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Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op grond van artikel 
12.2 van de Telecommunicatiewet in een geschil tussen: 
 
de besloten vennootschap Broadcast NewCo Two, gevestigd te Terneuzen en kantoorhoudende te 
Hilversum, 
 
gemachtigde: mr. P. Burger, advocaat te Amsterdam, 
 
 
en 
 
de naamloze vennootschap KPN Broadcast Services, gevestigd te Lopikerkapel, 
gemachtigde: mr. B.J.H. Braeken, advocaat te Amsterdam  
 

Samenvatting 
 
Op 23 mei 2008 heeft Broadcast NewCo Two B.V. (hierna: BNT), een bedrijf dat zich onder meer bezig 
houdt met de doorgifte van radiosignalen van programma-aanbieders, bij het college een geschil 
aanhangig gemaakt. Onderdeel van dit geschil betreft de tarifering van het medegebruik van de multi 
use antennesystemen van KPN Broadcast Services (hierna: KPN BS) ten behoeve van de Regionale 
Publieke Omroepen. Duidelijkheid over de door KPN BS redelijkerwijs in rekening te brengen tarieven 
voor medegebruik is noodzakelijk voor BNT om een bieding te kunnen uitbrengen in het kader van de 
aanbestedingsprocedure van de Publieke Regionale Omroepen uitgevoerd door of namens de 
Stichting Regionaal Omroep Overleg en Samenwerking (hierna: de ROOS).  
Daarbij gaat het, voor zover van belang voor het onderhavige geschil, om de regionale distributie van 
de radioprogramma’s van de regionale omroepen via de FM frequenties die aan de afzonderlijke 
regionale omroepen zijn toebedeeld.  
 
Het college acht zich bevoegd om het geschil te beslechten en bepaalt in het onderhavige besluit de 
tarieven voor het medegebruik van de infrastructuur van KPN BS. 
Accountantskantoor Mazars Paardekooper Hoffman N.V. (hierna: Mazars) heeft van het college 
opdracht gekregen om met spoed een boekenonderzoek bij KPN BS uit te voeren zodat het college in 
staat wordt gesteld om de door KPN BS opgegeven kosten voor medegebruik te preciseren. Vanwege 
de naderende sluitingsdatum van de aanbesteding is onderhavig besluit onder grote tijdsruk genomen. 
Het college heeft daarom aanleiding gezien op gebruik te maken van de mogelijkheid om op grond van 
artikel 12.5, tweede lid, van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw) een voorlopig besluit te nemen. 
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1 Verloop van de procedure 
 
1. Op 23 mei 2008 heeft het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit 

(hierna: het college) van BNT een verzoek ontvangen om toepassing van de artikelen 3.11, vierde 
lid jo. artikel 12.2, eerste lid en 12.5, tweede lid, en, zo nodig, artikel 3.13 van de Tw. 

 
2. Het verzoek hangt samen met een door de ROOS georganiseerde aanbesteding van de FM 

distributie in Nederland van 13 regionale publieke radio-omroepen verenigd in de ROOS. Met het 
oog op haar eventuele deelname aan de aanbesteding heeft BNT aan KPN BS verzocht haar het 
medegebruik toe te staan van de voor de distributie benodigde antennesystemen. KPN BS is 
bereid het medegebruik van de zogenoemde multi use antennesystemen toe te staan. Het 
medegebruik van de zogenoemde single use antennesystemen is geweigerd. Omdat BNT zich niet 
kan vinden in de voorwaarden waaronder haar het medegebruik van de multi use 
antennesystemen wordt gegund en ook het medegebruik wenst van de single use 
antennesystemen heeft zij het geschil aan het college voorgelegd. 

 
3. Op 29 mei 2008 heeft het college BNT bericht dat haar verzoek tot geschilbeslechting in 

behandeling is genomen. 
 
4. Het verzoek van BNT ziet onder meer op het medegebruik van multi use antennesystemen tegen 

een kostengeoriënteerde vergoeding. Daarbij dienen na een efficiëntiecontrole de daadwerkelijk 
door KPN BS gemaakte kosten te worden gecorrigeerd. 

 
5. Op 18 juni 2008 heeft ten kantore van het college een hoorzitting plaatsgevonden. Tijdens het 

vertrouwelijke deel van de hoorzitting met BNT op 18 juni 2008 heeft BNT aangegeven dat de 
vaststelling van het tarief dat in rekening mag worden gebracht voor medegebruik van de multi use 
antennesystemen ook van belang is voor de uit te brengen offerte bij de aanbesteding. Over de 
hoogte hiervan bestaat tussen KPN BS en BNT verschil van mening. BNT verzoekt het college het 
tarief een geschilbesluit vast te stellen. 

 
6. Bij brief van 30 juni 2008 heeft het college KPN BS en BNT onder meer aangegeven dat eerst een 

besluit zal worden genomen over de vraag of het verzoek van BNT tot het medegebruik van de 
single use antennesystemen van KPN BS kan worden aangemerkt als een redelijk verzoek in de 
zin van artikel 3.11, vierde lid, Tw en dat het besluit over de kosten van het medegebruik van de 
zogenaamde multi use antennes separaat zal worden genomen. 

 
7. Het college heeft Mazars bij brief van 10 juli 2008 opdracht gegeven een oordeel te geven over de 

mate waarin de gehanteerde tarieven door KPN BS voor het medegebruik van de multi use 
antennesystemen op kostenoriëntatie berusten en dit in een rapport vast te leggen. 

 
8. Bij besluit van 1 augustus 2008 heeft het college met betrekking tot de zogenaamde single use 

OPENBARE VERSIE



 

   

Besluit 
 

3

antennes vastgesteld dat geen sprake is van een redelijk verzoek als bedoeld in artikel 3.11, 
vierde lid, Tw. Verder heeft het college in dat besluit aangegeven dat het besluit over de kosten 
van het medegebruik van de multi use antennesystemen separaat zal worden genomen.  

 
9. Op 1 augustus 2008 heeft het college het rapport van Mazars ontvangen. Het betreft een 

conceptrapport. 
 
10. KPN BS heeft bij e-mail van 4 augustus en 5 augustus 2008 aangegeven in hoeverre het 

conceptrapport gegevens bevat die als (bedrijfs)vertrouwelijk moeten worden aangemerkt. 
 
11. KPN BS heeft desgevraagd bij e-mail van 4 augustus 2008 en bij brief van 11 augustus 2008 haar 

zienswijze op het conceptrapport van Mazars aan het college doen toekomen. Er is volstaan met 
een schriftelijke zienswijze. 

 
12. BNT heeft desgevraagd bij brief van 12 augustus 2008 haar zienswijze op het conceptrapport van 

Mazars aan het college doen toekomen. Er is volstaan met een schriftelijke zienswijze. 
 
13. Mede naar aanleiding van voormelde zienswijzen is het conceptrapport aangepast. De 

aanpassingen hebben geresulteerd in het gewijzigde rapport van 21 augustus 2008. 
 

2 De feitelijke grondslag van het geschil 
 
14. Het college heeft vastgesteld dat het in het onderhavige geschil gaat om de in onderstaande tabel 

weergegeven 12 antennes van KPN BS. 

Tabel: Locaties van de 12 antennesystemen van KPN BS 

  
Den Haag 
Irnsum 
Smilde 
Emmen 
Goes 
Amsterdam 
Hulsberg 
Roermond 
Hilversum 
Rotterdam 1 
Rotterdam 2 
Wieringermeer 

 

15. In aanvulling op het vorige randnummer merkt het college op dat aanvankelijk 13 antennes zijn 
onderzocht. KPN BS heeft echter aangegeven dat het antennesysteem Lelystad uit het rapport 
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verwijderd zou moeten worden omdat dit antennesysteem een single use antennesysteem is en 
niet een multi use. 

16. Hoewel de locatie Lelystad is meegenomen in het boekenonderzoek, is duidelijk dat het 
desbetreffende antennesysteem door KPN BS als single use systeem is aangemerkt en als 
zodanig ter overname aan BNT is aangeboden, zoals moge blijken uit de brief van KPN BS van 22 
mei 2008 aan BNT. Ook in het besluit van OPTA van 1 augustus jl. (kenmerk: 
OPTA/AM/2008/201711) in verband met het medegebruik van de single use antennesystemen is 
daarmee reeds rekening gehouden. Een en ander is voor Mazars aanleiding geweest het 
antennesysteem van de locatie Lelystad geen deel meer te laten uitmaken van het rapport.    

 

3 Het juridisch kader  
 
17. Op grond van artikel 3.11, vierde lid, Tw zijn aanbieders van elektronische communicatienetwerken 

die bestaan uit radiozendapparaten die geschikt zijn voor het verspreiden van programma’s, 
alsmede aanbieders van antenne-opstelpunten welke bestemd zijn om genoemde netwerken te 
ondersteunen, verplicht te voldoen aan redelijke verzoeken tot medegebruik van antenne-
opstelpunten, antennesystemen en antennes.  

 
18. Op grond van artikel 3.11, derde lid, Tw stellen diegenen die op grond van artikel 3.11, vierde lid, 

Tw voldoen aan verzoeken tot medegebruik, dit medegebruik ter beschikking tegen een redelijke 
vergoeding. 

19. Op grond van artikel 3.12 Tw kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur nadere 
regels worden gesteld met betrekking tot antenne-opstelpunten en tevens, voor zover het 
omroepzendernetwerken betreft, met betrekking tot antennesystemen en antennes. Hierbij kunnen 
aan het college taken worden opgedragen en bevoegdheden worden verleend. De in artikel 3.12 
Tw bedoelde algemene maatregel van bestuur is, in de vorm van het Besluit medegebruik 
omroepzendernetwerken (hierna: ‘Bmo’), op 15 oktober 2003 in werking getreden.1 

20. In de Nota van toelichting bij het Bmo is het volgende opgenomen met betrekking tot het in de Tw 
neergelegde uitgangspunt van een redelijke vergoeding: 

“Een redelijke vergoeding betekent allereerst dat de kosten van voorzieningen die speciaal 
voor de desbetreffende medegebruiker worden getroffen door hem worden vergoed. Voorts 
betekent een redelijke vergoeding dat de kosten van gemeenschappelijk gebruikte 
voorzieningen proportioneel worden toegerekend, met andere woorden evenredig aan het 

                                                      
1 Besluit van 2 juni 2003, houdende regels inzake het medegebruik van antenne-opstelpunten, antennesystemen en antennes 

bestemd voor omroepzendernetwerken (Besluit medegebruik omroepzendernetwerken), Staatsblad 2003, 232 (tijdstip van 

inwerkingtreding: Staatsblad 2003, 385). 
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gebruik van de voorzieningen door de desbetreffende medegebruiker van het opstelpunt in 
vergelijking met het gebruik door andere gebruikers. Voor wat betreft de vaststelling van de 
kosten wordt daarbij uitgegaan van de werkelijk gemaakte kosten, vastgesteld overeenkomstig 
de door het bedrijf toegepaste waarderingsprincipes in het kader van de financiële 
verslaglegging; voorts dat deze principes ook consistent worden toegepast bij de vaststelling 
van de tarieven van de eigen dienstverlening. Deze kosten mogen voorts worden vermeerderd 
met een redelijk rendement op het in het opstelpunt geïnvesteerde vermogen, voor zover dat 
aan het medegebruik kan worden toegerekend.” 

21. Bij ministeriële regeling zijn met betrekking tot het medegebruik van antenne-opstelpunten, 
antennesystemen en antennes nadere regels gesteld.2 

22. Ingevolge artikel 12.2, derde lid, Tw is het college bevoegd tot het beslechten van een geschil 
tussen partijen, bedoeld in artikel 3.11, vierde lid, Tw. 

 

4 Standpunten van BNT 
 

23. BNT heeft bij verzoek van 23 mei 2008 - voor zover voor onderhavig besluit relevant - het college 
verzocht met toepassing van artikel 12.2, eerste lid, van de Tw, en voor zoveel nodig bij voorlopig 
besluit, de hoogte van de redelijke vergoeding te bepalen die KPN BS gehouden is maximaal aan 
BNT in rekening te brengen voor het medegebruik van de multi use antennesystemen van KPN 
BS, welke BNT nodig heeft voor de verspreiding van programma’s. Met het bepalen van de hoogte 
van de redelijke vergoeding wordt BNT in staat gesteld haar eigen bieding voor te bereiden in het 
kader van de door de ROOS uitgevoerde aanbestedingsprocedure.  

24. BNT kan zich om verschillende redenen niet vinden in de inhoud van het conceptrapport. De 
zienswijze van BNT laat zich als volgt samenvatten. 

Algemeen 
25. In het algemeen merkt BNT op dat ze niets terugziet van de argumenten uit haar verzoek om 

geschilbeslechting van 23 mei 2008 noch van de argumenten uit haar rapport van 25 juni 2008.  

26. De volgende kwesties uit het rapport van 25 juni 2008 zijn ten onrechte niet meegenomen.  

• De publieke financiering voor de antennes. De kostenvoordelen die Nozema in 2003 verkreeg 
voor de ombouw van zendernetten voor de publieke omroep moeten in de 
medegebruiktarieven worden verdisconteerd. 

• Vergoedingen voor de antennesystemen verkregen van het ministerie in het kader van de 
reparatieslagen na zerobase waarbij een deel van de frequenties van de publieke omroepen 

                                                      
2 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 29 september 2003, Stcrt. d.d. 8 oktober 2003, nr. 194 
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als steunzender zijn toegewezen 
• In het rapport wordt geen rekening gehouden met de omstandigheid dat een afgeschreven 

antenne nooit zoveel kan kosten als KPN BS en Mazars doen voorkomen. 
  

27. De met een storing verband houdende verbouwingskosten van de antenne in Amsterdam zijn 
volledig door de gemeente Amsterdam gefinancierd. Het rapport van Mazars houdt daar geen 
rekening mee. 

 
28. Het medegebruik voor de antenne in Hulsberg kost blijkens het rapport van Mazars € 

[VERTROUWELIJK] per jaar. Dat kan niet juist zijn. Bij de topbuis (waarop de antenne is 
geplaatst) gaat het om een investering van nog geen € [VERTROUWELIJK]. Bovendien is de 
antenne afgeschreven. 

 
29. De kostenvergoeding wordt in het rapport gebaseerd op de besluiten van het college van 11 

november 2005 en ten onrechte niet (mede) op het besluit van het college van 29 juli 2002. In dat 
laatste besluit staat dat lege meters niet aangerekend mogen worden, terwijl dat in het rapport wel 
wordt gedaan. 

 
Aanpak en werkzaamheden 

30. BNT is van oordeel dat het rapport niet als grondslag kan dienen voor de vaststelling van een 
redelijk tarief omdat uit het rapport niet kan worden opgemaakt wat de beoordeling van Mazars 
precies inhield en niet duidelijk is hoe Mazars een kundig oordeel kan vellen als ze geen weet en 
verstand heeft van de inhoud.  

 
31. BNT betwijfelt of Mazars alle informatie heeft gezien voor een kundig oordeel. In het rapport is 

nauwelijks iets terug te vinden over de door Mazars beoordeelde facturen. Bovendien zegt een 
offerte niets over de definitieve prijs. 

 
32. Het is volgens BNT onacceptabel dat door Mazars - zoals blijkt uit pagina 4 van het conceptrapport 

- geen onderzoek is gedaan naar de doelmatigheid van de investeringen van KPN BS terwijl BNT 
deze ondoelmatigheid van de uitvoering aan de orde heeft gesteld in haar verzoek om 
geschilbeslechting en haar rapport van 25 juni 2008. Bovendien vindt BNT het onzorgvuldig en 
onacceptabel dat het college het rapport van 25 juni 2008 niet ter beoordeling aan Mazars heeft 
overgelegd. 

 
33. Gelet op het standpunt van het college in zijn ontwerp marktanalysebesluit ten aanzien van ex ante 

regulering en de reikwijdte van artikel 3.11 Tw zou het college volgens BNT de doelmatigheid en 
inefficiëntie ook moeten meenemen in het kader van het vaststellen van een redelijke vergoeding 
ex artikel 3.11 Tw. Mazars had daar onderzoek naar moeten doen. 

 
34. Het is volgens BNT - onder verwijzing naar onder meer pagina 6, tweede alinea van het 

conceptrapport - voorts onacceptabel dat Mazars een hogere vergoeding voorstelt dan de 
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vergoeding die KPN BS van BNT vraagt. Het aanbod van KPN BS dient in dergelijke gevallen als 
uitgangspunt en bovengrens te worden beschouwd. 

 
Gehanteerde informatie 

35. De zogenaamde knipovereenkomst tussen KPN BS en Alticom is ten onrechte niet meegenomen 
in het rapport van Mazars. 

 
36. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over lagere tarieven die KPN BS betaalt aan Novec. 

Voor bestaand gebruik blijven de oude tarieven gelden niettegenstaande de stelling van Mazars 
dat KPN BS vanaf 1 januari 2009 een nieuw, hoger tarief moet gaan betalen. Als KPN BS de 
aanbesteding wint dan zal KPN BS een beroep kunnen blijven doen op de knipovereenkomst. 

 
37. Het college moet naar het oordeel van BNT vaststellen wat de werkelijke betalingen waren van 

KPN BS aan Novec. Er kan niet louter worden volstaan met kennisname van de facturen. Het 
college moet controleren of de bedragen op die facturen ook echt zijn betaald. BNT stelt van 
Novec te hebben begrepen dat KPN BS minder betaalt dan Novec aan KPN BS factureert. 

 
38. Volgens BNT zijn KPN BS en Alticom in de knipovereenkomst overeengekomen dat, in verband 

met de overname van de torens door Alticom, een hogere opbrengst voor Alticom een hogere 
verkoopprijs voor KPN BS garandeert. Het college kon daarom niet volstaan met het tarief van € 
[VERTROUWELIJK] per m1/ m2 maar had een en ander moeten verifiëren en moeten 
onderzoeken of de knipovereenkomst de werkelijke kosten matigt,  hetgeen consequentie heeft 
voor het medegebruiktarief. 

 
39. Het rapport van Mazars is gebaseerd op cijfers uit 2005 en 2006. BNT vindt dat de cijfers uit 2005 

niet meer relevant zijn voor de te beoordelen periode 2009 - 2019. Mazars had recentere cijfers 
moeten gebruiken.   

 
Uitkomsten en werkzaamheden; investeringen en afschrijvingskosten 

40. Blijkens pagina 6 van het rapport van Mazars is het grootste deel van de investeringen afgestemd 
met facturen. Deels is dit, zo stelt BNT, ten onrechte niet gebeurd. BNT stelt, onder verwijzing naar 
haar rapport van 25 juni 2008, dat de meeste antennesystemen zijn afgeschreven en geen hoge 
kosten meer veroorzaken. 

 
41. KPN BS impliceert volgens BNT dat de afgeschreven antennes opnieuw zijn geactiveerd. Dat is 

boekhoudtechnisch niet toegestaan. Het college mag dat niet toestaan. Uit het rapport van Mazars 
valt niet op te maken of hiermee rekening is gehouden. 

 
42. Het onderhoudstarief van € 65 per uur waar Mazars vanuit gaat, is voor een onderhoudsmonteur 

geen kostprijs. Dit zijn geen werkelijke kosten. BNT verwijst naar pagina 10 tot en met 13 van haar 
rapport van 25 juni 2008. 
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43. Daarbij komt dat Mazars ten onrechte geen doelmatigheidstest heeft uitgevoerd waardoor Mazars 
niet in staat is te beoordelen of inderdaad sprake is van werkelijke kosten.  

 
44. Bovendien is het aantal toegerekende uren niet correct omdat ze niet alle zijn toe te wijzen aan het 

medegebruik. Deze kosten mogen dan ook niet worden meegenomen in de vergoeding voor het 
medegebruik. 

 
45. Mazars houdt ten onrechte rekening met de BTW. Om dit moment kan er niet vanuit worden 

gegaan dat het om werkelijke kosten gaat. KPN BS heeft hierover immers een dispuut met de 
Belastingdienst. Deze kosten mogen daarom niet worden meegenomen in de vergoeding voor 
medegebruik. 

 
46. Uit pagina 7 van het rapport van Mazars over het antennesysteem te Roermond maakt BNT op dat 

de investeringsbedragen ten onrechte naar boven zijn bijgesteld en van hogere 
investeringsbedragen wordt uitgegaan dan KPN BS zelf doet. Het aanbod van KPN BS dient in 
dergelijke gevallen als uitgangspunt en bovengrens te worden beschouwd. 

 
47. Uit het gestelde op pagina 7 van het rapport blijkt volgens BNT dat Mazars aan de hand van de 

registratie van vaste activa aanpassingen heeft verricht. Wanneer KPN BS geen 
kostentoerekeningssyteem heeft en de cijfers waarop Mazars haar onderzoek baseert dateren uit 
2005 dan kan worden betwijfeld welke correcties dan met werkelijke zekerheden door Mazars 
kunnen en mogen worden doorgevoerd. Het college dient een en ander te toetsen. 

 
Mastruimte 

48. Het rapport van Mazars houdt geen rekening met de omstandigheid dat de aandelen van Novec 
niet meer voor 100% gehouden worden door de Nederlandse Staat en dat het verbod op 
winstoogmerk niet meer voor Novec geldt. Dat brengt met zich mee dat, zonder nader onderzoek, 
er niet meer vanuit mag worden gegaan dat Novec aan KPN BS werkelijke kosten doorberekent. 
BNT stelt dat ze in haar rapport van 25 juni 2008 heeft aangetoond dat Novec geen 
kostengeoriënteerd tarief hanteert. 

 
49. Mazars heeft niet gecontroleerd of de kosten voor de huur van masten ook echt door KPN BS aan 

Novec c.q. Alticom worden betaald, terwijl dat voor het vaststellen van een redelijk 
medegebruiktarief wel noodzakelijk is. 

 
50. Op grond van de knipovereenkomst gold in de interne berekeningen van Nozema N.V. voor 

masthuur geen systematiek op basis van strekkende meters vermenigvuldigd met de meterprijs. 
Mazars gaat op pagina 8 van haar rapport echter wel uit van een dergelijke systematiek. BNT is 
van oordeel dat de knipovereenkomst doorslaggevend is voor de vraag wat KPN BS echt betaalt 
aan Novec. Dat zou de basis moeten zijn voor het medegebruiktarief. Bovendien leidt de 
knipovereenkomst tot een discriminatoire situatie die, zoals blijkt uit het ontwerp 
marktanalysebesluit, niet door ex ante regulering zal worden beteugeld. Daarom zou de 
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knipovereenkomst in het kader van artikel 3.11 Tw beoordeeld moeten worden. 
51. Mazars voert 8.86 meter extra mastruimte op die KPN BS niet heeft opgevoerd. Het aanbod van 

KPN BS dient in dergelijke gevallen als uitgangspunt en bovengrens te worden beschouwd. 
 

Tussenruimte 
52. Alleen de tussenruimte tussen antennes die vanwege frequentietechnisch redenen 

noodzakelijkerwijs vrij moet blijven, mag volgens het besluit van het college van 29 juli 2002 
worden belast met het ERP van de boven en onder hangende antennes. Die noodzaak doet zich 
volgens BNT in dit geval niet voor zodat het rapport van Mazars ten onrechte de benodigde 
tussenruimte van 0,5 meter aan iedere zijde meetelt. BNT stelt van Novec te hebben begrepen dat 
KPN BS deze mening deelt. 

 
53. Het rapport van Mazars gaat ten onrechte uit van de extra tussenruimte terwijl in een aantal 

gevallen helemaal geen sprake is van extra ruimte. BNT verwijst naar enkele masttekeningen en 
geeft daarbij een toelichting. Van werkelijke kosten kan volgens BNT geen sprake zijn.  

 
54. Het rapport van Mazars gaat ten onrechte niet in op de problematiek die schuilt in de 

berekeningsmethodiek van Novec. In het verzoekschrift van 23 mei 2008 en in haar rapport van 25 
juni 2008 (o.a. pagina 18 en 19) heeft BNT die methodiek aan de orde gesteld. Het college zal in 
zijn tariefbesluit daarop alsnog moeten ingaan.  

 
55. Het rendement van 7,91% dat Mazars hanteert voor de tarieven van Novec is, zo stelt BNT onder 

verwijzing naar haar rapport van 25 juni 2008, te hoog.  
 
56. In het rapport van Mazars is bovendien niets terug te vinden over de lege meters terwijl BNT dat in 

haar rapport van 25 juni 2008 wel aan de orde heeft gesteld. 
 
57. Mazars gaat, blijkens pagina 8 van het rapport, per 1 januari 2009 uit van een tarief van € 2.389,-.  

Waarop dat bedrag is gebaseerd, is onduidelijk. Tot en met 31 december 2008 gelden oude 
contracten. Voor contracten van na de splitsing - maar van vóór 1 januari 2009 - geldt een tarief 
van € 1.992,-. Onduidelijk is waarom dat tarief per 1 januari 2009 anders zou zijn. Mazars heeft dit 
niet onderzocht noch onderbouwd. Uit de knipovereenkomst en het huidige contract met de ROOS 
had Mazars echter kunnen opmaken welk tarief KPN BS daadwerkelijk hanteert. 

 
58. Uiteindelijk gaat het om de werkelijke kosten die Novec moet maken om het mastgebruik te 

faciliteren. Wederom wijst BNT op haar rapport van 25 juni 2008. Hieruit blijkt volgens BNT dat als 
gevolg van onder meer inefficiënties, winstopslag en clustering de tarifering van Novec niet 
kostengeoriënteerd is. 

 
59. Op pagina 9 van het rapport van Mazars wordt ten onrechte, zonder kennisname van een factuur 

en zonder nader onderzoek, afgegaan op de mededeling van KPN BS dat voor de masthuur aan 
Alticom een tarief van € [VERTROUWELIJK] wordt betaald.  

OPENBARE VERSIE



 

   

Besluit 
 

10

 
60. De wijzigingen in de huurtarieven van Novec van 2009 ten opzichte van 2008 op pagina 9 van het 

rapport van Mazars zijn ongeloofwaardig. De tarieven zijn te hoog. Van KPN BS mag worden 
verwacht dat deze door haar worden aangevochten bij Novec. 

 
Vierkante meters 

61. Mazars gaat, zo blijkt volgens BNT uit pagina 9 van het rapport, uit van de verkeerde ruimte voor 
het berekenen van het aantal vierkante meters.  

 
62. De zogenaamde 60-cm regel die Mazars hanteert (zoals blijkt uit pagina 9 van het rapport) dient 

door het college ‘sec’ te worden beoordeeld aan de hand van de vraag of die ruimte (i) 
daadwerkelijk gebruikt wordt en (ii) of dat ook nodig is bij een efficiënte bedrijfsvoering. In het 
eerste geval is geen sprake van werkelijke kosten en in het tweede geval zou BNT ten onrechte 
opdraaien voor de inefficiënties van KPN BS. 

 
63. Mazars constateert dat de oppervlakte van de opstelruimte in de berekening van KPN BS in enkele 

gevallen niet overeenkomt met de oppervlakte van de opstelruimtes volgens de technische 
tekeningen en facturen. Deze bijstelling leidt tot hogere kosten voor BNT. Het aanbod van KPN BS 
dient in dergelijke gevallen als uitgangspunt en bovengrens te worden beschouwd. 

 
64. De 201,23 m2 die Mazars voor de antennesystemen Rotterdam 1 en 2 in de tabel op pagina 10 

heeft berekend, is onjuist. De oppervlakte is volgens BNT maximaal 151,23 m2. 
 

Vierkante meters NOVEC 
65. Het rapport van Mazars sluit wat betreft de vierkante metertarieven van Novec ten onrechte aan bij 

hetgeen Novec zelf redelijk acht. Dat tarief is volgens BNT exorbitant. Het college moet dit nader 
onderzoeken. Het vierkante metertarief is al verdisconteerd in het – volgens BNT te hoge – 
mastmetertarief. 

 
66. Voor BNT is niet duidelijk wat Mazars bedoelt met de opmerking dat rekening is gehouden met de 

aangepaste vierkante meters (pagina 10 van het rapport van Mazars). Ook is niet duidelijk of dat 
een kostprijsverhogend effect heeft. 

 
Inspectie en onderhoud 

67. De passages op pagina 11 van het rapport van Mazars over het onderhoud door KPN BS is 
onbegrijpelijk en innerlijk tegenstrijdig. Mazars merkt op dat de kosten zijn gebaseerd op 
schattingen, dat er geen facturen zijn, dat het aantal onderhoudsuren niet wordt geregistreerd per 
opstelpunt en dat het onderhoud mogelijk ook door monteurs van KPN BS is verricht. Verder merkt 
Mazars op dat KPN BS een speciaal bedrijf inhuurt voor het onderhoud. De enige conclusie die uit 
de desbetreffende passage van Mazars zou kunnen worden getrokken, is dat er helemaal geen 
onderhoud plaatsvindt. 
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68. De onderhoudskosten kunnen niet in de kostencalculatie worden opgenomen omdat - gelet op 
voormelde passage op pagina 11 van het rapport - niet kan worden vastgesteld dat deze kosten 
reëel zijn.  

 
69. Voor zover al onderhoudskosten worden berekend, kunnen deze nooit meer zijn dan de efficiënte 

kostenberekening die BNT heeft gepresenteerd. 
 
70. Tot slot stelt BNT dat de genoemde voorbeelden van onderhoudskosten (‘tuien/kabels’) ten 

onrechte door Mazars zijn meegenomen. Deze zien volgens BNT niet op het onderhoud van 
antennesystemen maar op dat van masten. Die kosten vallen toe aan Novec (en niet aan KPN BS) 
en zijn dus al betaald. 

 
Verzekeringen 

71. De verzekeringsbedragen zijn door Mazars naar boven bijgesteld en zijn hoger dan de bedragen 
die KPN BS aan BNT vraagt. Bovendien heeft Mazars blijkens de opmerking op pagina 12 van het 
rapport zich geen goed beeld kunnen vormen van de verzekerde waarde en gaat ze af op hetgeen 
KPN BS stelt. Deze kosten mogen volgens BNT dan ook niet worden gefactureerd. 

 
Overhead 

72. Mazars stelt op pagina 13 van het rapport geen uitspraak te kunnen doen over de kosten voor 
overhead. De kosten zijn niet vast te stellen en te controleren. Mazars mag daarom niet aansluiten 
bij hetgeen KPN BS hiervoor wil berekenen. De overhead mag volgens BNT niet in het tarief 
worden verdisconteerd. 

 
WACC 

73. De WACC is volgens BNT - onder verwijzing naar de (bijlagen) van haar rapport van 25 juni 2008 - 
te hoog vastgesteld. 

 
Toerekening antennekosten 

74. In de laatste alinea op pagina 16 van het rapport van Mazars staat dat de registratie van de 
vermogens in de berekening en de toerekening van de antennekosten over meerdere frequenties 
niet in alle gevallen juist heeft plaatsgevonden. In de aanhef van het rapport stelt Mazars dat ze 
zich geen beeld kan vormen van technische kwesties. BNT loopt het risico hierdoor benadeeld te 
worden. Hiermee moet het college in het tariefbesluit rekening houden.  

 
Samenvatting 

75. De door Mazars vastgestelde kosten, zoals opgenomen in de tabel op pagina 17, zijn nadeliger 
dan het aanbod van KPN BS zelf. Het aanbod van KPN BS dient in dergelijke gevallen als 
uitgangspunt en bovengrens te worden beschouwd. 

 
76. Voor de door Mazars uitgevoerde gevoeligheidsanalyse is geen plaats. De overhead mag geen 

onderdeel zijn van het medegebruiktarief en de ROA is terecht vastgesteld op maximaal 7,91. 
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5 Standpunten van KPN BS  
 
77. Voor de standpunten van KPN BS verwijst het college naar de door KPN BS ingebrachte 

zienswijze in de e-mail van 4 augustus 2008 en de brief van 11 augustus 2008. Deze zienswijze 
laat zich als volgt samenvatten. 

78. In het rapport van Mazars wordt het antennesysteem te Lelystad ten onrechte meegenomen als 
multi use antennesysteem. Dat antennesysteem moet volgens KPN BS worden aangemerkt als 
single use. Hierop zou het rapport moeten worden aangepast. 

79. Het antennesysteem in Den Haag wordt slechts voor de frequentie van één omroep gebruikt. In 
het rapport van Mazars rapport vindt ten aanzien van deze frequentie ten onrechte geen volledige 
toerekening plaats. 

80. Het is voor KPN BS onduidelijk hoe een aantal cijfers voor de berekening van de ROA door 
Mazars is vastgesteld en waarop Mazars zich daarbij heeft gebaseerd. 

81. De parameters voor de ROA zijn in een aantal gevallen niet correct. Bovendien zijn een aantal 
cijfers onjuist. 

82. Het door Mazars gehanteerde percentage van 5% voor marktrisicopremie wijkt af van de 
risicopremie van [VERTROUWELIJK] % waar KPN, als moedermaatschappij van KPN BS, mee 
werkt en die overeenkomt met de IRG berekening voor de telecomsector uit oktober 2007. 

83. Het percentage van 0,75% dat Mazars hanteert voor de risicopremie van vreemd 
vermogenverschaffers is om onduidelijke redenen relatief laag. Bovendien hanteert Mazars 
vreemd genoeg geen bandbreedte. KPN BS gaat uit van [VERTROUWELIJK] %. Daarbij heeft 
KPN BS onder meer de kredietcrisis en de noodzaak tot herfinancieringen betrokken die een 
opwaartse druk van de risicopremie tot gevolg hebben. 

84. In het kader van de WACC wordt door Mazars voor de unlevered beta een lagere bandbreedte 
gehanteerd dan de bandbreedte waar KPN BS van uit gaat. De situatie op de kapitaalmarkt geeft 
voldoende aanleiding de beta naar boven bij te stellen. 

85. Mazars hanteert volgens KPN BS om onduidelijke redenen een percentage van 50% voor de 
gearing ratio. Aangezien KPN en niet KPN BS een beroep doet op de kapitaalmarkt zou voor de 
gearing ratio uitgegaan moeten worden van de gearing ratio van KPN. Het percentage hiervoor is 
lager. 
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6 De beoordeling van het geschil 
 

6.1 Algemeen  

86. Tussen BNT en KPN BS is een geschil gerezen ten aanzien het tarief dat KPN BS voor  
medegebruik van de 12 multi use antennesystemen maximaal in rekening kan brengen bij BNT. 
BNT heeft het college verzocht om in het kader van artikel 3.11, vierde lid, Tw de redelijke 
vergoeding vast te stellen voor voormeld medegebruik. 

87. In de volgende paragrafen wordt onder meer ingegaan op de tariferingsmethodiek zoals die 
gehanteerd dient te worden om in het onderhavige geval tot een vaststelling van een redelijke 
vergoeding te komen. Voor de vasttelling van deze methodiek is aansluiting gezocht bij de 
tariferingsmethodiek zoals eerder door het college vastgesteld, onder meer bij zijn besluiten van 11 
november 2005.3 Daarbij heeft het college, in het kader van een geschil tussen Nozema Services 
N.V. en BNT over onder meer de tarifering van het medegebruik van de zogenaamde ‘ball 
ontvangst antennes’ van Nozema Services N.V., de tariferingsmethodiek bepaald van dat 
medegebruik. Op grond hiervan is het tarief, de redelijke vergoeding die op grond van artikel 3.11, 
derde lid, Tw voor medegebruik in rekening mag worden gebracht, gebaseerd op het principe van 
kostenoriëntatie. Het CBb heeft in zijn uitspraak van 7 mei 2008 (AWB 06/647 en 06/658) het 
gebruik van kostenoriëntatie als invulling van een redelijke vergoeding voor medegebruik 
rechtmatig geoordeeld. 

88. Verder wordt ingegaan op de door BNT en KPN BS ingediende zienswijzen. Deze worden 
beoordeeld in het licht van het rapport van Mazars en in het licht van de vraag of sprake is van een 
redelijke vergoeding als bedoeld in artikel 3.11, derde lid, Tw. In zijn reactie op de zienswijzen zal 
het college niet dezelfde volgorde aanhouden als BNT en KPN BS.  

 

6.2 Boekenonderzoek 

89. Het college heeft Mazars verzocht een onderzoek uit te voeren naar de kosten die aan de door 
KPN BS in rekening te brengen tarieven ten grondslag liggen, zodat het college vervolgens, indien 
dat door hem wenselijk zou worden geacht, de tarieven vast zou kunnen stellen. Dit onderzoek 
moest derhalve inzicht bieden in de hoogte van een aantal kostencomponenten zoals die voor het 
medegebruik van de desbetreffende antennesystemen gelden. 

90. De bevindingen van Mazars met betrekking tot het boekenonderzoek zijn in eerste instantie 
neergelegd in het conceptrapport van 1 augustus 2008 en vervolgens in het gewijzigde rapport van 
21 augustus 2008. Deze rapportages zijn als bijlagen aan dit besluit gehecht. 

                                                      
3 Kenmerk: OPTA/BO/2005/203168 en OPTA/BO/2005/203171. 
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6.3 Kwaliteit onderzoek 

91. In de randnummers 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 34 en 36 van de zienswijze van BNT bekritiseert 
BNT de kwaliteit van het onderzoek van Mazars. Om te beginnen is BNT van mening dat het 
onderzoek niet diep genoeg gaat en dat het rapport vol staat met disclaimers. Ook is BNT van 
mening dat Mazars niet alle relevante informatie heeft beoordeeld die noodzakelijk is voor een 
kundig oordeel over de tarieven. Mazars zou bijvoorbeeld, naast dat zij facturen bekijkt, ook 
moeten onderzoeken of daadwerkelijk is betaald. Verder heeft BNT kritiek op het feit dat Mazars 
zich in haar rapportage soms baseert op cijfers uit 2005 en 2006. Uit deze constateringen leidt 
BNT af dat er op basis van het rapport van Mazars geen redelijk tarief vastgesteld kan worden.  

92. In reactie hierop merkt het college het volgende op. Het is in de beroepsgroep waar Mazars 
onderdeel van uit maakt gemeengoed in onderzoeken als de onderhavige van dergelijke 
disclaimers gebruik te maken. Het gebruik ervan houdt verband met de door de beroepsvereniging 
van (register)accountants voorgeschreven gedragscode. Het college wijst er -  in het licht van de  
specifieke onderzoeksopdracht - verder op dat Mazars op pagina 3 van haar rapport stelt dat: 

“(…)een en ander impliceert dat aan de rapportage geen zekerheid kan worden ontleend omtrent 
de getrouwheid van het in het onderzoek betrokken cijfermateriaal en de toelichtingen daarop, 
anders dan ter zake van de aspecten zoals door ons onderzocht en waarover dienovereenkomstig 
door ons in deze rapportage wordt gerapporteerd”. (onderstreping toegevoegd door het college)  

Uit de onderstreepte zinsnede kan worden opgemaakt dat aan het onderzochte cijfermateriaal, 
waarover in het rapport verslag wordt gedaan, wel degelijk zekerheid kan worden ontleend. 

93. Het college is van oordeel dat hij het rapport redelijkerwijs aan onderhavig besluit ten grondslag 
heeft kunnen leggen. Daarbij is van belang dat de aard, opzet en diepgang van het onderzoek, de 
daarbij gehanteerde uitgangspunten en de gekozen systematiek overeenkomen met een eerder 
onderzoek dat Mazars in opdracht van het college heeft verricht ter zake van de beoordeling van 
het tarief voor medegebruik. Dit onderzoek is ten grondslag gelegd aan het tariefbesluit voor 
medegebruik van 11 november 2005 en heeft de rechtelijk toetsing doorstaan.4  

94. Het door BNT ingenomen standpunt dat Mazars niet zonder meer had mogen afgaan op de door 
KPN BS aangeleverde gegevens en het college zelf onderzoek had moeten doen, is naar het 
oordeel van het college niet juist. Het college is, nog afgezien van de beperkte tijd om zelf nader 
onderzoek te doen, van mening dat er onvoldoende aanleiding is om te veronderstellen dat de 
door KPN BS aangeleverde en door Mazars beoordeelde gegevens bijvoorbeeld (evident) onjuist 
zouden zijn. 

                                                      
4 Vgl. de uitspraak van het CBb van 7 mei 2008 (AWB 06/647 en 06/658) en de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 11 

juli 2006 (LJN: AY5334). 
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95. Ten aanzien van de stelling van BNT dat niet uitgegaan mocht worden van facturen merkt het 
college het volgende op. Bij het onderzoek is Mazars naar het oordeel van het college terecht 
uitgegaan van facturen en de daarin opgenomen bedragen als daadwerkelijke kosten te 
kwalificeren. Van commerciële ondernemingen als Alticom en Novec, die onafhankelijk zijn van 
KPN, mag redelijkerwijs worden verondersteld dat ze toezien op de daadwerkelijke betaling van 
door hen geleverde diensten en dat ze zo nodig daadwerkelijke betaling afdwingen. Het zou te ver 
voeren om in het kader van een kostenbeoordeling nader onderzoek te verrichten naar de 
daadwerkelijke betalingen.  

96. BNT is van mening dat Mazars geen gebruik had mogen maken van cijfers uit 2005 maar 
recentere cijfers had moeten beoordelen. Het college merkt op dat Mazars in beginsel de meest 
recente cijfers aan haar onderzoek ten grondslag tracht te leggen. Dat Mazars ook financiële 
informatie heeft beoordeeld uit 2005 en 2006, zoals vaste activaregister en de projectadministratie 
die waren bijgewerkt tot en met 31 december 2005 en 2006, betekent niet dat er geen gebruik is 
gemaakt van recentere informatie. De door Mazars gehanteerde informatie zag wel degelijk ook 
recentere informatie. Zo heeft Mazars in dit verband bijvoorbeeld de facturen inzake de 
aanschafwaarde van de antennesystemen tot en met 2007 ingezien. Bovendien kan niet worden 
volgehouden dat de enkele omstandigheid dat ook gebruik is gemaakt van cijfers uit 2005, leidt tot 
de conclusie dat het onderzoek van Mazars niet deugdelijk zou zijn. Het college is van oordeel dat 
de door Mazars op grond van de door haar gebruikte en beoordeelde informatie een goed beeld 
heeft kunnen vormen om een gedegen oordeel te geven over de kosten voor medegebruik van 
onderhavige multi use antennesystemen.   

97. Tot slot merkt het college ten aanzien van het rapport van Mazars nog het volgende op. In het 
rapport van een onderzoek als het onderhavige wordt op hoofdlijnen en op zakelijke wijze 
weergegeven welke aspecten in het onderzoek aan de orde zijn gesteld en welke informatie is 
beoordeeld. Dit houdt in dat niet steeds kan worden ingegaan op alle details van het onderzoek ten 
aanzien van bijvoorbeeld de exacte data van elke factuur die is beoordeeld.  

 

6.4 Algemene principes tariferingsmethodiek 

98. Het college heeft het begrip ‘redelijke vergoeding’ als bedoeld in artikel 3.11, derde lid, Tw, in 
eerdere procedures ingevuld aan de hand van het uitgangspunt dat de redelijke vergoeding 
bestaat uit de werkelijke kosten vermeerderd met een redelijk rendement. Uit de wetsgeschiedenis 
van artikel 3.11, derde lid, Tw valt niet rechtstreeks af te leiden wat onder een redelijke vergoeding 
moet worden verstaan. Wel heeft de wetgever in de toelichting op het Bmo een aantal 
aanwijzingen gegeven omtrent de vraag wat een redelijke vergoeding voor medegebruik zou zijn. 

99. Het college constateert dat het uitgangspunt bij de tariefberekening dient te zijn dat een tarief voor 
medegebruik van antenne-opstelpunten en/of antennesystemen gebaseerd dient te zijn op de 
werkelijk gemaakte kosten verhoogd met een redelijk rendement. Daarbij geldt ook in het 
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onderhavige geval dat het college in beginsel de meest ´rechttoe-rechtaan´ principes hanteert en 
zo dicht mogelijk blijft bij de kosten die KPN BS zelf ook zou maken als zij de voorzieningen zelf 
zou gebruiken. Daarmee is zo veel mogelijk een level playing field gegarandeerd. De bepaling van 
die kosten is dan gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 

o de afnemer betaalt voor wat hij gebruikt; 
o integrale kosten; 
o waardering van activa op basis van historische kosten;  
o annuïtaire afschrijving. 

 
100. Voor de onderbouwing van de verschillende uitgangspunten die in het kader van de 

tariefbepaling gehanteerd dienen te worden, verwijst het college kortheidshalve naar zijn besluiten 
van 29 juli 2002, 12 november 2002, 9 januari 2004 en 11 november 2005. Het college zal de in 
voornoemde besluiten gehanteerde uitgangspunten zo veel mogelijk ook hanteren bij de bepaling 
van de tarieven in het onderhavige geschil. 

101. In de volgende alinea’s wordt aangegeven en onderbouwd op welke wijze de in het 
bovenstaande geschetste uitgangspunten in dit specifieke geval worden toegepast bij de bepaling 
van de onderhavige tarieven. 

102. Voor de bepaling van het tarief voor medegebruik zijn de volgende componenten 
meegenomen: 

a. Het investeringsbedrag en de bijbehorende afschrijvingskosten rekeninghoudende met 
een redelijk rendement op het geïnvesteerd vermogen; 

b. Huur mastruimte; 
c. Huur opstelruimte/filters; 
d. Onderhoudskosten; 
e. Verzekeringskosten; 
f. Overheadpercentage 
g. WACC (Weight Average Cost of Capital); en 
h. Verdeling op basis van vermogen naar factoren. 
 

Vervolgens wordt het tarief per gebruiker bepaald door deze kosten toe te rekenen aan de 
verschillende gebruikers van het systeem. 

103. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: 

Afschrijvingslasten De afschrijvingskosten van het antennesysteem worden bepaald aan de hand van de 

investeringskosten, welke worden afgeschreven over een periode van 15 jaar 

Redelijk rendement Het college hanteert voor de vaststelling van het redelijk rendement de Weighted Average Cost of 

Capital methode (WACC) Daarbij gaat hij uit van de door OPTA en NMa gezamenlijk vastgestelde 
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uitgangspunten. Kort samengevat komt de WACC methode er op neer dat het redelijk rendement 

wordt bepaald op basis van de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet. Deze bevat, 

gewogen naar het relatieve aandeel van de respectievelijke vermogenscomponenten, een 

vergoeding voor de kosten van vreemd vermogen en een vergoeding voor de kosten van eigen 

vermogen. 

Kapitaalslasten Hierbij wordt uitgegaan van historische kostprijs.  

Onderhouds- en 

andere periodieke 

lasten 

Hieronder vallen de kosten aan onderhoud en verzekering van de antennes. 

Overhead Toerekenbaar gedeelte van de overhead. 

 

6.5 Investeringen 

104. De historische aanschafwaarde van de antennesystemen betreft de werkelijke 
investeringsbedragen van deze antennes. Deze bedragen hebben betrekking op de directe kosten, 
waaronder materiaalkosten, installatiekosten en loonkosten. 

105.  Bovengenoemde kosten vormen de basis voor de berekening van de jaarlijkse   
exploitatiekosten. Deze kosten zijn gebaseerd op het systeem van annuïtaire afschrijving, waarbij 
een afschrijvingstermijn van 15 jaar wordt gehanteerd en een ROA van 7,92%. 

106. Mazars heeft zich voor de investeringsbedragen vooral gebaseerd op facturen. Bovendien is 
een afstemming gemaakt met de materiële vaste activa registratie. 

107. In een aantal gevallen heeft Mazars geconstateerd dat de door KPN BS opgegeven 
investeringsbedragen niet overeenstemden met de onderliggende facturen en de materiële vaste 
activastaat conform de jaarrekening van Nozema Services N.V. In geval van verschillen zijn de 
investeringsbedragen door Mazars gecorrigeerd naar het bedrag zoals opgenomen in de facturen 
en/of de bedragen zoals opgenomen in de materiële vaste activaregistratie. 

108. De toegerekende loonkosten zijn gebaseerd op de geregistreerde uren van direct personeel, 
vermenigvuldigd met uurtarieven, gebaseerd op werkelijke loonkosten. Opslagen voor overhead 
zijn in het uurtarief niet verwerkt. 

 

6.6 Tarieven mastruimte 

109. KPN BS maakt voor haar antennesystemen gebruik van mastruimte. KPN BS huurt deze 
mastruimte van Novec en Alticom. De kosten voor de huur van de mastruimte belast KPN BS door 
aan BNT, de medegebruiker van de antennesystemen. 
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110. Het college heeft in zijn berekening de tarieven gehanteerd, zoals deze door Novec en Alticom 
aan KPN BS worden gerekend.  

111. De huur van de masten wordt berekend op basis van de lengte van de mastruimte 
vermenigvuldigd met het tarief per meter dat in rekening wordt gebracht door Novec of Alticom. 

112. Als uitgangspunt voor het aantal strekkende meters van de antenne wordt de lengte van de 
antenne vermeerderd met één meter. Dat wil zeggen een halve meter aan iedere kant van de 
antenne. Voor zover de door KPN BS berekende lengtes van de antennes niet overeenstemmen 
met de lengtes volgens de technische tekeningen, heeft Mazars daarmee rekening gehouden bij 
de tarifering. In dat geval zijn voor de tarifering de lengtes zoals opgenomen in de technische 
tekeningen als uitgangspunt genomen. 

113. Wat betreft het door Novec gehanteerde tarief voor het gebruik van mastruimte is door Mazars 
uitgegaan van de tarieven die gelden tot en met 2008 en de nieuw in rekening te brengen tarieven 
met ingang van 1 januari 2009.  

114. Ten aanzien van het tarief dat Alticom rekent voor het gebruik van mastruimte is uitgegaan van 
het tarief dat door Alticom in rekening is gebracht voor 2007. Voor de berekening voor 2008 is 
geen factuur voorhanden. Daarom is uitgegaan van het tarief waar KPN BS voor de berekening 
van 2008 van uitgaat en waarvan KPN BS heeft aangegeven dat rekening is gehouden met de 
door Alticom door te voeren tariefsverhoging. 

115. Indien blijkt dat de feitelijke tarieven van Novec of Alticom lager zouden uitvallen, bijvoorbeeld 
omdat er langjarige contracten van kracht zijn tussen KPN BS en Novec, dienen die tarieven bij 
BNT in rekening gebracht te worden onder verrekening van het teveel betaalde.  

 

6.7 Huur opstelpunten 

116. KPN BS maakt voor haar antennesystemen gebruik van opstelpunten. Deze opstelpunten 
huurt KPN BS van Novec en Alticom. De huur van de opstelpunten betreft ruimte voor de mast op 
de toren en de bedrijfsruimten op de bordessen ten behoeve van FM-filters/combiners en het 
schakelveld. De kosten belast KPN BS na allocatie volledig door aan BNT, de medegebruiker van 
de antennesystemen. 

117. Het college heeft in zijn berekening de tarieven gehanteerd, zoals deze door Novec en Alticom 
aan KPN BS worden gerekend.  

118. De huur van de opstelpunten wordt berekend op basis van de lengte van de mastruimte (welke 
ter beschikking is gesteld aan een aantal frequenties) vermenigvuldigd met het tarief per meter wat 
door Novec of Alticom in rekening wordt gebracht. 
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119. Als uitgangspunt voor het bepalen van het aantal vierkante meters van de opstelruimte dat 
door de zenders en de apparatuur van de betreffende antennesystemen in beslag wordt genomen, 
geldt de lengt en de breedte van deze apparatuur. Deze lengte en breedte wordt vermeerderd met 
zestig centimeter. Voor zover de door KPN BS berekende oppervlaktes niet overeenstemmen met 
oppervlaktes volgens de technische tekeningen en/of facturen, heeft Mazars daarmee rekening 
gehouden bij de kostenbeoordeling. In dat geval zijn voor de kostenbeoordeling de lengtes van de 
technische tekeningen en/of facturen als uitgangspunt genomen. 

120. Wat betreft het door Novec gehanteerde tarief voor het gebruik van opstelpunten is uitgegaan 
van de tarieven die door Novec zijn opgegeven. 

121. Wat betreft het door Alticom gehanteerde tarief voor het gebruik van opstelpunten is uitgegaan 
van het tarief dat door Alticom in rekening is gebracht voor 2007. Voor de berekening van het tarief 
voor 2008 is geen factuur voorhanden. Daarom is uitgegaan van het tarief waar KPN BS voor de 
berekening van 2008 van uitgaat en waarvan KPN BS heeft aangegeven dat rekening is gehouden 
met de door Alticom door te voeren tariefsverhoging. 

122. Indien blijkt dat de feitelijke tarieven van Novec of Alticom lager zouden uitvallen, bijvoorbeeld 
omdat er langjarige contracten van kracht zijn tussen KPN BS en Novec, dienen die tarieven bij 
BNT in rekening gebracht te worden onder verrekening van het teveel betaalde. 

123. Het college heeft in zijn berekening de tarieven gehanteerd die door Novec of Alticom in 
rekening worden gebracht. Deze kosten behoren nu eenmaal tot de door KPN BS werkelijk 
gemaakte kosten en kunnen worden beschouwd als op kosten georiënteerd. 

6.7.1 Vierkante meters huur opstelpunten 

124. In randnummer 54 stelt BNT dat Rotterdam 1 en Rotterdam 2 door Mazars beiden tegen 50 
vierkante meter in het overzicht zijn opgenomen. Mazars komt vervolgens op een totaal van 
201,23 vierkante meter maar zou volgens BNT door de dubbeltelling in Rotterdam maximaal op 
151,23 vierkante meter mogen uitkomen. 

125. De vierkante meters die Mazars noemt in de tabel op pagina 10, zijn het aantal vierkante 
meters voordat allocatie heeft plaatsgevonden. De 50 vierkante meter in Rotterdam wordt voor één 
tiende toegerekend aan Rotterdam 1 en voor één twintigste aan Rotterdam 2. In totaal wordt van 
de 50 vierkante meter in Rotterdam dus 7,5 vierkante meter aan BNT toegerekend. Het college 
heeft vastgesteld dat er geen dubbeltelling plaatsvindt en dat de berekening van Mazars juist is.  

6.7.2 Lege meters  

126. In de randnummers 11, 39, 40, 41 en 45 betoogt BNT dat lege meters niet mogen worden 
aangerekend. In het besluit van het college van 29 juli 2002 heeft het college volgens BNT immers 
geoordeeld dat lege meters niet mogen worden aangerekend. BNT stelt verder dat deze 
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tussenruimte in de realiteit in een aantal gevallen helemaal niet bestaat en dat er hier ook geen 
noodzaak is om deze tussenruimte te gebruiken. 

127. Het college is van oordeel dat de tarieven en methodieken van Novec niet behoeven te worden 
betrokken bij de beoordeling van het medegebruiktarief van KPN BS. In dit onderzoek zijn tegen 
de achtergrond van kostenoriëntatie, slechts de daadwerkelijk gemaakte kosten van KPN BS 
relevant. Als KPN BS het gebruik van tussenruimte krijgt aangerekend van Novec is KPN 
gerechtigd deze kosten, indien deze zijn te relateren aan de antennesystemen die worden gebruikt 
door BNT, door te berekenen aan BNT.  

 

6.8 Inspectie en onderhoud 

128. KPN BS hanteert voor inspectie en onderhoud een tarief van € 65 per uur. De kosten voor 
onderhoud en inspectie zijn individueel per antenne-opstelpunt door KPN BS ingeschat. De 
inschatting voor deze kostenpost is gebaseerd op het geschatte aantal uren per antenne-
opstelpunt vermenigvuldigd met het uurtarief. De kosten voor inspectie betreffen onder meer olie 
van de spoelers en controle op de feeders. In het conceptrapport werd beschreven dat deze 
kosten ook de kosten voor inspectie van tuien en kabels betreffen. Mazars heeft de kostenpost 
inspectie en onderhoud per abuis onjuist omschreven. Kosten voor onderhoud aan tuien en kabels 
zijn niet in de kostprijs voor antennesystemen meegenomen. 

129. Op basis van een door Mazars uitgevoerde nacalculatie is Mazars van oordeel dat een 
dergelijk tarief niet onrealistisch is.  

130. Het college kan Mazars volgen in haar beoordeling en ziet geen aanleiding de kwalificatie van 
Mazars, dat het door KPN BS gehanteerde tarief niet onrealistisch is, in twijfel te trekken. 

 

6.9 Verzekering 

131. Voor verzekeringkosten wordt door KPN BS per opstelpunt een opslagpercentage in de 
kostprijsberekening opgenomen van 0,05% van de verzekerde waarde van de antennesystemen. 
De verzekerde waarde is gebaseerd op een taxatierapport van een taxatiebureau (D&W taxaties 
B.V.) Het opslagpercentage van 0,05% is gebaseerd op polis van de verzekeraar van KPN BS, 
DSV Assurantiegroep B.V.  

132. Mazars heeft geconstateerd dat KPN BS wat betreft de verzekeringscomponent per antenne-
opstelpunt uitgaat van de aanschafwaarde in plaats van de verzekerde waarde. Verder is 
geconstateerd dat de verzekerde waarde over het algemeen hoger is dan de aanschafwaarde en 
dat KPN BS geen rekening heeft gehouden met 7% assurantiebelasting. Mazars heeft geen inzicht 
verkregen in de verzekerde waarde van alle antenne-opstelpunten. 
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133. Indien rekening wordt gehouden met de verzekerde waarde - die dus over het algemeen hoger 
is dan de aanschafwaarde - alsmede met de assurantiebelasting dan betekent dit dat de 
verzekeringskosten per antenne-opstelpunt hoger komen te liggen.  

134. Mazars heeft ten behoeve van de beoordeling van het tarief voor medegebruik de door KPN 
BS gehanteerde systematiek aangehouden omdat Mazars niet goed genoeg van alle antenne-
opstelpunten heeft kunnen vaststellen wat de verzekerde waarde is. Verder verwijst het college 
voor haar beoordeling met betrekking tot de verzekeringskosten naar randnummer 196. 

135. Het college kan Mazars volgen in haar motivering om de door KPN BS gehanteerde 
systematiek aan te houden.  

 

6.10 Overheadtoeslag 

136. In het besluit van 11 november 2005 is de overheadtoeslag door het college vastgesteld op 
[VERTROUWELIJK]% van de kosten (exclusief de huurkosten voor de mastruimte). Mazars stelt 
vast dat KPN BS wat betreft onderhavige aangelegenheid een overheadpercentage hanteert van 
[VERTROUWELIJK]%. Het college ziet in het kader van dit besluit voor het vaststellen van een 
redelijke vergoeding voor het mede gebruik geen aanleiding het overheadpercentage bij te stellen 
en acht een percentage van [VERTROUWELIJK]% niet onredelijk. Verder verwijst het college voor 
haar beoordeling met betrekking tot de overheadtoeslag naar randnummer 198. 

 

6.11 De WACC 

137. De antennesystemen van KPN BS dienen tot ondersteuning van de verspreiding van de 
radioprogramma’s van de ROOS via de FM-frequenties. Het ligt daarom in de rede om voor de 
berekening van het redelijk rendement op het geïnvesteerde vermogen met betrekking tot deze 
antennes aansluiting te zoeken bij de berekening van het redelijk rendement, zoals dat is 
opgesteld in het bovengenoemde besluit van het college van 24 oktober 2005 inzake de tarieven 
voor het medegebruik van de FM-installaties van KPN BS. 

138. De door KPN BS ingebrachte reactie op de bij de berekening van het redelijk rendement door 
het college gemaakte keuzes, geeft het college geen aanleiding die keuzes, die naar zijn oordeel 
gedegen gemotiveerd zijn, te wijzigen. De mogelijkheid dat andere keuzes denkbaar zijn, betekent 
niet dat de door het college gemaakte keuzes onjuist zijn. Evenmin heeft KPN BS het college 
ervan kunnen overtuigen dat de door haar voorgestelde keuzes evident juister zijn. 

139. Het college maakt voor de vaststelling van het redelijk rendement gebruik van de zogenaamde 
Weighted Average Cost of Capital-methode (WACC).  

140. Mazars stelt in haar rapport vast dat op basis van het gemiddelde van boven- en ondergrens 
komt de ROA uitkomt op 7,91%. 
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6.11.1 De berekening van het redelijk rendement 

141. Mazars heeft een WACC van [VERTROUWELIJK] % berekend als grondslag voor het redelijk 
rendement. Het redelijk rendement vóór belasting op geïnvesteerd vermogen (ROA) komt 
daarmee op [VERTROUWELIJK] %. KPN hanteert een ROA van [VERTROUWELIJK] %.Het 
berekende redelijk rendement voor belasting op geïnvesteerd vermogen is dus lager dan door 
KPN BS wordt gehanteerd in haar tariefberekening.  

142. In het rapport van Mazars wordt uitgebreid ingegaan op de berekening van het redelijk 
rendement. Hierop is gereageerd door zowel KPN BS als door BNT. In de nu volgende 
randnummers wordt ingegaan op de door KPN BS en BNT ingebrachte zienswijzen.  

6.11.2 Uitgangspunten bij berekening 

143. Aangezien het in dit onderzoek gaat om antennesystemen op hoge opstelpunten is Mazars 
van mening dat aansluiting gezocht kan worden bij eerdere onderzoeken en besluiten van het 
college. Van de gehanteerde parameters bij de besluiten van 9 januari 2004, waarbij een ROA van 
[VERTROUWELIJK] % is berekend en het besluit van 24 oktober 2005, waarbij een ROA van 
[VERTROUWELIJK] % is berekend, dienen volgens Mazars alleen de risicovrije interestvoet en het 
belastingtarief geactualiseerd te worden.  

144. BNT geeft in randnummer 65 van haar zienswijze aan dat Mazars het redelijk rendement nog 
steeds te hoog heeft vastgesteld. Het redelijk rendement zou ten hoogste 2,43% mogen bedragen. 
De argumentatie voor dat standpunt ligt besloten in de notitie van de heer Van Wijnbergen rondom 
de distributie voor de landelijke publieke omroepen, waarvoor de argumenten in grote lijnen 
aansluiten op onderhavige aanbesteding. 

145. Het college verwijst in reactie op de argumentatie van Van Wijnbergen naar bij de rechtbank 
Rotterdam en het CBb gevoerde procedure. In deze uitspraken is een en ander in het kader van 
het oordeel over de berekening van de WACC, het redelijk rendement op het geïnvesteerde 
vermogen. Aan de orde gekomen. De door het college gekozen methodiek van de WACC 
berekening kon de rechtelijke toetsing doorstaan. Het college ziet nu dan ook geen aanleiding zijn 
het standpunt dienaangaande te herzien. 

146. Opmerkelijk is ten slotte dat BNT in randnummer 68 van haar zienswijze, waarin BNT reageert 
op de gevoeligheidsanalyse die door Mazars is uitgevoerd, zegt dat de ROA terecht is vastgesteld 
op maximaal [VERTROUWELIJK] %.  

147. KPN stelt van KPN Treasury de berekeningen te hebben ontvangen van de parameters die 
van invloed zijn op de bepaling van de ROA van KPN BS. Deze berekening moeten 
bedrijfsonderdelen van KPN NV hanteren bij business case berekeningen teneinde te kunnen 
voldoen aan verwachtingen van kapitaalverschaffers. KPN stelt dat de kapitaalmarkt voor KPN BS 
niet is te isoleren van de overige onderdelen van KPN.  
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148. De ROA’s die Mazars in januari 2004 en oktober 2005 heeft vastgesteld hadden betrekking op 
Nozema Services NV. Nozema Services NV is inmiddels overgegaan in KPN NV. Een van de 
activiteiten die door Nozema Services NV werd uitgevoerd, het verlenen van medegebruik van 
antennesystemen op hoge opstelpunten, wordt nu door KPN BS uitgevoerd. Het college is van 
oordeel dat het risicoprofiel en bijbehorende ROA van deze activiteit van KPN NV eerder aansluit 
op het risicoprofiel en bijbehorende ROA van Nozema Services NV dan op het risicoprofiel en 
bijbehorende ROA van KPN NV. Om deze reden volgt het college de aanbevelingen van Mazars 
en wordt aansluiting gezocht bij de methodiek in eerdere, vergelijkbare onderzoeken.  

149. KPN is van mening dat naast de risicovrije interestvoet en het belastingtarief meerdere 
parameters geactualiseerd dienen te worden. Per parameter zullen de opmerkingen van KPN BS 
besproken worden. 

6.11.3 De risicovrije interestvoet 

150. Mazars is in haar berekening van de WACC uitgegaan van een risicovrije interestvoet van 
4,43%. Bij de oorspronkelijke berekening van de WACC is KPN BS uitgegaan van een risicovrije 
interestvoet van 4,76%.  

151. KPN BS stelt in reactie op het rapport van Mazars dat de risicovrije interestvoet zoals berekend 
door KPN BS bijna overeenkomt met de interestvoet die door Mazars op basis van informatie van 
DNB wordt gepresenteerd op basis van tienjarige staatsleningen in Q2 2008. De 
bedrijfstakspecifieke parameters die door KPN Treasury of door andere onafhankelijke 
telecomdeskundigen zijn vastgesteld, wijken af van de cijfers van Mazars. 

152. Het college is van mening dat voor de bepaling van de redelijke vergoeding gekeken moet 
worden naar de periode waarvoor deze vergoeding wordt gevraagd. In de financieringsliteratuur 
wordt in het algemeen het effectief rendement op staatsobligaties als maatstaf gehanteerd voor het 
risicovrije rendement. Het effectieve rendement op een bepaalde obligatie hangt onder meer af 
van de looptijd van die obligatie. In de financieringstheorie wordt bij de bepaling van het effectieve 
rendement een relatie gelegd met de economische levensduur van de betreffende investering. De 
investeringen in de antennesystemen hebben een economische levensduur van tenminste 15 jaar. 
Gelet op de economische levensduur acht het college het redelijk voor de risicovrije interestvoet 
het gemiddelde effectieve rendement op staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar als 
uitgangspunt te hanteren. De gemiddelde rente over de tienjarige staatsobligatie bedraagt in Q2 
2008 4,43%. Het college acht het redelijk de risicovrije interestvoet vast te stellen op dit niveau. 
Het college volgt daarmee de aanbevelingen van Mazars.  

6.11.4 De marktrisicopremie ofwel ‘Equity premium’ 

153. Mazars is in haar berekening van de WACC uitgegaan van een marktrisicopremie van 5%. Dit 
is tevens de marktrisicopremie met behulp waarvan KPN BS uiteindelijk een ROA van 
[VERTROUWELIJK] % heeft berekend.  
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154. KPN BS merkt op dat Mazars geen bandbreedte hanteert voor de marktrisicopremie. Het 
gehanteerde cijfer van 5% valt binnen de bandbreedte van 4%-7% die het college van NERA heeft 
overgenomen. KPN Treasury hanteert een risicopremie van [VERTROUWELIJK] % wat 
overeenkomt met de IRG berekening van de telecomsector in oktober 2007. Deze bovenwaartse 
bijstelling van het niveau van de risicopremie weerspiegelt de hoge volatiliteit van de beurs in 2007 
en 2008.  

155. Het college begrijpt dat een hoge volatiliteit van de beurs een hogere risicopremie met zich 
mee kan brengen. De investeringen in de antennesystemen waarop onderhavig besluit betrekking 
heeft, zijn echter allen gedaan in de periode 1995-2006. Bij de financiering van deze 
antennesystemen is daarom geen rekening gehouden met een hogere volatiliteit van de beurs in 
de toekomst. Daarenboven geldt dat de waargenomen premies niet statisch zijn. Betoogd kan 
worden dat wanneer de marktrisicopremies omhoog gaan, de waardering van ondernemingen zal 
afnemen. Deze afname zal weer zorgen voor een neerwaartse aanpassing van de marktrisico-
premie. Met andere woorden: het is dus in feite een iteratief proces, en niet een momentane, 
onbetwistbare uitkomst van een eenduidige berekening.  

156. De bepaling van deze premie blijft onderhevig aan voortschrijdende inzichten en deze kunnen 
zowel in opwaartse als neerwaartse richting druk uitoefenen op deze premie. In het standaardwerk 
voor waarderingen van ondernemingen van Copeland, Koller en Murrin wordt mede daarom 
aangeraden een marktrisicopremie van 4,5% tot 5,0% te hanteren.5 Alles afwegende acht het 
college het redelijk een marktrisicopremie van 5% te hanteren. Het college volgt daarmee de 
aanbevelingen van Mazars. 

6.11.5 De risico-opslag voor vreemd vermogen ofwel “Opslag VV” 

157. Mazars is in haar berekening van de WACC uitgegaan van een risico-opslag voor vreemd 
vermogen van 0,75%. Dit is tevens de risico-opslag voor vreemd vermogen met behulp waarvan 
KPN BS uiteindelijk een ROA van [VERTROUWELIJK] % heeft berekend. 

158. Gezien de volatiele beurs en de marktomstandigheden in 2007 en 2008 is volgens KPN BS 
ook een toename te verwachten van de risico-opslag voor vreemd vermogen. De kredietcrisis 
heeft bijvoorbeeld gezorgd voor een toenemend onderling wantrouwen tussen banken. Omdat 
KPN NV (het moederbedrijf van KPN BS) ook herfinancieringen moet doen in een geglobaliseerde 
kapitaalmarkt verwacht KPN dat de risico-opslag voor vreemd vermogen zal blijven toenemen. 
KPN NV heeft op dit moment zelf een opslag voor vreemd vermogen berekend van 
[VERTROUWELIJK] %.  

159. Het college begrijpt dat een hoge volatiliteit van de beurs een hogere risico-opslag voor 
vreemd vermogen met zich mee kan brengen. De investeringen in de antennesystemen waarop 

                                                      
5 Copeland, Koller, Murrin (2003) “Valuation: Measuring and Managing the Value of Corporations”, McKinsey & Co, John Wiley 
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onderhavig besluit betrekking heeft, zijn echter allen gedaan in de periode 1995-2006. Bij de 
financiering van deze antennesystemen is daarom geen rekening gehouden met een hogere 
volatiliteit van de beurs in de toekomst. Het college is daarom van oordeel dat bij KPN BS een 
risico-opslag van 0,75 redelijk is. Het college volgt daarmee de aanbevelingen van Mazars. 

6.11.6 De ‘Beta’ 

160. Mazars is in haar berekening van de WACC uitgegaan van een asset beta van tussen de 0,3 
en 0,5. Dit is de asset beta die het college ook heeft gehanteerd bij het vaststellen van WACC’s 
voor medegebruik van antennesystemen op hoge opstelpunten. 

161. KPN BS stelt dat uit de studie “WACC for the fixed telecommunications net in Sweden” blijkt 
dat de unlevered beta voor KPN BS gelijk is aan een bandbreedte van 0,40 – 0,68 waar Mazars 
0,3 – 0,5 hanteert. KPN Treasury hanteert [VERTROUWELIJK], wat volgens KPN de meest 
recente informatie met betrekking tot de waarde van de asset beta is. KPN BS benadrukt dat de 
situatie op de kapitaalmarkt van de laatste jaren voldoende aanleiding geeft om de beta naar 
boven bij te stellen. 

162. In de primaire besluiten van 29 juli, respectievelijk 14 november 2002 en in de beslissing op 
bezwaar inzake het eerdere geschil over het antenne-opstelpunt in Hilversum van 9 januari 2004 
heeft het college zich bij de vaststelling van de asset beta gebaseerd op de asset beta die DTe 
hanteerde voor TenneT, de beheerder van het landelijke elektriciteitstransportnet. In dat besluit is 
uitgegaan van een asset beta tussen de 0,3 en de 0,5. Het college is nog steeds van oordeel dat 
het aanbieden van medegebruik van antenneopstelpunten en antennesystemen qua systematisch 
risico in belangrijke mate overeenkomsten vertoont met het beheren van een transportnet voor 
elektriciteit. In mindere mate is er sprake van overeenstemming met het gemiddelde systematisch 
risico van KPN NV. 

163. Het college baseert zich bij de bepaling van de asset beta derhalve op de asset beta die NERA 
de laatste jaren heeft bepaald voor KPN NV. Wanneer de asset beta’s die de laatste jaren door 
NERA voor KPN NV zijn vastgesteld, op een rij worden gezet, dan neemt het college een dalende 
trend waar. De asset beta’s die NERA voor de periode 2006-2008 heeft bepaald zijn 0,6 en 0,56.6  

164. Het college is van mening dat de door Mazars gebruikte asset beta van tussen 0,3 en 0,5 nog 
steeds redelijk is. Het verwerken van de asset beta die DTe in het verleden hanteerde voor 
TenneT had een behoorlijk verlagend effect op de asset beta. Wanneer in ogenschouw wordt 
genomen dat NERA de laatste jaren de asset beta van KPN NV naar beneden heeft bijgesteld dan 
zou dit tot de conclusie leiden dat de asset beta lager moet zijn dan 0,3 tot 0,5. Het college neemt 
echter ook de opmerkingen van KPN in ogenschouw waarin KPN stelt dat de situatie op de 
kapitaalmarkt van de laatste jaren voldoende aanleiding geeft om de beta naar boven bij te stellen.  

                                                      
6 NERA, The Cost of Capital of KPN for Sub-Loop Unbundling (SLU), January 2007. 
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165. Op grond van het bovenstaande acht het college het redelijk een asset beta van tussen 0,3 en 
0,5 te blijven hanteren. Het college volgt daarmee de aanbevelingen van Mazars op, en stelt de 
asset beta op een waarde tussen de 0,3 en 0,5. 

6.11.7 De verhouding tussen vreemd vermogen (VV) en totaal vermogen (TV)  

166. Mazars is in haar berekening van de WACC uitgegaan van een verhouding tussen vreemd 
vermogen (VV) en totaal vermogen (TV) van 0,5. Dit is tevens de verhouding tussen vreemd 
vermogen en totaal vermogen met behulp waarvan KPN BS uiteindelijk een ROA van 
[VERTROUWELIJK] % heeft berekend. 

167. KPN Treasury hanteert een verhouding tussen vreemd vermogen en totaal vermogen van 
[VERTROUWELIJK].  Uit een onderzoek van 23 januari 2008 door BIPT naar Belgacom, waarin 
tevens een benchmark met andere Europese telecomoperators is uitgevoerd, blijkt dat KPN een 
verhouding tussen vreemd vermogen en totaal vermogen heeft van 0,274. Omdat de kapitaalmarkt 
voor KPN BS niet te scheiden is van de kapitaalmarkt voor KPN NV als geheel dient volgens KPN 
BS een lagere verhouding tussen vreemd en totaal vermogen gehanteerd te worden. 

168. De verhouding tussen vreemd vermogen en totaal vermogen heeft een zeer geringe invloed op 
de WACC. Bij een lagere solvabiliteit zal bovendien de kostenvoet voor vreemd vermogen 
toenemen en bij een betere solvabiliteit zal de kostenvoet voor vreemd vermogen afnemen, 
waardoor het effect nog kleiner wordt.  

169. Het college volgt daarom de aanbevelingen van Mazars op, en stelt de verhouding tussen 
Vreemd Vermogen (VV) en Totaal vermogen (TV) op 0,5. 

6.11.8 Conclusies met betrekking tot de WACC  

170. Op grond van de bovenstaande overwegingen heeft het college de WACC en de ROA opnieuw 
berekend. Het college komt daarbij tot de volgende conclusies: 
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Door KPN Onder Boven
Gehanteerd grens grens

Algemene parameters
Risicovrije interestvoet Rf VERTR. 4,43 4,43
Marktrisicopremie MRP VERTR. 5 5

Specifieke parameters
Bèta asset (unlevered bèta) Basset VERTR. 0,3 0,5
Vennootschapsbelasting T VERTR. 0,255 0,255
Risico-opslag vreemd vermogen Ro VERTR. 0,75 0,75
Eigen vermogen E VERTR. 0,5 0,5
Vreemd vermogen D VERTR. 0,5 0,5
Gearing ratio (VV/TV) D/(E+D) VERTR. 0,5 0,5

Bèta equity (levered bèta) =Basset * (1+(1-T)*D/E) VERTR. 0,5235 0,8725

Berekeningen
Kostenvoet eigen vermogen Rev = Rf + Bequity * (MRP) VERTR. 7,05 8,79
Kostenvoet vreemd vermogen Rvv = Rf + Ro VERTR. 5,18 5,18

WACC (met vpb plicht) =Rev * (E/(E+D)) + Rvv * (1-T) * (D/(E+ VERTR. 5,45 6,33

WACC (gemiddelde van onder en bovengrens) VERTR.
Return on Assets (ROA) =WACC/(1-T) VERTR.

5,89
7,91

 

6.12 Antennesysteem Den Haag 

171. KPN heeft aangegeven dat het antennesysteem in Den Haag slechts voor de frequentie van 
één omroep wordt gebruikt. In het rapport van Mazars rapport vindt ten aanzien van deze 
frequentie ten onrechte geen volledige toerekening plaats. 

172. Het college merkt op dat hetgeen door KPN wordt gesteld niet tijdens het onderzoek van 
Mazars is geconstateerd. Vooralsnog sluit het college zich aan bij de constateringen van Mazars. 
Voor zover KPN aan kan tonen dat antennesysteem Den Haag inderdaad slechts door een 
frequentie van één omroep wordt gebruikt, dan zou dit kunnen leiden tot aanpassing van het tarief, 
omdat in dat geval ook KPN’s werkelijke kosten hoger zijn. 

 

6.13 Doorberekende kosten Novec en Alticom  

173. In de randnummers 23, 35, 43, 44, 47 en 55 van de zienswijze van BNT wordt opgemerkt dat 
geen onderzoek is gedaan naar de kosten van Alticom en Novec die uiteindelijk door KPN BS aan 
BNT worden doorberekend. Daarnaast suggereert BNT dat de kosten die KPN BS werkelijk aan 
Alticom en Novec betaalt lager zijn door afspraken die de werkelijke kosten van KPN BS matigen. 
Ook vindt BNT dat ten onrechte de berekeningsmethodiek van Novec (zoals clustering) buiten 
beschouwing is gelaten. Het college zal volgens BNT alsnog een oordeel moeten geven over de 
tarieven van Novec en Alticom. 
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174. Om te onderzoeken of de tarieven die KPN BS aan BNT berekent, gebaseerd zijn op de 
kosten van KPN BS, is het naar het oordeel van het college niet nodig om ook de tarieven die 
Novec en Alticom bij KPN in rekening brengen, te onderwerpen aan een onderzoek op 
kostenoriëntatie. Zo lang KPN BS de tarieven die Novec en Alticom bij haar in rekening brengen 
zonder opslag doorberekent aan BNT, is volgens het college sprake van daadwerkelijke kosten die 
in het kader van een op kostengeoriënteerd tarief meegenomen moeten worden.  

175. In randnummer 44 van haar zienswijze stelt BNT dat Mazars het rendement van Novec heeft 
vastgesteld op [VERTROUWELIJK] %. In het onderzoek van Mazars is volgens BNT ten onrechte 
geen onderzoek gedaan naar het redelijk rendement van Novec. Ook in dit verband merkt het 
college op dat in het kader van het beoordelen van de door KPN BS gemaakte kosten in verband 
met het tarief voor medegebruik het redelijk rendement van Novec terecht niet wordt beoordeeld. 
Het college verwijst naar hetgeen in het vorige randnummer is overwogen. 

 

6.14 Gevoeligheidsanalyse ROA 

176. Het college is van mening dat Mazars de waarden van de verschillende parameters die 
gebruikt zijn bij de WACC berekening op de juiste wijze heeft vastgesteld. Met betrekking tot 
sommige parameters kan echter een discussie gevoerd worden. Daarom heeft Mazars 
bijvoorbeeld ook gerekend met een ondergrens en een bovengrens voor de unlevered asset bèta. 
Daarnaast heeft Mazars ook een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. 

177. Voor verschillende parameters hebben BNT en KPN zowel opwaartse als neerwaartse 
bijstellingen beargumenteerd. Het college wenst te benadrukken dat in onderhavig geschil het 
effect van een bijstelling van het niveau van de ROA op het tarief, betrekkelijk klein is. Wanneer de 
ROA een heel procentpunt verandert, dan verandert het tarief voor medegebruik met ongeveer € 
[VERTROUWELIJK]. Op de totale kosten van medegebruik van € [VERTROUWELIJK] is dit een 
verandering van [VERTROUWELIJK] %. Het is onwaarschijnlijk dat aanpassingen in parameters 
zullen leiden tot een aanpassing in de ROA van meer dan een heel procentpunt.  

 

6.15 Knipovereenkomst en discriminatie 

178. In de randnummers 20, 21, 22, 37 en 46 wijst BNT op het bestaan van de zogenaamde 
knipovereenkomst. Deze overeenkomst is volgens BNT van evident belang, omdat daarin de 
afspraken zijn gemaakt over de lagere tarieven die KPN BS betaalt aan Novec. Ongeacht de 
hoogte van het tarief dat Novec bij KPN BS in rekening brengt, is het KPN BS niet toegestaan een 
opslag in rekening te brengen op deze kosten. Mocht KPN BS dus op basis van een overeenkomst 
gunstiger voorwaarden hebben bedongen bij Novec dan komen deze voordelen ook ten goede aan 
BNT.  

OPENBARE VERSIE



 

   

Besluit 
 

29

179. Het college is van mening dat de suggestie die door BNT wordt gewekt, dat KPN BS beroep 
zal doen op deze overeenkomst indien zij de aanbesteding wint, en dit niet zou gelden indien BNT 
de aanbesteding wint, vreemd is. De tarieven die hier beoordeeld worden, zijn tarieven voor multi 
use antennesystemen. Dit zijn antennesystemen die KPN BS ook zelf voor haar eigen 
dienstverlening gebruikt. KPN BS heeft daarom de prikkel om haar eigen kosten laag te houden en 
heeft dus ook de prikkel om, indien zij op basis van een overeenkomst een gunstiger tarief kan 
afdwingen, deze lagere prijs te bedingen. Deze lagere prijs zou dan zonder marge doorberekend 
moeten worden aan BNT.  

180. Het college kan moeilijk beoordelen welke tarieven Novec in de komende jaren zal vragen. De 
tarieven van Novec zijn daarnaast geen onderwerp van dit onderzoek. De systematiek van de 
tariefbepaling stelt dat KPN BS de kosten voor mastruimte zonder opslag moet doorberekenen aan 
BNT. Dit betekent dat het bedrag dat KPN BS werkelijk betaalt aan Novec voor mastruimte, ook 
aan BNT doorberekend moet worden. Deze systematiek geldt nu, maar ook in de resterende jaren 
van de periode waarvoor wordt aanbesteed.  

181. Omdat nog onbekend is welk bedrag KPN BS vanaf 1 januari 2009 aan Novec zal moeten 
betalen, stelt het college bij onderhavig besluit alleen het tarief voor 2008 vast. Als KPN per 1 
januari 2009 inderdaad € [VERTROUWELIJK] per meter mastruimte aan Novec betaalt, dan kan 
KPN BS dit tarief - zonder opslag - doorberekenen aan BNT. Deze onzekerheid die BNT heeft 
omtrent deze tarieven staat niet in de weg aan een level playing field ten tijde van de 
aanbestedingsprocedure, omdat deze onzekerheid ook KPN treft. 

 
182. Het college wijst er in verband met het vorenstaande nadrukkelijk op dat hij in het kader van 

onderhavig besluit - maar ook met het oog op het vervolgtraject ter zake van het ontwerp-
marktanalysebesluit - het van groot belang acht dat KPN BS de tarieven die Novec dan wel 
Alticom in rekening brengt bij KPN BS en die betrekking hebben op het tarief dat KPN BS rekent 
voor het medegebruik van de twaalf multi use antennesystemen “één op één” worden 
doorberekend aan BNT. Dat betekent niet alleen dat de bewuste tarieven zonder opslag moeten 
worden doorberekend, maar dat ook eventuele voordelen die KPN BS in dat verband toekomen 
(uit bijvoorbeeld eerder aangegane overeenkomsten) evenzeer daadwerkelijk ten goede komen 
aan BNT. Het college zal er op toe zien dat KPN BS in overeenstemming met dit uitgangspunt zal 
handelen en daarbij zo nodig ook de daadwerkelijke betalingen tussen KPN BS en Novec en/of 
Alticom in ogenschouw nemen. Of al dan niet sprake is van daadwerkelijke betalingen kan immers 
van belang zijn voor de beantwoording van de vraag of KPN BS - in overeenstemming met artikel 
3.11, derde lid, Tw - het medegebruik tegen een redelijke vergoeding ter beschikking stelt. 
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6.16 Toerekening antennekosten over meerdere frequenties 

183. In de voorlopige kostenvergoeding wordt de toerekening van de antennekosten over de 
frequenties bepaald aan de hand van specifieke wegingsfactoren. De gehanteerde 
wegingsfactoren zijn afhankelijk van het vermogen van de antenne.  

184. Mazars heeft geconstateerd dat de registratie van de vermogens in de berekening alsmede de 
toerekening van de antennekosten over meerdere frequenties niet in alle gevallen juist heeft 
plaatsgevonden. Mazars heeft de berekeningen hierop gecorrigeerd. 

 

6.17 Publieke financiering 

185. In de randnummers 7, 8, 9 en 26 van de zienswijze van BNT wordt aangevoerd dat antennes 
publiek gefinancierd zijn en dat antennes die afgeschreven zijn nooit zoveel kunnen kosten. 
Daarnaast spreekt BNT haar zorg uit over een uitspraak van KPN tijdens de hoorzitting. KPN 
impliceerde volgens BNT dat min of meer afgeschreven antennes bij de overname van Nozema 
opnieuw geactiveerd zouden zijn. Dit is volgens BNT boekhoudtechnisch niet toegestaan en zou 
de kosten onnodig opdrijven. 

186. Mazars heeft aan de hand van facturen en nacalculaties de aanschafwaarden van de 
antennesystemen vastgesteld. Ook heeft Mazars onderzocht in hoeverre antennesystemen zijn 
afgeschreven.  

187. Ten aanzien van de opmerkingen die BNT maakt over de, naar het oordeel van het college 
vermeende, publieke financiering van de antennes, wordt opgemerkt dat er geen aanleiding is te 
veronderstellen dat sprake is van een publieke financiering van de antennes. KPN heeft bij de 
overname van Nozema ook de antennes overgenomen. De waarde van de antennes moeten 
worden geacht te zijn meegenomen in de totale overnamesom. 

188. De stelling dat de antenne in Amsterdam zou zijn gefinancierd door de gemeente Amsterdam, 
wordt door BNT niet nader onderbouwd. Subsidiair merkt het college op dat indien financiering 
door de gemeente Amsterdam plaats heeft gevonden voordat Nozema is overgenomen door KPN, 
KPN in dat geval heeft betaald heeft voor de antenne. De overnamesom die KPN heeft betaald, 
heeft ook betrekking op de antennes die eigendom waren van Nozema.  

189. Mazars heeft tijdens het onderzoek vastgesteld dat bij de overname van Nozema door KPN, 
antennes niet opnieuw zijn geactiveerd. In hoeverre het opnieuw activeren boekhoudtechnisch niet 
zou zijn toegestaan, kan daarom in het midden worden gelaten. 
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6.18 Doelmatigheid  

190. In de randnummers 17, 18, 28, 42, 51, 52 en 60 van de zienswijze van BNT merkt BNT op dat 
er geen onderzoek is gedaan naar de doelmatigheid van de kosten. Zo is BNT van oordeel dat 
investeringskosten, onderhoudskosten, mastkosten bij Novec en kosten voor huur van vierkante 
meter bij Alticom, die door KPN volledig worden doorberekend aan BNT, moeten worden 
beoordeeld op doelmatigheid. Het college benadrukt dat in het kader van een onderzoek naar de 
werkelijke kosten van KPN de doelmatigheid van de investeringen en kosten niet beoordeeld 
worden. Het college is dan ook van mening dat deze doelmatigheidsbeoordeling terecht geen 
onderdeel van het onderzoek van Mazars heeft uitgemaakt. In dat verband wijst het college erop 
dat artikel 3.11 van de Tw geen grondslag biedt voor een doelmatigheidstoets. Blijkens de 
bovenaangehaalde toelichting op het Bmo omvat de redelijke vergoeding voor het medegebruik de 
werkelijk gemaakte kosten vermeerderd met een redelijk rendement. Daarbij is aan het college 
geen ruimte gelaten om kosten te beoordelen aan de hand van een doelmatigheidstoetsing. 
Verder benadrukt het college dat in het kader van artikel 3.11 Tw wordt beoordeeld of sprake is 
van daadwerkelijke kosten. Niet kan worden gezegd dat werkelijke kosten gelijk zijn te stellen aan 
efficiënte of doelmatige kosten. 

191. Voorts merkt BNT op dat OPTA naar eigen zeggen in haar recente ontwerp 
marktanalysebesluit heeft aangegeven alle marktproblemen te kunnen reguleren onder artikel 3.11 
van de Tw. In het midden latend of inefficiënties aanwezig zijn en of inefficiënties inderdaad een 
marktprobleem zijn, wijst het college erop in het recente ontwerp marktanalysebesluit niet is 
aangegeven dat inefficiënties en doelmatigheid worden gereguleerd onder artikel 3.11 van de Tw.  

 

6.19 Redelijkheid van inschattingen 

192. In de randnummers 27, 29, 48, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 66 en 68 bekritiseert BNT een aantal 
inschattingen van Mazars met betrekking tot bijvoorbeeld loonkosten, onderhoudsuren, de 
tariefverhoging van Alticom, verzekeringskosten en overhead.  

193. Soms is het maken van inschattingen noodzakelijk om een kostprijs te kunnen berekenen. Ook 
in andere kostenonderzoeken worden vanaf een bepaald detailniveau vanuit efficiëntie oogpunt 
afspraken gemaakt om kosten vast te stellen of te verdelen. Het college is van mening dat in 
onderhavig besluit met betrekking tot parameters redelijkerwijs gebruik kan worden gemaakt van 
inschattingen. 

194. De inschattingen van loonkosten en onderhoudsuren waarvan Mazars is uitgegaan, acht het 
college niet onredelijk. Uit de uitgevoerde nacalculaties is Mazars gebleken dat het uurtarief 
loonkosten niet onrealistisch is. Ook de inschatting van het aantal uren aan de hand van het aantal 
antennepanelen acht het college niet onrealistisch. Het college benadrukt dat de kosten voor 
inspectie en onderhoud die Mazars op pagina 11 weergeeft, veel groter zijn dan de kosten die 
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uiteindelijk aan BNT worden toegerekend. Aan BNT wordt na allocatie van de kosten ruim € 3.000 
per jaar doorberekend voor inspectie en onderhoud.  

195. Ook de inschatting van de tariefverhoging van Alticom van € [VERTROUWELIJK] naar € 
[VERTROUWELIJK] komt het college niet onrealistisch over. Het college merkt op dat alleen de 
inflatie in het desbetreffende jaar een grotere tariefverhoging zou kunnen rechtvaardigen. 

196. Het college kan zich niet vinden in het oordeel van BNT dat, nu er geen duidelijk beeld is te 
vormen over de verzekerde waarden, er geen verzekeringskosten gefactureerd zouden mogen 
worden. De premie is gebaseerd op een polis van DSV Assurantiegroep BV en het potentiële 
verschil tussen de verzekeringskosten op basis van verzekerde waarde en aanschafwaarde is 
klein. Daarnaast wordt na de allocatie van de kosten slechts ongeveer € 250 per jaar 
doorberekend aan BNT aan verzekeringslasten. Het college acht het niet noodzakelijk een 
uitvoeriger onderzoek uit te voeren naar een dergelijk laag bedrag. 

197. Het college acht ook de inschatting met betrekking tot het overheadpercentage realistisch. Het 
feit dat een inschatting is gemaakt, staat er niet aan in de weg dat dit bedrag doorberekend kan 
worden. In tegenstelling tot wat BNT suggereert, is er wel degelijk een basis voor deze inschatting. 
Immers het door KPN gehanteerde overheadpercentage, ligt in lijn met de [VERTROUWELIJK]% 
welke werd gehanteerd ten behoeve van het onderzoek van Mazars naar FM-antennes in april en 
mei 2005. Toen heeft Mazars geconcludeerd dat in het kader van de kostenoriëntatie alleen die 
indirecte kosten in de opslag voor overhead betrokken dienen te worden welke verbonden zijn met 
het medegebruik van antenne-opstelpunten. Uit Mazars’ analyse blijkt dat het opslagpercentage 
[VERTROUWELIJK]% is. 

198. De stelling van BNT dat geen rekening mag worden gehouden met kosten van overhead van 
KPN BS kan het college niet onderschrijven. Deze kosten behoren nu eenmaal tot de door KPN 
BS werkelijk gemaakte kosten. Mazars heeft beoordeeld welk gedeelte van deze kosten in 
redelijkheid aan de hier relevante dienstverlening kan worden toegerekend. 

199. BNT geeft in randnummer 68 van de  zienswijze aan dat er volgens haar, voor een 
gevoeligheidsanalyse zoals uitgevoerd door Mazars, geen plaats is. Het college begrijpt dat hij 
primair op basis van beschikbare informatie de kosten van KPN moet vaststellen. Het college is 
echter van mening dat de gevoeligheidsanalyse wel een bepaalde functie dient. Immers, wanneer 
er geen reden bestaat om te twijfelen of een bepaalde inschatting correct is, en er tevens grote 
inspanningen gedaan moeten worden om verder onderzoek uit te voeren en ook vooraf bekend is 
dat het effect van het extra onderzoek op de einduitkomst klein is, dan stelt het college zich op het 
standpunt dat verder onderzoek niet opportuun is. Dit standpunt krijgt volgens het college een 
groter gewicht in het geval binnen zeer korte termijn om een besluit wordt gevraagd.  
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6.20 Kick-backs 

200. Op een aantal punten bekritiseert BNT inschattingen en keuzes die door Mazars gemaakt zijn 
die BNT omschrijft als kick-backs. In randnummer 30 beschrijft BNT dat KPN een dispuut heeft 
met de Belastingdienst over de terugvordering van een BTW-som en dat Mazars, zolang 
onduidelijkheid bestaat over de uitkomst van dit dispuut, niet kan concluderen dat er sprake is van 
daadwerkelijke kosten. Het college is echter van mening dat in ieder geval niet geconcludeerd kan 
worden dat geen sprake is van daadwerkelijke kosten. Zo lang het dispuut loopt en er geen 
terugvordering heeft plaatsgevonden is er sprake van daadwerkelijke kosten.  

201. Tijdens het aanbestedingsproces bestaan er voor zowel BNT als voor KPN onzekerheden over 
de daadwerkelijke kosten die uiteindelijk zullen worden gemaakt. Ondanks deze onzekerheid 
zullen zij een bod uitbrengen. Het kan volgens het college niet zo zijn dat KPN in haar tarief voor 
medegebruik geen kosten door mag berekenen die onzeker zijn. KPN zal immers in haar eigen 
bod in de aanbesteding ook rekening moeten houden met deze onzekere kosten. Het ligt dan ook 
in de rede dat onzekere kosten, zo lang gesteld kan worden dat de inschatting van deze kosten 
redelijk is, in het tarief aan BNT terug kunnen keren. 

202. BNT is van mening dat niet mag worden uitgegaan van BTW-plichtigheid van KPN BS. Het 
college ziet echter niet in waarom dat niet zou mogen. De desbetreffende BTW is immers al 
afgedragen. Dat KPN een dispuut heeft met de Belastingdienst en de BTW tracht terug te vorderen 
maakt dat niet anders. Zo lang de kosten gemaakt, is sprake van daadwerkelijke kosten. Om die 
reden volgt het college de keuze van Mazars om deze kosten niet uit de kostprijs te verwijderen. 
Voor zover echter de BTW in een later stadium aan KPN wordt geretourneerd, zal dit voordeel ook 
aan BNT moeten toevallen. 

 

6.21 Mazars zorgt voor tariefverhoging ten opzichte van het bod van KPN 

203. In de randnummers 19, 31, 32, 38, 53, 56, 62 en 67 van de zienswijze van BNT stelt BNT dat 
het onacceptabel is dat Mazars in haar rapportage een hogere vergoeding vaststelt dan de 
vergoeding die KPN zelf aan BNT vraagt en redelijk acht. BNT stelt dat onjuiste 
investeringsbedragen en verkeerd vastgestelde verzekeringsbedragen, mastlengtes en 
vloeroppervlaktes niet naar boven bijgesteld mogen worden.  

204. In de eerste plaats merkt het college op dat BNT’s conclusies in randnummer 62 en 67 van 
hun zienswijze niet juist zijn. Zoals Mazars in paragraaf 2.5 stelt, is met betrekking tot de 
verzekeringskosten, de systematiek van KPN gevolgd en zijn bedragen dus niet bijgesteld, ook 
niet naar boven. Ook de conclusie in randnummer 67, dat de kosten die Mazars vaststelt nadeliger 
zijn voor BNT dan het aanbod van KPN zelf, is niet juist. In de tabel op pagina 17 van het 
conceptrapport van Mazars staat dat het tarief dat KPN berekent € [VERTROUWELIJK] bedraagt. 
Dit bedrag is hoger dan de bedragen die Mazars berekent voor zowel 2008, € 
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[VERTROUWELIJK], als voor 2009, € [VERTROUWELIJK]. De conclusies die BNT trekt, berust 
naar het oordeel van het college dan ook op een misverstand. In de definitieve kostenbeoordeling 
van Mazars geldt nog steeds dat de totale kosten voor 2008 (€ [VERTROUWELIJK]) lager uitvallen 
dan het door totale KPN (€ [VERTROUWELIJK]) voorgestelde tarief. 

205. Het college benadrukt dat Mazars in deze procedure geen tarief vaststelt. Mazars doet slechts 
onderzoek naar de door KPN gemaakte kosten. Pas op het moment dat alle parameters 
onderzocht zijn die effect hebben op de kostprijs per eenheid kan een kostprijs worden 
vastgesteld. Op dat moment kan pas worden vastgesteld of het tarief dat KPN in rekening wenst te 
brengen zich tot de kosten verhoudt. Als dit tarief lager is dan de kostprijs, dan staat het KPN vrij 
dit lagere tarief bij BNT in rekening te brengen. De suggestie die BNT wekt, dat het college slechts 
lagere kostprijzen mag vaststellen, is onjuist.  

206. De kostprijs wordt volgens een vaste methodiek vastgesteld en heeft geen bovengrens. De 
beoordeling kan er, zoals in dit geval, ook toe leiden dat Mazars in haar rapportage op sommige 
onderdelen een hogere vergoeding vaststelt dan KPN. In dit geval heeft Mazars bijvoorbeeld aan 
de hand van technische tekeningen vastgesteld dat de door KPN opgevoerde lengtes niet steeds 
overeenstemmen met de lengtes op de technische tekeningen. Voor de beoordeling of sprake is 
van werkelijke kosten wordt dit dus meegenomen. Dit neemt overigens niet weg dat het KPN 
uiteraard is toegestaan een lager aanbod te doen. 

 

7 Jaarlijkse correctie 
 
207. Het college constateert dat het tarief jaarlijks, conform de in het bovenstaande beschreven 

systematiek, aangepast dient te worden. Een jaarlijkse indexering van dit tarief ligt, gegeven de 
onzekerheid met betrekking tot de kosten van KPN in de jaren na 2008, niet voor de hand. De 
tarieven die derden bij KPN in rekening brengen, die van invloed zijn op de daadwerkelijke kosten 
van KPN BS en die KPN BS mag doorberekenen in het tarief voor medegebruik, kunnen 
bijvoorbeeld veranderen. Deze ontwikkelingen zijn niet eenvoudig te voorspellen. Een eenvoudige 
jaarlijkse indexering van de tarieven is daarmee niet mogelijk. De tarieven dienen door KPN BS 
dan ook jaarlijks herberekend te worden conform de systematiek zoals deze in het onderhavige 
besluit is vastgelegd. 
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8 Vaststelling tarieven 
 
208. Gelet op het vorenstaande is het college van mening dat de door Mazars op grond van het 

boekenonderzoek voorgestelde berekening kan worden gevolgd voor het vaststellen van het tarief 
voor medegebruik van onderhavige twaalf antennesystemen dat KPB BS maximaal in rekening 
mag brengen aan BNT.  

 

9 Dictum  
 
209. Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit besluit op grond van 

artikel 12.2 van de Telecommunicatiewet in het geschil tussen Broadcast Newco Two B.V. en KPN 
Broadcast Services als volgt: 

 
1. Het college stelt de tarieven voor 2008 welke KPN  Broadcast Services voor dat 

medegebruik maximaal in rekening kan brengen bij Broadcast Newco Two B.V. vast 
als volgt: 

 
Locatie Tarief  
Den Haag [VERTROUWELIJK]
Irnsum [VERTROUWELIJK]
Smilde [VERTROUWELIJK]
Emmen [VERTROUWELIJK]
Goes [VERTROUWELIJK]
Amsterdam [VERTROUWELIJK]
Hulsberg [VERTROUWELIJK]
Roermond [VERTROUWELIJK]
Hilversum [VERTROUWELIJK]
Rotterdam 1 [VERTROUWELIJK]
Rotterdam 2 [VERTROUWELIJK]
Wieringermeer [VERTROUWELIJK]
Totaal [VERTROUWELIJK]

   Tarieven in Euro per jaar 
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2. Deze tarieven dienen door KPN Broadcast Services jaarlijks herberekend te worden 
conform de systematiek zoals deze in het onderhavige besluit is vastgelegd. 

 
3. Voor zover mocht blijken dat KPN Broadcast Services niet BTW-plichtig is en het 

BTW-bedrag in een later stadium aan KPN Broadcast Services wordt geretourneerd, 
zal dit voordeel ook aan Broadcast Newco Two B.V. moeten toevallen middels een 
verlaging van het tarief voor medegebruik. 

 
 
 
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
namens het college, 
Plv. afdelingshoofd afdeling Markten  
 
 
 
 
drs. J.G.J. Keetelaar 
 
 
 
 
 
Beroepsmogelijkheid 
Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is 

bekendgemaakt beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven te Den Haag. 

Het postadres is: College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021,2500 EA ’s-Gravenhage. 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een 

omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht bevatten. Voorts moet het beroepschrift de gronden van het beroep 

bevatten en dient een afschrift van het bestreden besluit te worden meegezonden. 

Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Informatie hierover kan worden ingewonnen bij de griffie van het 

College, telefonisch bereikbaar op (070) 381 39 10 of (070) 381 39 30.  
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