier doelt op 

de situatie dat aanbiedingen worden gedaan waarbij voor on-net tarieven binnen gesloten 
gebruikersgroepen specifieke tarieven worden gerekend, is gebleken dat dit voor de klanten –

die in dit geval wel de rekening betalen voor de ontvangende gesprekken, omdat die binnen de 

groep op één factuur staan - een zeer belangrijke factor is. In een recentere en veel diepgaan-
der analyse dan de passage uit het NMa rapport waar OPTA naar verwijst, heeft Ofcom over 

dergelijke situaties in mei 2004 een rapport geschreven,2 waarin het bestaan van concurren-

tiedwang bij gesloten gebruikersgroepen wordt aangetoond. KPN meent dat de terloopse en 
ongemotiveerde conclusie van OPTA op dit punt niet kan blijven staan. Verkeer binnen geslo-

ten gebruikersgroepen kan niet als verkeer binnen de gedefinieerde markt worden beschouwd, 

zodat ter zake van dat verkeer dan ook geen verplichtingen kunnen worden opgelegd. 

Beoordeling aanmerkelijke marktmacht

De conclusie van hoofdstuk 6 is voornamelijk gebaseerd op het in opdracht van OPTA door 

Oxera uitgevoerde kopermacht onderzoek. KPN heeft op een concept van het Oxera rapport 
gereageerd bij brief van 15 maart 2007. Het belangrijkste bezwaar van KPN tegen het onder-

zoek, te weten een te beperkt onderzoek naar het bestaande ‘waterbedeffect’ heeft niet tot 

aanpassing van het rapport geleid. Oxera meent dat dit buiten haar opdracht valt, maar dat dit 
effect door Ecorys is – of had moeten worden – onderzocht in het kader van het welvaartseffect 

onderzoek. De hoofdconclusie van Oxera, in wezen erop neerkomende dat alle vaste en mobie-

le aanbieders een gelijke mate van marktmacht hebben en niet op verschillende wijze door 
kopersmacht worden beperkt, wordt door KPN gedeeld. 

Mededingingsproblemen?

De beschrijving van de ‘mededingingsproblemen’ in hoofdstuk 7 van het ontwerpbesluit heeft 

volgens KPN een hoog theoretisch gehalte. Uitgaande van de zeer concurrerende mobiele 
markt in Nederland heeft geen enkele mobiele aanbieder belang bij het ‘weigeren van toegang 

tot of levering van de dienst mobiele gespreksafgifte’ (zie kop § 7.2). In dit onderdeel wreekt 

zich een onvoldoende onderscheid tussen de dienst gespreksafgifte en de wijze van koppeling 
van netwerken. In wezen betreft het hier geheel verschillende diensten. In randnummer 382 

lijkt OPTA dit echter te ontkennen, door alle geschillen over de beide diensten op te tellen. KPN 

heeft in haar beroep tegen het marktanalysebesluit  van 14 november 2005 al eerder gewezen 
op het onderscheid tussen beide diensten en zij verzoekt – mede ter voorkoming van eventuele 

misverstanden - OPTA om in het definitieve besluit telkens zeer nauwkeurig aan te geven welke 

dienst wordt bedoeld: fysieke koppeling of gespreksafgifte.

Ten aanzien van gespreksafgifte zijn inderdaad veel geschillen aangespannen in de periode 

vanaf 2002, maar dat had uitsluitend te maken met het feit dat OPTA in die periode meende 

haar bevoegdheid tot geschilbeslechting te moeten aangrijpen tot tariefregulering van afgifte-

                                                       
2 Decision of the Office of Communications, Case: CW/00615/05/03, 21 May 2004, te vinden op 

http://www.ofcom.org.uk. 
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tarieven. Partijen die geen geschil zouden hebben aangespannen zouden – vanwege het bilate-
rale karakter van een geschilbesluit – ‘de boot hebben gemist’ en waren daarom wel genood-

zaakt op de door OPTA ingeslagen weg mee te gaan. Pas in 2006 heeft het CBb duidelijkheid 

verschaft over de wijze waarop OPTA deze geschillen heeft behandeld en daarmee aangetoond 
dat die weg heilloos was. Het is vreemd dat OPTA dit mede door haar veroorzaakte ‘toezicht-

probleem’ nu presenteert als een mededingingsprobleem.

Los van de ‘MTA-saga’ is in de afgelopen jaren ook een beperkt aantal geschillen aangespan-
nen tegen mobiele operators die gaan over de tarieven voor directe koppeling van netwerken. 

Deze geschillen betreffen niet traditionele mededingingsproblemen als leveringsweigering, 

maar gaan over een beoordeling van de redelijkheid van de (al dan niet bilaterale) tarieven
voor fysieke koppeling. De bevoegdheid tot geschilbeslechting is daarvoor inderdaad geëigend, 

zoals ook blijkt uit de CBb uitspraak in de zaak UPC/KPN Mobile. Dat over dergelijke tarieven 

geschillen bestaan toont dan ook hooguit aan dat het wettelijke kader afdoende middelen 
biedt en geenszins dat daarvoor het specifieke kader van hoofdstuk 6A moet worden aange-

wend. De conclusie van OPTA die daarop is gericht mist dan ook feitelijke grondslag en af-

doende onderbouwing.

In wezen is het enige punt dat in dit onderdeel van het ontwerpbesluit wordt onderbouwd dat 

er verschil van inzicht mogelijk is over de hoogte van de afgiftetarieven. De gespreksafgifte-

dienst zelf wordt immers door alle aanbieders geboden en zal dat ook altijd blijven, omdat (i) 
geen enkele aanbieder het zich kan veroorloven zijn klanten niet bereikbaar te laten zijn vanuit 

alle vaste en mobiele netwerken en (ii) geen enkele aanbieder de inkomsten uit de gespreksaf-

giftedienst zal willen mislopen. 

Daarnaast kan er verschil van mening ontstaan over de tarieven van de (directe) fysieke koppe-

ling waarover het verkeer wordt aangeboden. De praktijk toont echter aan dat geschilbeslech-

ting op basis van hoofdstuk 12 Tw een geschikt en effectief instrument is om dergelijke geschil-
len te beslechten.

Ten aanzien van de hoogte van de afgiftetarieven concludeert OPTA (randnummers 434 en 

volgende) dat de tariefverlagingen van de afgelopen jaren slechts het gevolg zouden zijn van 
(de dreiging van) regulering. Zelfs als dat juist zou zijn (wat niet zo is), dan nog rechtvaardigt 

dit volgens KPN niet een daadwerkelijk ingrijpen. Onder dezelfde ‘dreiging’ hebben de aanbie-

ders van mobiele gespreksafgifte ook in mei 2007 weer een overeenkomst gesloten, waarvan 
OPTA constateert dat die redelijke tarieven oplevert. Geconstateerd kan worden dat reeds het 

enkele bestaan van de voorzieningen van hoofdstuk 6A Tw ertoe leidt dat de aanbieders tot 

zelfregulering komen. Hieruit kan dan ook geenszins de noodzaak tot effectuering van ver-
plichtingen op grond van dat hoofdstuk worden afgeleid, zoals OPTA meent. De conclusie van 

Oxera (randnummer 453) dat zij niet uitsluiten dat bij gebreke van regulering tarieven weer 

zouden stijgen gaat geheel voorbij aan de realiteit dat reeds het bestaan van het wettelijk ka-
der – ook als niet tot concrete tariefregulering wordt overgegaan – aanbieders disciplineert. 

Oxera lijkt ervan uit te gaan dat ‘geen regulering’ gelijk staat aan het structureel geheel afwe-

zig zijn van de mogelijkheid van ingrijpen. Het bestaan van hoofdstuk 6A Tw logenstraft die 
veronderstelling.

Kosten gespreksafgifte

Mogelijk in reactie op de uitspraak van het CBb van 28 augustus 2006 – waarin het CBb OPTA 

verwijt geen goede maatstaf voor het vermoeden van te hoge tarieven te hanteren – vergelijkt 
OPTA in randnummer 456 e.v. het tarief voor gespreksafgifte met de uitkomsten van het door 
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Analysys in haar opdracht in 2006 ontwikkelde zogenaamde ‘BULRIC-model’. Uit dat model zou 
voor KPN een kostenniveau van € 0,0562 per minuut volgen. KPN heeft reeds in de consultatie 

van het ontwerp tariefbesluit van 21 juni 2006 gemotiveerd aangegeven op welke punten dat 

model en de daarmee gemaakte berekeningen onjuist zijn. Op een enkel punt heeft dat tot 
aanpassing van het model geleid, maar nog steeds is KPN van oordeel dat het model tot een 

ernstige onderschatting van de daadwerkelijke kosten leidt. Het is wrang om te constateren dat 

nu aan de hand van hetzelfde model wordt ‘bewezen’ dat de daadwerkelijke tarieven te hoog 
zouden zijn. Het is bovendien onbegrijpelijk dat het College daarbij voorbijgaat aan de eerder 

door (in elk geval) KPN schriftelijk geventileerde gebreken van het BULRIC-model. 

Ter voorkoming van herhaling verwijst KPN naar haar zienswijze van 2 augustus 2006, die hier 
integraal als herhaald en ingelast moet worden beschouwd. In deze zienswijze heeft KPN uit-

voerig heeft toegelicht op welke punten het door Analysys uitgevoerde onderzoek niet deugt. 

De belangrijkste punten worden hierna (onder ‘Invulling van kostenoriëntatie door OPTA’) nog 
kort weergegeven, 

Gevolgen voor eindgebruikers; welvaartseffecten volgens Ecorys 

Op basis van het rapport van Ecorys analyseert OPTA in de randnummers 470 en volgende het 

consumentensurplus. KPN heeft bij brief van 22 maart 2007 reeds op de toen door OPTA in 

consultatie gebrachte concept rapportage van Ecorys gereageerd.

Ten eerste heeft KPN er op gewezen dat gegeven de onzekerheidsmarge van de door Ecorys 

gehanteerde invoergegevens in het model, het aannemelijk is dat het daadwerkelijke effect 

kleiner is. KPN is van oordeel dat een dergelijk gering effect onvoldoende rechtvaardiging biedt 
voor een ingreep in de MTA tarieven op basis van een BULRIC kostensysteem. KPN wordt daarin 

gesterkt door de recente uitspraak van het Verwaltungsgericht Köln, waarin vergelijkbare ex 

ante vaststelling van de MTA tarieven door de Duitse toezichthouder werd vernietigd. In dit 
kader speelt mede de waardering van het zogenoemde ‘waterbedeffect’ een belangrijke rol. 

KPN verwijst in dat kader naar de presentatie die op 26 maart 2007 voor de Franse toezicht-

houder ARCEP is gehouden door prof. Tommaso Valletti.3 Valletti concludeert daarin op basis 
van onderzoek onder meer: ‘The waterbed effect exists. Rule of thumb is 1:1’ (met andere 

woorden een factor 1,0). Met inachtneming hiervan zou een nog veel kleiner consumentensur-

plus worden vastgesteld.

Uit het onderzoek van Ecorys blijkt bovendien niet dat een afzonderlijke groep afnemers zou 

worden getroffen. Niet is vastgesteld in hoeverre vaste en mobiele bellers dezelfde afnemers 

zijn. In het Besluit Mobiele Gespreksafgifte d.d. 14 november 2005, par 221 verwees OPTA nog 
naar een onderzoek van Heliview, waarin destijds werd geconcludeerd dat 25% van de vaste 

bellers geen mobiel heeft. Er werd nog aan toegevoegd dat veel mensen die wel een mobiel 

hebben daar relatief weinig mee bellen. Inmiddels is dat percentage ongetwijfeld lager, zodat 
het aantal mensen dat per saldo nadelen zou ondervinden van ‘hoge’ MTA tarieven zeer gering 

zal zijn. De toevoeging van OPTA dat veel mensen weinig bellen met hun mobiel is niet rele-

vant. Zij hebben namelijk het voordeel reeds genoten door de ontvangen acquisitievergoeding, 
waardoor ze goedkoop een aansluiting met toestel konden aanschaffen.

                                                       
3 Zowel de gebruikte powerpointpresentatie als de presentatie op video zijn te vinden op de website 

van ARCEP: http://www.arcep.fr/index.php?id=9145. Valletti is ook de adviseur van de Europese 
Commissie geweest bij de opstelling van de Aanbeveling relevante markten voor zover het de mobie-
le markten betreft.
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In het model van Ecorys zijn marginale kosten per minuut opgenomen van de mobiele termina-
ting dienst¬verlening, en wel 2,5 cent per minuut. Deze kosten zijn afgeleid uit het MTA-BULRIC 

model, ontworpen door Analysys in opdracht van OPTA. Er is niet beschreven op welke wijze 

de marginale kosten zijn afgeleid uit het model. KPN heeft op diverse momenten in het proces 
van totstandkoming van het model hierop commentaar geleverd, en is van mening dat die 

kostprijs te laag is vastgesteld (onder veel meer door noodzakelijke kosten voor de ontwikke-

ling van nieuwe technologieën en diensten niet mee te nemen). Daarnaast heeft KPN in haar 
reactie op vragen van Ecorys al aangegeven dat een LRIC prijs zonder opslag voor de dekking 

van vaste en gemeenschappelijke kosten een onjuiste invulling van het begrip marginale kos-

ten is. Ingrijpen in de MTA tarieven kan niet op basis van onjuiste aannames ten aanzien van de 
kosten worden gerechtvaardigd.

Proportionaliteit verplichtingen (toegang)

In lijn met de analyse die hierboven al werd bestreden meent OPTA aan de aangewezen aan-

bieders toegangsverplichtingen te moeten opleggen. Nu naar het oordeel van KPN de grond-
slag voor het opleggen van verplichtingen afwezig is kan KPN ook niet instemmen met het 

oordeel dat een verplichting tot interconnectie noodzakelijk en proportioneel is. KPN is van 

oordeel dat het kader van de hoofdstukken 6 en 12 Tw tezamen een voldoende mogelijkheid 
bieden aan het college om in geval van geschillen over verzoeken tot directe interconnectie 

specifieke en proportionele besluiten te nemen in bilaterale relaties. De noodzaak tot ex ante 

maatregelen is niet aangetoond.

Proportionaliteit verplichtingen (kostenoriëntatie)

OPTA motiveert de noodzaak van de op te leggen kostenoriëntatieverplichtingen met de stel-

ling dat zonder dergelijke verplichtingen het risico van ‘buitensporig hoge tarieven’ zou be-

staan (randnummer 560) en kwalificeert tarieftoezicht als ‘de lichtst denkbare maatregel’ 
(randnummer 563). Ten aanzien van de keuze voor de concrete vorm van kostenoriëntatie 

wordt in bijlage B gemotiveerd dat FL-LRIC daarbij de beste kostenmethodiek zou zijn. KPN kan 

instemmen met het uitgangspunt dat een voor alle aanbieders gelijke methodiek wordt gehan-
teerd en accepteert dat – indien kostenoriëntatie inderdaad noodzakelijk zou zijn – een (bot-

tom up) LRIC systeem daarvoor proportioneel kan zijn, maar bestrijdt dat de invulling die daar-

aan is gegeven in het in opdracht van OPTA door Analysys gemaakte model correct is. De uit-
komst van de kosten van dat model kunnen daarom niet als maatstaf voor regulering worden 

gebruikt. In het onderstaande gaat KPN verder in op een aantal specifieke aspecten van de kos-

tenmodellering. Hoewel in het ontwerpbesluit OPTA uiteindelijk de uitkomsten van het model 
niet één-op-één tot een tariefmaatregel vertaalt, baseert OPTA haar overwegingen wel op de 

uitkomsten van dat model. Het is dus noodzakelijk om daarop alsnog in te gaan. 

Invulling van kostenoriëntatie door OPTA

Op enkele punten constateert KPN dat het besluit van OPTA summierder is gemotiveerd ten 

aanzien van de uitgangspunten voor kostenoriëntatie, hoewel hetzelfde model door OPTA nog 
steeds (zelfs als bijlage) kennelijk als referentie wordt aanvaard. KPN gaat er daarom vanuit dat 

de motivering uit het vernietigde besluit op deze punten opnieuw wordt verondersteld, al is 

dat minder expliciet opgenomen. In het navolgende wordt op deze punten en andere punten 
die het model betreffen gereageerd.
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Voor zover OPTA waarde toekent aan de uitkomsten van het door Analysis gemaakte BULRIC 
model, meent KPN dat OPTA voorbij gaat aan belangrijke bezwaren die aan dat model kleven. 

Het model bevat zowel in uitgangspunten als in uitwerking keuzes die onjuist of minst geno-

men onevenwichtig zijn. De belangrijkste punten daarvan – die door KPN alle in eerdere stuk-
ken zijn aangedragen en uitgewerkt – worden hierna voor de volledigheid kort herhaald. In het 

bijzonder heeft KPN met enige verbazing geconstateerd dat OPTA zich in de uiterst dynamische 

mobiele markt baseert op een model en inputgegevens die reeds een jaar oud zijn. Waar OPTA 
in 2006 nog stelde dat 3G netwerken buiten beschouwing konden blijven voor de regulerings-

periode tot 2008, getuigt het van het ontbreken van realiteitszin door dat ook te doen voor een 

model dat beoogt als referentie te dienen voor tariefregulering van 1 juli 2007 – 1 juli 2010 
(ervan uitgaande dat ook de laatste stap van de tariefregulering voor een jaar zal gelden). 

Ramsey Pricing
OPTA wijst in het ontwerpbesluit het hanteren van de Ramsey principes voor het bepalen van 
een opslag voor gemeenschappelijke kosten af. KPN acht de argumenten die OPTA daarvoor 

hanteert onjuist. De Ramsey methode optimaliseert het welvaartsniveau van alle belangheb-

benden (aanbieders en gebruikers van diensten). Het gevolg kan inderdaad zijn dat een be-
paalde groep gebruikers meer moet betalen dan bij het hanteren van een andere methode, 

maar het is niet de doelstelling van de regulering om specifiek de belangen van één bepaalde 

groep gebruikers te behartigen (hetgeen OPTA ook nimmer heeft betreden), zeker niet indien 
dat leidt tot andere uitkomsten dan waar optimale concurrentie toe leidt. Indien OPTA niet de 

Ramsey methode in de beschouwingen wenst te betrekken zal dat echter stellig leiden tot een 

met dat uitgangspunt strijdige oplossing.

Opslag voor netwerkexternaliteit

Voor bestaande vaste en mobiele eindgebruikers is het een voordeel als er meer eindgebrui-

kers zijn op mobiele netwerken. Het zal dus welvaartsverhogend zijn indien extra eindgebrui-
kers worden geworven. Die welvaart komt ten goede aan alle vaste en mobiele eindgebruikers; 

het is dus redelijk om de extra wervingskosten door te belasten middels een opslag op (onder 

andere) het MTA-tarief. OPTA betoogt dat de mobiele penetratie al heel hoog is, en dat deze 
nauwelijks zal afnemen indien een opslag voor netwerkexternaliteit niet zal worden toege-

staan. Op grond daarvan concludeert OPTA dat geen opslag voor netwerkexternaliteit zal wor-

den toegepast. Deze gevolgtrekking is onjuist. Er blijven (nieuwe en bestaande) klanten die 
middels verwervingskosten geworven worden en daarmee een voordeel genereren voor de 

andere gebruikers. Het werven van klanten is een continu proces, en de kosten worden pas 

tijdens de levensduur (onder andere middels een opslag voor netwerkexternaliteit) terugver-
diend. Aanbieders dienen in de komende jaren nog geld terug te verdienen van klanten die in 

de afgelopen jaren geworven zijn. De introductie van UMTS brengt opnieuw mee dat klanten 

moeten overstappen naar  nieuwe, voor UMTS geschikte, randapparatuur. Ook in het door Ana-
lysys gemaakte LRIC model in het Verenigd Koninkrijk (waarmee OPTA op andere punten graag 

vergelijkt) is een opslag voor netwerkexternaliteiten toegepast.

‘Forward looking’

Ondanks de expliciete keuze van OPTA voor een Forward Looking BULRIC systeem kiest OPTA 

ervoor om historische kosten van de frequenties mee te nemen in het model. Die keuze is on-

zorgvuldig, aangezien OPTA geen rekening houdt met het feit dat de omstandigheden waar-
onder de verschillende aanbieders hun frequenties hebben verworven niet met elkaar verge-

lijkbaar waren (zijn). Ook is OPTA's keuze in strijd met het uitgangspunt dat regelgeving tech-

nologie-neutraal moet zijn. KPN heeft in haar reactie van 2 augustus 2006 op het ontwerp tarief 
besluit van 21 juni 2006 uitvoerig aangegeven op welke punten OPTA bij de voorbereiding van 
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het BULRIC model onjuiste aannames en uitgangspunten heeft gehanteerd. In dat kader heeft 
KPN ook een rapport van Stratix gezonden, waarvan KPN constateert dat daaraan geen zichtba-

re aandacht is besteed. Voor zover die punten niet zijn aangepast geldt dat commentaar als 

hier herhaald en ingelast. Daarenboven hebben zich inmiddels bepaalde ontwikkelingen voor-
gedaan die genoemde punten alleen maar versterken.

Sinds de ontwikkeling van het Analysys model is een besluit genomen door de Minister van EZ 

inzake de verlenging van de GSM vergunningen van KPN en Vodafone. Tegenover die verlen-
gingen zijn aanzienlijke bedragen verschuldigd die in het model ten onrechte niet zijn meege-

nomen. De conclusies die OPTA op dit punt uit het verouderde model haalt zijn dan ook alleen 

al om die reden niet correct. Evenmin is het model ervoor aangepast dat Telfort en T-Mobile 
zijn overeengekomen dat T-Mobile de EGSM vergunning van Telfort overneemt. Daarvoor is de 

toestemming van de  Minister van EZ verkregen. De concrete bedragen die in het model aan 

frequentiegebruik zijn gekoppeld, zowel als de concrete frequenties zijn dan ook inmiddels 
achterhaald.

In een correct forward looking LRIC model zouden kosten voor gebruik van frequenties voor 

alle aanbieders op vergelijkbare wijze zijn vastgesteld en leiden tot vergelijkbare tarieven. Als 
dat zou zijn gedaan op een correcte wijze, zou dat hebben geleid tot hogere en meer gelijke 

kosten voor de aanbieders dan nu uit het model voortvloeit. 

In het Analysys model is één aspect wel gewijzigd in de thans openbaar gemaakte versie (van 
augustus 2006) ten opzichte van de versie van 21 juni 2006 die werd geconsulteerd. KPN heeft 

in de Industry Group gewezen op het feit dat zowel KPN als Vodafone de verkregen DCS 1800 

vergunning gedurende twee jaren niet mochten gebruiken. Analysys heeft het model daarop 
dusdanig aangepast dat de resulterende kostprijs voor KPN en Vodafone nog lager werd. Deze 

bizarre consequentie – namelijk dat een beperking die extra kosten meebrengt tot een verla-

ging leidt – is nu wel uit het model verwijderd, maar dat neemt niet weg dat het ondervonden 
nadeel – resulterend in duurzaam hogere kosten – nog steeds niet in het model is verwerkt. 

Dat is in strijd met het uitgangspunt van OPTA zelf, dat met kosten veroorzaakt door verschillen 

in vergunningen en spectrum rekening wordt gehouden (randnummer 584).

Overigens valt nog steeds niet in te zien waarom OPTA wel rekening houdt met de verschillen 

in frequenties, maar niet met andere, voor de kosten van de MTA-dienst relevante omstandig-

heden, zoals het feit dat Vodafone, T-Mobile en Orange allen onderdeel uitmaken van zeer 
omvangrijke internationale concerns. Daarbij geldt ook nog eens dat zij beschikken over een 

zeer aanzienlijke thuismarkt, waarover KPN niet beschikt en nimmer heeft beschikt. Vanwege 

de omvang van deze concerns, beschikken T-Mobile, Orange en Vodafone over zeer significan-
te kostenvoordelen bij het inkopen van apparatuur en roaming. Die voordelen – die ook door-

werken in de MTA-dienstverlening – heeft KPN in veel mindere mate. KPN acht het willekeurig 

en onzorgvuldig dat OPTA wel rekening heeft gehouden met de omstandigheid dat de aanbie-
ders beschikken over verschillende frequenties, maar niet met het feit dat sommige aanbieders 

uit andere hoofde beschikken over aanzienlijke kostenvoordelen. 

Procedure in Industry Group

KPN heeft in haar reactie van 2 augustus 2006 op het ontwerp tarief besluit van 21 juni 2006 al 

aangegeven dat in de conceptversies v1 en v2 van het model – op basis van de door partijen 
verstrekte gegevens en tevoren gemotiveerde aannames –andere gegevens en uitgangspunten 

waren opgenomen ten aanzien van het onderscheid tussen GSM 900 en GSM 1800 netwerken 
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dan in het uiteindelijke model. OPTA heeft te kennen gegeven dat alle modellen geijkt zijn. Het 
is echter niet mogelijk dat zowel de gegevens van de concept versies als de gegevens van de 

uiteindelijke versie in overeenstemming zijn met de eerder door OPTA gehanteerde uitgangs-

punten van (i) netwerkkwaliteit en (ii) ijking met de daadwerkelijke gegevens van operators. 
Tussen concept versies en uiteindelijke versie bestaan immers zeer significante verschillen. Dat 

betekent dat – anders dan OPTA stelt - ofwel (i) de concept versies dan wel de uiteindelijke 

versie van het model niet geijkt zijn respectievelijk is ofwel (ii) de referentieset van parameters 
die wordt gebruikt voor de ijking is gewijzigd. Dit is ook bevestigd door het gerenommeerde 

instituut TNO in een rapportage die KPN vorig jaar als bijlage zond bij haar reactie van 2 augus-

tus 2006 op het ontwerptariefbesluit van 21 juni 2006. KPN volstaat hier met verwijzing daar-
naar, nu dit rapport reeds aan OPTA is gezonden in het kader van dit onderzoek.

Kosten van het 3G netwerk

In het Bijlage C heeft OPTA bepaald dat het BU LRIC model enkel zal uitgaan van 2G technolo-

gie, ook al geldt de tariefregulering eveneens voor 3G. Eerder door OPTA aangevoerde argu-

menten hierbij zijn dat naar verwachting 3G gedurende de reguleringsperiode nog geen grote 
vlucht zal nemen, en dat bovendien de 3G technologie kostenvoordelen zal opleveren voor de 

mobiele operators. In het aanvullend beroepschrift tegen het Aanwijzingsbesluit van 14 no-

vember 2004 (paragraaf 6.50 t/m 6.64) heeft KPN reeds betoogd dat het door OPTA ingenomen 
standpunt onjuist is. Hoewel OPTA aan deze bezwaren van KPN niet, laat staan volledig, is te-

gemoetgekomen, heeft OPTA wel gemeend om uiteindelijk in het kostenmodel toch rekening 

te houden met de overgang van 2G naar 3G, door er voor te zorgen dat de 2G-specifieke kosten 
moeten worden terugverdiend gedurende de 2G-licentieperiode. Dit is in het model opgelost 

door de verkeersvolumes van de hypothetische operator aan het eind van de 15 jarige licentie-

periode, althans voor wat betreft de 2G-specifieke onderdelen van het netwerk, te laten afne-
men tot 0. Deze aanpassing in het model doet echter niet af aan KPN's standpunt zoals ver-

woord in het aanvullend beroepschrift. Het gevolg is namelijk nog steeds dat hoge kosten voor 

het 3G netwerk, zoals de kosten voor de licentie en de uitrol van het netwerk, nu blijkbaar 
moeten worden bewaard tot de volgende reguleringsperiode (na 1 juli 2009), waardoor het 

aannemelijk is dat dan de MTA tarieven weer moeten stijgen. KPN is van mening dat gezien het 

feit dat het 3G netwerk al voor een groot deel is uitgerold en er reeds 3G diensten worden 
aangeboden, OPTA in het kostenmodel rekening had dienen te houden met zowel 2G als 3G 

technologie, en de bijbehorende kosten (waaronder begrepen de kosten verbonden aan de 

migratie van 2G naar 3G). Dit gold volgens KPN al voor het model zoals dat in 2006 is gemaakt, 
maar geldt des te sterker nu de uitkomsten daarvan een jaar later voor een regulering van drie 

jaar wordt gebruikt. 

Daarenboven bestaat er geen rechtvaardiging voor de instandhouding van een delta in afwik-
keltarieven, voorzover het verkeer betreft dat op de UMTS-netwerken van de verschillende aan-

bieders wordt afgewikkeld. Alle aanbieders hebben op hetzelfde moment en onder identieke 

omstandigheden kunnen bieden op de verschillende beschikbare UMTS-kavels, zodat er in elk 
geval geen grond bestaat om voor Orange en T-Mobile ook een hoger afwikkeltarief toe te 

staan voorzover het verkeer betreft dat op de UMTS-netwerken wordt afgewikkeld. 

Marktaandeel hypothetische operator
OPTA heeft ervoor gekozen een hypothetische new entrant tot uitgangspunt te nemen in het 
kostenmodel. Binnen dat model moet worden vastgesteld welk verkeersvolume deze operator 

zal bereiken. Dit kan worden afgeleid van het totale verwachte marktvolume. Dan moet echter 
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wel worden bepaald welk marktaandeel gehanteerd wordt. OPTA heeft bepaald dat dit op de 
lange termijn 25% zal zijn, gebaseerd op 4 marktpartijen. De overname van Telfort door KPN 

heeft bij een belangrijke rol gespeeld. KPN wil er op wijzen dat er in elk geval meer dan 5 

marktpartijen met een geheel of gedeeltelijk eigen netwerk zijn. Ook Tele2 en Telfort hebben 
op dit moment een eigen core-netwerk (en Telfort zelfs tot zeer onlangs een eigen radionet-

werk). OPTA (of eigenlijk de consultant Analysys) stelt ten aanzien van Telfort (Annex D1, p. 8):

‘..all other integration costs are factors that are incorporated in the price paid for the acqui-
sition…’. 

Het feit dat de netwerintegratiekosten zijn opgenomen in de business case die is gemaakt ten 

behoeve van de overname van Telfort, brengt echter niet mee dat deze kosten niet mogen 

worden terugverdiend in de dienstverlening. KPN is derhalve van mening dat voor de modelle-
ring van de hypothetische operator moet worden uitgegaan van kleinere marktaandelen van 

16,7% (6 operators), althans in elk geval 20 % (5 operators).

In Annex D1, p. 9. wordt nog verwezen naar een stelling erop neerkomende dat operators met 
een groter marktaandeel hun marktdominantie kunnen behouden door on-net calls substanti-

eel lager te prijzen dan off-net calls. Hoewel OPTA die stelling terecht al afwijst, wijst KPN er 

nog op dat de veronderstelling impliciet uitgaat van de (onbewezen) aanname dat de MTA 
tarieven hoger zijn dan de onderliggende kosten. Anders zou het immers geen kostenvoorde-

len opleveren indien een operator meer on-net verkeer heeft. Over het hoofd wordt gezien dat 

een grotere operator relatief minder inkomend verkeer (met bijbehorende hoge marge bij ho-
ge MTA tarieven) heeft dan een kleine operator. Dit relatieve nadeel voor de grote operator 

compenseert genoemd voordeel.

WACC

In de Mobile Industry Group heeft KPN ingestemd met het hanteren van de CAPM methode 

voor het bepalen van de WACC (het toegestane rendement). KPN heeft OPTA en Analysys op 27 

januari 2006 een document met een aantal bijlagen hieromtrent gezonden. Bij het bepalen van 
de hoogte van de WACC heeft OPTA deels wel en deels geen rekening gehouden met de daarin 

vervatte opmerkingen. Naar aanleiding daarvan heeft KPN in haar reactie van 5 mei 2006 nog 

een aantal opmerkingen gemaakt, waarop in het geheel niet is gereageerd door OPTA, noch 
Analysys. Mede om die reden worden hieronder herhaald de op 5 mei 2006 gemaakte opmer-

kingen omtrent een aantal voor het vaststellen van de WACC relevante parameters.

Risk-free rate

KPN is of the opinion that the risk-free rate has to be 5%. Analysys refers to the investigation 
of NERA. Concerning the investigation of NERA we have stated in our document on the 
WACC of 27 January 2006:

Because of the fact that actual levels are historically extremely low, NERA initially used a his-
torical period of 5 years to calculate the risk free rate. KPN Mobile agrees with that presump-
tion. Therefore, we were quite amazed to see that NERA changed its position in the Final Re-
port, and used a period of only 3 years. There were no new facts, and the only argument 
NERA used was that the period of 3 years is equal to the price control period length.

It hardly needs clarification that this argument is incorrect; see Spronk & Hallerbach in [4], 
page 2:

‘The total return required over capital is based on the total period over which the capital is 
provided to the firm (and hence locked in the assets).’

We are of the opinion that these strong arguments are not countervailed by any argument of 
Analysys, nor NERA, and therefore the initially calculated risk-free rate of 5% should be used.
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Leverage

Like we stated in our document on the WACC of 27 January 2006, 10% is more or less an av-
erage of the mobile operators. It is also an average of the data delivered by the operators in 
the Mobile industry Group. We are of the opinion a value of 10% has to be used.

Wholesale en retail kosten
OPTA heeft er voor gekozen om kosten voor handsets niet op te nemen in het kostenmodel.
Annex D1, p. 68 vermeldt hierover:

Handset costs and SIM card costs are incremental to subscribers, not to traffic services. It 
would, therefore be better to recover these costs through a subscriber-based charge, rather 
than a traffic-based charge. Of course, with regard to its retail services a mobile operator is 
free to choose whichever tariff structure it deems best suited from a commercial point of 
view. However, this does not mean that a regulated tariff for call termination should then 
also ‘automatically’ be set in such a way that it partly recovers these costs.

In het document van 23 december 2005 heeft KPN hierover het volgende opgemerkt: 

In the Industry Group meeting Analysys stated that handset costs has to be allocated to the 
subscriber. KPN understood that this opinion is based on the fact that there is a direct rela-
tion; every subscriber needs one SIM and one handset. But our opinion is that it is not self-
evident that an operator also has to earn back that cost in a connection fee or a subscriber 
fee. The business models in mobile telephony differ from the fixed telephony. For most of the 
commercial packages (especially Prepay) the model is based on the fact that the one-off cost 
(the handset) and the recurring cost are earned back by calls (originating ánd terminating). 
Each mobile operator can decide without restrictions (no SMP on originating markets) how 
he balances these fees between connection fee, subscription fee and originating tariffs. But 
for the terminating tariffs we aren't free. Because of the fact that a handset is necessary for 
delivering a terminating call, a proportional part of the costs has to be earned back in the 
MTA fee. On top of that, terminating calls require the availability of SIM-cards and basic 
functionalities in a handset to be able to route a call to a subscriber. In a fixed network in 
general a call can be switched to a network termination point without the functionality of 
terminal equipment, but in mobile networks the functionalities of SIM and handset are un-
avoidable to terminate a call and therefore these costs as such cannot be excluded in the 
model for termination.

KPN is van oordeel dat haar argumenten niet overtuigend worden weerlegd door OPTA en 

Analysys. Eindgebruikers dienen nu eenmaal te beschikken over een handset om gesprekken bij 

hem (of haar) te kunnen afleveren. Gelet op het uitgangspunt van kostencausaliteit ligt het dan 
ook voor de hand dat een gedeelte van de kosten van de handsets wordt gecompenseerd in de 

MTA-tarieven. De redenering van Analysys kan bovendien net zo goed worden omgedraaid; 

waarom zouden de aanbieders moeten worden verplicht, om kosten die mede worden ge-
maakt voor het afleveren van gesprekken, volledig terug te verdienen in een subscriber fee en 

originating gesprekken?

Tariefregulering

Op basis van de afweging in de randnummers 616 – 666 komt OPTA tot de conclusie dat een 
tariefmaatregel waarbij de uitkomst van de overeenkomst tussen aanbieders van mobiele ge-

spreksafgifte wordt geaccepteerd passend en proportioneel is. OPTA gebruikt daarbij het in 

haar opdracht door Ecorys gemaakte model om de welvaartseffecten van een ingreep op basis 
van de uitkomsten van het BULRIC model te vergelijken met die uitkomst. OPTA constateert 

daaruit dat het verschil tussen beide op het totale welvaartseffect zeer gering is (één miljoen 

euro over drie jaar).

KPN ondersteunt van harte de conclusie van OPTA dat het  relatief zeer geringe verschil in wel-

vaartseffect het disproportioneel zou maken om een verdergaande tariefingreep op te leggen. 

Daarbij moet echter wel worden bedacht dat uit het voorgaande voortvloeit dat:



Inbreng KPN ontwerpbesluit 15 mei 2007 13

 KPN van oordeel is dat het gehanteerde BULRIC-model tot een onderschatting van de kos-
tenniveaus en een overschatting van de verschillen tussen operators leidt en

 De gehanteerde parameters in het Ecorys-model tot een overschatting van verschillen in 

welvaartseffect leiden.

Als combinatie van beide is het verschil in wekelijkheid alleen maar kleiner en is er des te min-

der reden om van de zelfregulering af te wijken. Het is dan ook volstrekt terecht dat OPTA de 

overeenkomst van de aanbieders van mobiele gespreksafgifte aanvaardt, met inbegrip van het 
glijpad. 

De belangrijkste punten nogmaals op een rij

 Het ontwerpbesluit bakent de markt af voor gespreksafgifte per aanbieder van mobiele 

gespreksafgifte. Mede in verband met de uitspraak van het CBb van 28 augustus 2006, waarin 

die marktafbakening in stand werd gelaten, gaat KPN vooralsnog daarmee akkoord. Wijzigin-
gen in markten en marktstructuren kunnen zich echter snel voordoen, waardoor deze conclusie 

niet zonder meer voor langere periode mag worden aanvaard. 

 KPN stemt ermee in dat er geen verschillen zijn in de mate waarin afzonderlijke vaste of 
mobiele aanbieders voor gespreksafgifte worden gecorrigeerd door kopersmacht. 

 Er is geen reden om bovenop de in de wet reeds geregelde interoperabiliteitsverplichtin-

gen en geschilbeslechtingsmogelijkheden aanvullende toegangsverplichtingen op te leggen. In 
elk geval ontbeert het ontwerpbesluit goede gronden om aan te tonen dat dit een proportione-

le en noodzakelijke verplichting is.

 KPN acht het niet noodzakelijk dat ter zake van mobiele gespreksafgifte tariefverplichtin-
gen worden opgelegd. Uit de totstandkoming van een overeenkomst tussen de aanbieders van 

mobiele gespreksafgifte blijkt dat reeds de aanwezigheid  van de mogelijkheid tot oplegging 

een afdoende disciplinerende werking heeft. 

 Het door OPTA gehanteerde uitgangspunt dat tarieven principieel op kosten zouden moe-

ten worden gebaseerd vergt wel dat conclusies ten aanzien van de kosten worden gemaakt op 

basis van een actueel en consistent kostensysteem. Mede door de door OPTA aan Analysys op-
gelegde keuzes voldoet het in 2006 door Analysys gemaakte systeem daaraan op verschillende 

onderdelen niet. Bovendien zijn op enkele punten de voor de input gebruikte gegevens sinds 

2006 verouderd. Deze beide punten leiden ertoe dat de door OPTA getrokken conclusies ten 
aanzien van de kosten te laag uitkomen en een te groot verschil tussen aanbieders meebren-

gen. Indien OPTA op enig moment daaraan daadwerkelijke consequenties in regulering of ge-

schilbeslechting zou willen verbinden kan dat niet zonder op deze punten correcties aan te 
brengen. Dat geldt ook voor het feit dat het model geacht wordt ook ‘3G’ kosten te bepalen, 

zonder dat evenwel daarmee in het model (anno 2007!) rekening is gehouden.


