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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
1. In zijn besluit van 19 december 20081 (hierna: marktanalysebesluit) heeft het college van de 

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) onder andere de 
wholesalemarkten voor toegang tot het vaste openbare telefoonnetwerk van KPN onderzocht. 
Naar aanleiding van dit onderzoek heeft het college op de markten voor laag- en hoogcapacitaire 
wholesale-telefonieaansluitingen verplichtingen aan KPN opgelegd. Eén van deze verplichtingen is 
toegangsverplichting tot de aansluiting voor zowel laag- als hoogcapacitaire lijnen (hierna tevens: 
Wholesale Line Rental of, afgekort, WLR).2 Tevens heeft het college aan KPN voor dit type 
toegang tariefregulering opgelegd.3 

 
2. In randnummer 42 van Annex D van het marktanalysebesluit heeft het college aangegeven dat de 

tariefregulering van Wholesale Line Rental (hierna: WLR) zal worden geoperationaliseerd in het 
kader van de totstandkoming van de WLR-dienstverlening. 

 
3. Deze operationalisering zou voor de tarieven het volgende omvatten: 
 

- de vaststelling van de minus per markt 
- de beoordeling van de proportionele toerekening van WSK 
- de vaststelling van de tarieven op basis van kostenoriëntatie 
 

4. Voorts wordt in dit besluit een bepaling van Annex D van het marktanalysebesluit gewijzigd. Het 
betreft een wijziging van het bepaalde in randnummer 11 van Annex D voor wat betreft de 
methode voor het bepalen van het geschoonde retailtarief van een aansluiting die wordt 
aangeboden in een zogenoemde bundel. In Hoofdstuk 3 van dit besluit komt dit aan de orde. 

 

1.2 Proces 

1.2.1 Ontwerpbesluit 

5. Op 28 januari 2009 heeft het college van KPN, conform randnummer 870 van het 
marktanalysebesluit, een eerste overzicht met referentietarieven ontvangen voor laagcapacitaire 
WLR aansluitingen. 

 
6. Het college heeft op 2 februari 2009 per e-mail gereageerd op dit referentietarievenoverzicht met 

een aantal vragen en opmerkingen over de wijze waarop KPN invulling heeft gegeven aan Annex 
D van het marktanalysebesluit. 

                                                      
1 Marktanalyse Vaste Telefonie, OPTA/AM/2008/202721, 19 december 2008. 
2 Zie paragraaf 15.3.1 van het dictum van het marktanalysebesluit 
3 Zie paragraaf 15.3.4 van het dictum van het marktanalysebesluit. 
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7. KPN op haar beurt heeft op 5 februari 2009 per e-mail gereageerd op de vragen van het college. 
 
8. Het college heeft op 6 februari 2009 per e-mail gereageerd op de reactie van KPN. 
 
9. KPN heeft vervolgens op 9 februari 2009 haar reactie gegeven op de e-mail van het college van 6 

februari. 
 
10. Het college heeft op 18 februari 2009 een brief4 aan KPN gestuurd met het verzoek om een 

voorstel voor de WLR-tarieven aan het college te doen toekomen conform de in de brief 
gespecificeerde randvoorwaarden. Deze brief is opgenomen in bijlage A.  

 
11. KPN heeft de resultaten van de hierboven genoemde berekening op 5 maart 2009 aan het college 

toegestuurd. Vervolgens heeft het college op 12 maart 2009 de onderbouwing hiervoor ontvangen 
in de vorm van de gevraagde excel sheet. 

 
12. Op 27 maart 2009 heeft het college de bijbehorende accountantsverklaring van KPN ontvangen. 
 
13. Op 17 april 2009 heeft het college een brief5 aan KPN verzonden met het verzoek om een EDC 

rapportage op te stellen voor de implementatiekosten voor hoogcapacitaire WLR aansluitingen 
(hierna tevens: WLR HC). Deze brief is opgenomen in bijlage B. 

 
14. Op 1 juli 2009 heeft het college de EDC rapportage ontvangen voor de implementatiekosten voor 

WLR HC. Hierbij ontving het college tevens de bijbehorende accountantsverklaring en een door 
het college gevraagde berekening voor het WLR HC overstaptarief, gebaseerd op de kosten uit de 
EDC rapportage. 

 
15. Op 22 juli 2009 heeft het college per brief verzocht om een nadere uitsplitsing van de kosten uit de 

EDC rapportage. 
 
16. Op 29 juli 2009 heeft KPN per brief de gevraagde opsplitsing aan het college aangeleverd. 
 
17. In het parallel lopende proces voor het vaststellen van de Wholesale Price Cap 2009-20116 

(hierna: WPC-IIa besluit) is de WACC vastgesteld die wordt gehanteerd voor het berekenen van 
de “Interest on Receivables” (hierna: IOR). 

 

                                                      
4 OPTA/AM/2009/200204, 18 februari 2009. 
5 OPTA/AM/2009/200889, 17 april 2009. 
6 OPTA/AM/2009/203507, 16 december 2009. 
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1.2.2 Nationale consultatie en Europese notificatie WLR-tariefbesluit 

18. Overeenkomstig artikel 6b.1 van de Tw is op de voorbereiding van een besluit van het college als 
bedoeld in artikel 6a.2 van de Tw de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. In onderhavig besluit, wordt door het 
college, als invulling van marktanalysebesluit Vaste Telefonie7 (hierna: het marktanalysebesluit) 
van 19 december 2008 de opgelegde verplichting als bedoeld in artikel 6a.7 van de Tw, WLR-
tarieven vastgesteld voor de gehele reguleringsperiode. Deze vaststelling is een besluit als 
bedoeld in artikel 6a.2 van de Tw. Het besluit heeft naar het oordeel van het college tevens 
aanzienlijke gevolgen voor de markt als bedoeld in het tweede lid van artikel 6b.1 van de Tw. 
Hieruit volgt dat de voormelde voorbereidingsprocedure gevolgd moet worden.  

 
19. Indien een op grond van artikel 6a.2 van de Tw genomen besluit van invloed is op de handel 

tussen de lidstaten bepaalt artikel 6b.2 van de Tw dat ook de Europese consultatie- en 
notificatieprocedure als bedoeld in artikel 6b.2 van de Tw op de voorbereiding van een dergelijk 
besluit van toepassing is. Het college is van oordeel dat bij het WLR-II besluit, gelet op de uitleg 
die in de Europeesrechtelijke jurisprudentie aan dit criterium wordt gegeven, sprake is van invloed 
op de handel tussen lidstaten. Dit betekent dat het college het WLR-II besluit ook Europees zal 
consulteren en notificeren. 

 
20. De hiervoor genoemde consultatie en notificatie hebben plaats gevonden op basis van het 

ontwerp-WLR-II besluit8. 

1.3 De nationale consultatie 

21. De nationale consultatie heeft plaatsgevonden in de periode van 21 september 2009 tot en met 2 
november 2009. De consultatie is aangekondigd in de Staatscourant. KPN en Tele2/Atlantic 
Telecom/Pretium Telecom (hierna TAP partijen) hebben naar aanleiding van de consultatie 
schriftelijk hun zienswijze gegeven. In Bijlage F neemt het college deze zienswijzen op en geeft het 
college haar reactie op die zienswijzen. 

22. Naar aanleiding van deze zienswijzen van partijen heeft het college de keuzes uit het 
ontwerpbesluit nogmaals overwogen en de overwegingen in het besluit waar nodig aangevuld. 
Deze overwegingen hebben geleid tot de volgende materiële wijziging9 in vergelijking met het 
ontwerpbesluit: 

- het college verplicht KPN om bij het schonen van bundels bestaande uit zowel 
verkeer en een aansluiting voor het afgekochte verkeer EDC-verkeerstarieven te 
hanteren. 

                                                      
7 OPTA/AM/2008/202721 
8 OPTA/AM/2009/202338 
9 Naast de correctie van onduidelijkheden 
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1.4 Europese consultatie en notificatie 

23. Op 5 oktober 2009 heeft het college het ontwerp-WLR-II besluit bij de Europese Commissie 
genotificeerd. Op 5 november 2009 heeft de Commissie aangegeven geen opmerkingen te 
hebben over het ontwerpbesluit.10 Van lidstaten heeft het college geen reacties ontvangen. 

1.5 Reikwijdte van dit document 
24. De reikwijdte van dit besluit beperkt zich tot de tariefregulering van WLR. Voor overige aspecten, 

die veelal te maken hebben met de implementatie van WLR, zijn separate implementatiebesluiten 
genomen voor zowel het oorspronkelijke laagcapacitaire WLR11 en het latere hoogcapacitaire 
WLR.12  

1.6 Samenvatting 
Wijziging marktanalysebesluit vaste telefonie 
25. Met dit besluit wijzigt het college randnummer 11, Annex D van het marktanalysebesluit om 

zodoende een geconstateerd probleem te verhelpen met de in dit randnummer voorgeschreven 
methode. Deze methode betreft het bepalen van het geschoonde retailtarief van een aansluiting 
die in een bundel wordt aangeboden. Deze wijziging is noodzakelijk voor het op de juiste wijze 
vaststellen van het relevante retailtarief. In verband hiermee wordt de gewijzigde methode met 
ingang van 1 januari 2009 voorgeschreven. 

 
WLR-tarieven 
26. Voorts wordt in dit besluit de hoogte van de minus vastgesteld die wordt gebruikt om op basis van 

de retailtarieven van KPN Retail de WLR-tarieven vast te stellen. In het marktanalysebesluit is 
namelijk bepaald dat WLR-tarieven, voor zover mogelijk, worden bepaald aan de hand van de 
retail-minus methodiek13.  

 
27. De retail-minus methodiek is toegepast op die diensten waarvoor een relevant retailtarief bestaat. 

Vervolgens is van die retailtarieven een percentage afgetrokken (de minus) om de 
wholesaletarieven vast te stellen. De omvang van de minus dekt KPN’s totale retailkosten inclusief 
een redelijk retailrendement. Het college stelt de volgende minussen vast die KPN minimaal dient 
te hanteren: 

 
1) minus van 15,8% voor residentiële-diensten voor vaste telefonie en de faciliteiten en 

aanvullende diensten die daarbij kunnen worden afgenomen bij residentiële-diensten; 
2) minus van 14,1% voor zakelijke-diensten voor vaste telefonie en de faciliteiten en 

aanvullende diensten die daarbij kunnen worden afgenomen bij zakelijke-diensten. 
 

                                                      
10 Europese Commissie, Zaak NL/2009/0992, 5 november 2009. 
11 OPTA/TN/2006/202304 
12 OPTA/AM/2009/201467 
13 Artikel li van het marktanalysebesluit (paragraaf 15.3.4) 
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28. Voor de componenten van de WLR-dienstverlening waarvoor geen relevant retailtarief aanwezig 
is, dienen, conform het marktanalysebesluit, kostengeoriënteerde tarieven te worden vastgesteld14. 
Het gaat daarbij om vier met WLR samenhangende kostencategorieën (de zogenaamde 
wholesalespecifieke kosten (hierna WSK)):  

 
a. implementatiekosten; 
b. implementatiekosten per dienstaanbieder; 
c. wederkerende kosten (per dienstaanbieder); 
d. (migratie)kosten per telefonieaansluiting. 

 
29. De tarieven gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2009. 
 
30. In het WPC-IIa besluit15 zijn voor alle componenten van de WLR-dienstverlening waarvoor geen 

relevant retailtarief aanwezig is kostengeoriënteerde tarieven vastgesteld, behalve voor de WLR 
HC overstapdienst. Hieraan ligt een praktische reden ten grondslag, namelijk dat WLR HC 
overstapdienst een nieuwe dienst is die nog niet door KPN was meegenomen in haar EDC-
rapportages ten behoeve van het WPC-IIa besluit. Het tarief voor deze WLR HC overstapdienst 
wordt in dit besluit vastgesteld op een kostengeoriënteerd niveau. 

 

1.7 Opbouw van dit document 
31. Het volgende hoofdstuk bevat een beknopte beschrijving van de WLR-dienst. Hoofdstuk 3 betreft 

de eerdergenoemde wijziging van Annex D van het marktanalysebesluit. Hoofdstuk 4 gaat in op de 
hoofdlijnen van tariefregulering van WLR, zoals deze volgen uit het marktanalysebesluit. Het gaat 
daarbij hoofdzakelijk om de in het marktanalysebesluit gemaakte keuze tussen retail-minus en 
kostenoriëntatie voor bepaalde diensten. Hoofdstuk 5 werkt de wijze uit waarop de ‘minus’ is 
bepaald. Hoofdstuk 6 gaat in op de principes van kostenoriëntatie, met name wat betreft de 
allocatie van wholesalespecifieke kosten (WSK). Hoofdstuk 7 gaat in op de ingangsdatum. 
Hoofdstuk 8 betreft de benodigde accountantsverklaring. Hoofdstuk 9 bevat het dictum van het 
besluit. 

                                                      
14 Artikel lvii van het marktanalysebesluit (paragraaf 15.3.4) 
15 OPTA/AM/2009/203507, 16 december 2009. 
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2 Beschrijving WLR-dienst 
 
32. De WLR-verplichting als bedoeld in het marktanalysebesluit is de verplichting (van KPN) tot het op 

groothandelsbasis aanbieden van de laag- en hoogcapacitaire telefonieaansluitingen ten behoeve 
van wederverkoop16. Laagcapacitaire aansluitingen zijn aansluitingen met twee of minder 
spraakkanalen. In de praktijk gaat het hierbij met name om analoge aansluitingen en ISDN2-
telefoonaansluitingen, hoewel ook andere typen aansluitingen denkbaar zijn (zoals bijvoorbeeld 
ISDN1). Hoogcapacitaire aansluitingen zijn aansluitingen met meer dan twee spraakkanalen. Het 
gaat hierbij met name om ISDN15- en ISDN30-telefoonaansluitingen alsmede CityPhone. 

 
33. Wederverkoop is als invulling van de toegangsverplichting in artikel 6a.6, tweede lid, onder d, van 

de Telecommunicatiewet opgelegd. Door WLR zijn wholesale-afnemers (hierna WLR-afnemers) in 
staat naast verkeersdiensten ook de telefonieaansluiting aan te bieden (en in rekening te brengen) 
bij hun eigen eindgebruikers. De WLR- afnemers kunnen hierdoor hetzelfde type aanbieding doen 
als de aanbieder met aanmerkelijke marktmacht (AMM), in casu KPN.  

 
34. KPN is op basis van het marktanalysebesluit niet gehouden WLR te leveren voor Voice-over-

Broadband–aansluitingen (hierna: VoB-aansluitingen) en voor aansluitingen waarop een 
Belbudget-abonnement wordt geleverd (hierna: Belbudget).17 Specifiek voor WLR HC is KPN niet 
gehouden WLR te leveren voor VoE18 en VoDSL19 aansluitingen.20 

 
35. De dienstkarakteristieken van WLR, zoals de technische en functionele specificaties, zijn 

uitgewerkt in het oorspronkelijk WLR-implementatiebesluit21 en het WLR HC 
implementatiebesluit.22 

                                                      
16 Zie artikel xxxiii van paragraaf 15.3.1 van het marktanalysebesluit. 
17 Zie artikel xxxiii en xxxiv van het dictum van het marktanalysebesluit. 
18 Voice over Ethernet 
19 In de huidige praktijk wordt met VoDSL “Voice over ATM over DSL” bedoeld en is VoDSL de productnaam. Hierbij staat ATM 

voor Asynchronous Transfer Mode. Dit is een vorm van pakketschakeling waarmee via virtuele kanalen data kunnen worden 

overgebracht. 
20 Zie paragraaf 4.1 van de Nota van Bevindingen van het marktanalysebesluit. 
21 OPTA/TN/2006/202304 
22 OPTA/AM/2009/201467. 
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3 Wijziging Annex D marktanalysebesluit 
 

3.1 Aanleiding 
36. Het college heeft in het marktanalysebesluit,23 onder verwijzing naar de data als opgenomen in 

tabel 16 van het marktanalysebesluit, geconstateerd dat verkeer en aansluitingen steeds vaker in 
gebundelde vorm worden aangeboden en afgenomen. Het college heeft daarom besloten om de 
WLR-verplichting ook te laten gelden voor aansluitingen die als onderdeel van een bundel worden 
aangeboden.  

 
37. Concreet betekent dit dat op de residentiële markt de BelVrij bundels dienen te worden 

meegenomen bij het bepalen van het relevante retailtarief. Op de zakelijke markt zijn dit de CVXL24 
bundels.25 

 
38. In Annex D van het marktanalysebesluit heeft het college, vooruitlopend op onderhavig 

operationaliseringsbesluit, al een aantal rekenregels opgenomen voor de wijze waarop bundels 
bestaande uit een aansluiting en verkeer dienen te worden geschoond van verkeer, om op deze 
wijze de waarde van de aansluiting te bepalen. 

 
39. In randnummer 10-12 van Annex D van het marktanalysebesluit staat het volgende: 

10 Voor de berekening van het gemiddelde retailtarief van een bepaald aansluitingstype 
dient KPN zowel de los (ontbundeld) verkochte aansluitingen als de in bundelvorm 
verkochte aansluitingen van hetzelfde type mee te wegen. Voor de bundels dient KPN 
de retailprijs te schonen van de niet-gereguleerde onderdelen. 

11 Het “ontbundelde” of geschoonde retailtarief, of beter gezegd de ontbundelde 
retailopbrengst, van een aansluiting die in een bundel wordt aangeboden of geleverd, 
dient bepaald te worden door de opbrengsten van de overige diensten in de bundel in 
mindering te brengen op de totale opbrengst van de bundel.26 De opbrengsten van de 
overige diensten in de bundel worden bepaald op basis van de ontbundelde tarieven 
die in de markt worden aangeboden. De verwachting van het college is dat voor de 
overige diensten in de bundel vrijwel altijd ontbundelde tarieven beschikbaar zijn. Voor 
verkeer zijn dit momenteel de BelBasis-tarieven. Indien zich een situatie voordoet dat 
er geen ontbundelde tarieven beschikbaar zijn, kan KPN als alternatief EDC-
kostprijzen (inclusief een redelijk rendement) hanteren. 

 
                                                      
23 Zie randnummer 860 van het marktanalysebesluit 
24 Corporate Voice XL 
25 Dit is vastgelegd in randummers 4 en 5 van Annex D van het marktanalysebesluit. 
26 KPN mag hierbij corrigeren voor eventuele kostenvoordelen van bundeling. 
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12 Vervolgens dient KPN de verschillende retailtarieven die betrekking hebben op 
hetzelfde aansluitingstype per markt te wegen naar rato van hun afzetvolume. Aldus 
resulteren per type aansluiting voor zowel de residentiële als de zakelijke markt 
gemiddelde geschoonde retailtarieven die de waarde van de aansluiting weergeven. 

3.2 Gevolg voor de zakelijke markt 
40. In het kader van de verplichting van KPN inzake de bekendmaking van het referentie-aanbod27 

heeft het college op 28 januari 2009 van KPN een eerste referentietarievenoverzicht ontvangen. 
Hieruit bleek dat wanneer de bovenstaande rekenregel wordt gehanteerd, dit ertoe leidt dat op de 
zakelijke markt (meervoudige lijnen) een negatief referentietarief zou ontstaan voor de aansluiting.  

 
41. De oorzaak hiervan zit in de bepaling van randnummer 11 van Annex D van het 

marktanalysebesluit dat bundels bestaande uit zowel verkeer als een aansluiting moeten worden 
geschoond van het verkeer tegen BelBasis-tarieven. Aangezien op de zakelijke markt 
verkeerstarieven lager liggen dan de BelBasis-tarieven leidt dit ertoe dat de waarde die op deze 
wijze aan het verkeer toegerekend wordt groter is dan de totale waarde van de bundel. Hierdoor 
ontstaat er een negatief tarief en zouden WLR-afnemers van KPN geld toe krijgen op het moment 
ze een dergelijke aansluiting administratief wederverkopen. 

 
42. KPN heeft in de correspondentie die volgde op het aanbieden van het eerste 

referentietarievenoverzicht, zoals beschreven in randnummers 6 tot en met 9, voorgesteld voor 
zakelijke aansluitingen de CVN28 tarieven te hanteren als ontbundelde tarieven op de zakelijke 
markt. 

 
43. Het marktanalysebesluit spreekt echter over de BelBasis-tarieven. Het college acht het wenselijk 

dat bij de ontbundeling van CVXL29 niet de BelBasis-tarieven worden gebruikt, omdat dit tot een 
negatief tarief voor de aansluiting leidt. In het besluit is niet (expliciet) de mogelijkheid opgenomen 
om te ontbundelen op basis van andere tarieven dan BelBasis. Teneinde die mogelijkheid te 
creëren acht het college het noodzakelijk dat randnummer 11 van Annex D wordt aangepast en 
wel zodanig dat de tarieven die worden gebruikt voor het ontbundelen van verkeer en aansluiting 
de relevante tarieven behorend bij de desbetreffende bundel zijn. 

 
44. Met deze wijziging wordt bereikt dat er geen negatieve uitkomst is voor de tarieven op de zakelijke 

markt.  

45. Het is vanzelfsprekend nooit de bedoeling van het college geweest om WLR-afnemers een 
financiële vergoeding te laten ontvangen voor de administratieve wederverkoop van de aansluiting. 
WLR-afnemers zouden in dat geval zelfs nog winst maken op de retailmarkt bij het hanteren van 

                                                      
27 Zie de bepalingen e t/m g van artikel xlvi (paragraaf 15.3.2) van het marktanalysebesluit 
28 Corporate Voice Nationaal: dit is een zakelijke tariefstructuur voor verkeer van KPN 
29 Corporate Voice XL: dit is een zakelijke bundel van KPN met daarin zowel een aansluiting als verkeer 
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een nultarief. Een dergelijke negatieve prijsstelling zou kunnen leiden tot overafname van 
dergelijke aansluitingen door bestaande WLR-afnemers en tot inefficiënte toetreding door nieuwe 
partijen. 

46. Daarnaast vindt het college het belangrijk dat bundels worden geschoond van verkeer tegen het 
tarief dat ook daadwerkelijk relevant is voor de betreffende bundel, te weten de verkeerstarieven 
behorende bij de bundel 

 

3.3 Algemene klacht over ontbundelingsmethode 
47. Naar aanleiding van het eerdergenoemde referentietarievenoverzicht van KPN, dat zij ook met 

andere marktpartijen heeft gedeeld, als zijnde afnemers van de dienst, heeft het college van 
marktpartijen XXXXX op 10 maart 2009 een brief ontvangen over de voorgeschreven rekenregels 
die zijn opgenomen in het marktanalysebesluit omtrent het schonen van bundels van verkeer. 

 
48. Deze marktpartijen voerden aan dat het niet logisch is om voor het bepalen van de waarde van 

een bundel eerst extra verkeer toe te gaan rekenen, hetgeen neerkomt op het “extra vervuilen” van 
de waarde van de aansluiting. 

 
49. Daarnaast vonden de marktpartijen het niet logisch om bij het bepalen van de waarde van een 

aansluiting binnen een bundel gebruik te maken van BelBasis-tarieven. Immers, naar de mening 
van de marktpartijen zijn BelBasis-tarieven onlosmakelijk verbonden aan het afnemen van een 
BelBasis-aansluiting, op eenzelfde wijze als dat een consument enkel BelVrij tarieven krijgt bij een 
BelVrij-abonnement waarbij zowel een aansluiting als verkeer in één bundel zitten. 

 
50. Het college kan zich, zoals hierboven ook al aan de orde is geweest, vinden in deze door 

marktpartijen aangedragen argumenten betreffende het feit dat bundels dienen te worden 
geschoond van verkeer tegen de tarieven behorend bij de bundel. Zoals gezegd past het college 
de rekenregel van randnummer 11 van Annex D van het marktanalysebesluit aan. 

  
51. Het college is echter, anders dan marktpartijen, van mening dat de huidige methode, waarbij eerst 

de totale waarde van een bundel wordt bepaald, noodzakelijk is om ook rekening te kunnen 
houden met andere zaken, zoals kortingen. De suggestie van marktpartijen wordt op dit punt dan 
ook niet opgevolgd. 
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3.4 Conclusie 
52. Gezien de beschreven gevolgen voor de zakelijke markt en de meer algemene klacht over de 

gekozen wijze waarop de waarde van een aansluiting wordt bepaald in een bundel, kiest het 
college ervoor om randnummer 11 van Annex D uit het marktanalysebesluit als volgt aan te 
passen door de tekst van randnummer 11 te vervangen door de volgende tekst: 

 
Het “ontbundelde” of geschoonde retailtarief, of beter gezegd de ontbundelde retailopbrengst, 
van een aansluiting die in een bundel wordt aangeboden of geleverd, dient bepaald te worden 
door de opbrengsten van de overige diensten in de bundel in mindering te brengen op de totale 
opbrengst van de bundel.30 De opbrengsten van de overige diensten in de bundel worden 
bepaald op basis van de tarieven van de meest vergelijkbare diensten die in de markt 
worden aangeboden.31 Dat zijn de tarieven die worden gehanteerd behorend bij de bundel 
(BelVrij of CVXL)32 ,33. Indien zich een situatie voordoet dat er geen enkel vergelijkbaar 
tarief beschikbaar is, dient KPN als alternatief EDC-kostprijzen (inclusief een redelijk 
rendement) te hanteren.  

53. Het college stelt deze wijziging met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 vast.  

                                                      
30 KPN mag hierbij corrigeren voor eventuele kostenvoordelen van bundeling. 
31 Incentives moeten daarbij worden verdisconteerd over een redelijke terugverdientermijn van drie jaar zoals opgenomen in de 

Beleidsregels ondergrenstariefregulering van 27 januari 2006 en de Beleidsregels inzake gedragsregel 5 van 27 mei 2009. 

Indien marktomstandigheden daartoe aanleiding geven, kan het college de termijn in de beleidsregels aanpassen.  
32 Voor het afgekochte verkeer in een bundel dient KPN, conform randnummer 52, EDC-kostprijzen te hanteren. 
33 De voorgaande voetnoot is gewijzigd naar aanleiding van de zienswijze van KPN. 
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4 Onderscheid retail-minus versus kostenoriëntatie 

4.1 Inleiding 
54. In dit hoofdstuk worden de hoofdlijnen van de tariefregulering van de WLR-dienstverlening 

behandeld. De tariefregulering bestaat enerzijds uit de toepassing van de retail-minus methodiek 
en anderzijds uit de toepassing van kostenoriëntatie. Deze invulling volgt direct uit het 
marktanalysebesluit en wordt in dit hoofdstuk geconcretiseerd. 

 

4.2 Juridisch kader 
55. In het marktanalysebesluit is aan KPN, op grond van artikel 6a.7 van de Tw, tariefregulering ten 

aanzien van WLR en bijbehorende faciliteiten opgelegd. Het college onderscheidt daarbij twee 
vormen van tarieven: 

1) tarieven op basis van retail-minus conform Annex D bij het marktanalysebesluit (hierna: 
retail-minus); 

2) tarieven op basis van kostenoriëntatie conform Annex A, Annex B en Annex C bij het 
marktanalysebesluit (hierna: kostenoriëntatie)34. 

 
56. Het marktanalysebesluit geeft de richtlijnen ten aanzien van de keuze voor retail-minus of 

kostenoriëntatie. Het dictum stelt hierover in onderdelen li en lvii: 
 

“Op grond van artikel 6a.7, eerste lid, van de Tw legt het college aan KPN de verplichting op 
om voor de WLR-dienstverlening waarvoor een relevante retaildienst bestaat retail-
minustarieven te hanteren. De tarieven voor deze WLR-diensten dienen gelijk aan of lager te 
zijn dan het retailtarief minus de minus en tevens mogen deze tarieven niet meer stijgen dan 
de jaarlijkse inflatie. De minussen gelden vanaf 1 januari 2009.” 
 
“Op grond van artikel 6a.7, tweede lid, van de Tw legt het college aan KPN de verplichting op 
om voor de WLR-dienstverlening waarvoor geen relevante retaildienst bestaat 
kostengeoriënteerde tarieven te hanteren. Dit betekent dat KPN tarieven dient te hanteren die 
niet boven de door het college te bepalen tariefplafonds mogen liggen. De tariefplafonds 
gelden vanaf 1 januari 2009.” 

 
57. Uit het marktanalysebesluit volgt dat WLR-tarieven waar mogelijk dienen te worden bepaald aan 

de hand van de retail-minus methodiek. Indien dit niet mogelijk is vanwege het ontbreken van een 
relevant retailtarief, dient conform het marktanalysebesluit kostenoriëntatie te worden toegepast. In 
dit besluit is vastgesteld welke categorieën via retail-minus worden gereguleerd en welke via 
kostenoriëntatie. Voor de kostencategorieën waarvoor kostenoriëntatie wordt toegepast, dienen de 
tarieven vervolgens te worden bepaald conform Annex A, Annex B en Annex C bij het 
marktanalysebesluit35.  

                                                      
34 Zie artikel lix van paragraaf 15.3.4 van het marktanalysebesluit 
35 idem 
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58. De tarieven die tot stand komen op basis van kostenoriëntatie zijn vastgesteld in het WPC-IIa 

besluit36, met uitzondering van het WLR HC overstaptarief. 

4.3 De retail tariefstructuur van KPN 
59. In Annex D van het marktanalysebesluit heeft het college reeds voorgeschreven op welke wijze de 

operationalisering van de tariefregulering op basis van retail-minus dient plaats te vinden. De tekst 
van Annex D randnummers 3 tot en met 6 wordt in de vier hierop volgende randnummers integraal 
weergegeven. 

60. Op basis van het hiervoor gestelde dient het college in eerste instantie te bepalen in hoeverre de 
retail-minus methodiek op de WLR-dienstverlening kan worden toegepast. Een voor de hand 
liggende eerste stap is om voor de diensten waarvoor KPN gehouden is WLR te leveren een 
tegenhanger in de retaildiensten van KPN te vinden. De tarieven van die retaildiensten zijn 
relevant voor het vaststellen van de tarieven van de WLR-dienstverlening. Voor alle verschillend 
getarifeerde aansluitingen op de residentiële en zakelijke retailmarkt voor vaste telefonie,37 voor 
zover geen VoB, kan op basis van retail-minus een overeenkomstig WLR-tarief worden 
vastgesteld (hierna: de relevante retaildiensten).  

61. Het college acht thans in de residentiële markt in ieder geval de volgende retaildiensten van KPN 
relevant: 

- PSTN- en ISDN1, 2-telefoonaansluitingen in ontbundelde vorm, te weten BelBasis; 

- PSTN- en ISDN1, 2-telefoonaansluitigen in gebundelde vorm, te weten aansluitingen geleverd 
in de BelVrij-pakketten;  

- onder de relevante retaildiensten vat het college ook de bij die retaildienst bijbehorende 
faciliteiten en aanvullende diensten.  

 
62. Het college acht thans in de zakelijke markt in ieder geval de volgende retaildiensten van KPN 

relevant: 

                                                      
36 OPTA/AM/2009/203507 
37 Aansluitingen die in gebundelde vorm worden geleverd, zijn anders getarifeerd dan aansluitingen die los of ontbundeld worden 

geleverd. 
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- meervoudige PSTN- en ISDN1, 2-telefoonaansluitingen in ontbundelde vorm; 

- ISDN-aansluitingen met een hogere capaciteit, te weten in ieder geval ISDN15, ISDN20 en 
ISDN30-telefoonaansluitingen alsmede CityPhone; 

- (meervoudige) PSTN- en ISDN-telefoonaansluitingen in gebundelde vorm, te weten 
aansluitingen geleverd met de kortingsregeling CVXL;  

- onder de relevante retaildiensten vat het college ook de bij die retaildienst bijbehorende 
faciliteiten en aanvullende diensten. 
 

63. Het college acht op basis van de huidige situatie de bundels met een uitgebreider pakket aan 
diensten, zoals televisie en breedband, niet relevant voor bepaling van het relevante retailtarief 
voor WLR. Deze bundels worden naar het oordeel van het college niet specifiek ingezet voor het 
werven of behouden van eindgebruikers voor de PSTN/ISDN-aansluiting. Het college heeft geen 
aanwijzingen dat bij de huidige tariefstellingen van die bundels de PSTN/ISDN-aansluitingen tegen 
een lagere prijs in de desbetreffende bundels worden meegeleverd. Het college sluit overigens niet 
uit dat in de toekomst ook andere (nieuwe) retaildiensten en type aansluitingen relevant worden. 
Dit is zo als er nieuwe bundels komen waarin de PSTN/ISDN-aansluiting met een korting wordt 
aangeboden. 

  

4.4 Toepassing retail tariefstructuur op WLR 
64. De WLR-tarieven dienen te worden bepaald door de retailtarieven te verminderen met een 

bepaalde ‘minus’. Afgaande op de retail tariefstructuur van KPN dient de tariefstructuur voor WLR 
derhalve te bestaan uit een maandelijks abonnementstarief en uit de maandelijkse en eenmalige 
tarieven voor bijbehorende faciliteiten en aanvullende diensten.  

 
65. Vervolgens heeft het college onderzocht of voor alle componenten van de WLR-dienstverlening 

een relevant retailtarief aanwezig is. Als dit niet het geval is, geldt kostenoriëntatie als invulling van 
tariefregulering. 

 
66. In het marktanalysebesluit is in randnummer 900 aangegeven dat de volgende met (de introductie 

van) WLR samenhangende kostencategorieën kunnen worden onderscheiden:  
 

a. implementatiekosten. Dit zijn de kosten die KPN moet maken om haar onderneming 
gereed te maken om WLR te kunnen leveren. Deze – per definitie eenmalige – kosten 
worden niet veroorzaakt door het aantal aanbieders dat WLR van KPN afneemt noch door 
het aantal telefonieaansluitingen dat op basis van WLR wordt afgenomen, maar veeleer 
door de introductie van de verplichting als zodanig; 

b. implementatiekosten per dienstaanbieder. Deze mogelijkerwijs door KPN te maken kosten 
worden veroorzaakt doordat een extra dienstaanbieder zich als afnemer van WLR bij KPN 
meldt. Te denken valt hierbij aan eventuele kosten verbonden aan de toevoeging van de 
extra dienstaanbieder aan de relevante systemen; 
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c. wederkerende kosten (per dienstaanbieder). Hierbij valt te denken aan kosten die worden 
gemaakt in het kader van de administratie van de klantrelatie tussen KPN en de 
dienstaanbieder; 

d. (migratie)kosten per telefonieaansluiting. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die moeten 
worden gemaakt om de klantrelatie tussen een eindgebruiker en KPN te migreren naar 
een klantrelatie tussen die eindgebruiker en de dienstaanbieder; 

e. wederkerende kosten per telefonieaansluiting. Dit betreffen de kosten die samenhangen 
met (het door KPN ter beschikking stellen van) de telefonieaansluiting zelf en die veelal op 
maandbasis worden toegerekend. 

 
67. Ten aanzien van de wederkerende kosten per telefonieaansluiting (categorie e.) is het college van 

oordeel dat hierop de retail-minus methodiek kan worden toegepast.38 Voor de met deze 
kostencategorie samenhangende dienst zijn immers relevante retailtarieven aanwezig. De 
belangrijkste daarvan is het maandelijkse abonnementstarief. Daarnaast hanteert KPN tarieven 
voor de bijbehorende faciliteiten en aanvullende diensten, die ook dienen ter dekking van de 
kosten die samenhangen met de telefonie-aansluiting.  

 
68. Ten aanzien van de overige kostencategorieën geldt dat een relevant retailtarief ontbreekt. De 

diensten die samenhangen met deze kostencategorieën biedt KPN namelijk niet aan op de 
retailmarkt, en daardoor worden deze kosten ook niet gemaakt als KPN’s retailbedrijf de 
aansluiting aan haar klanten aanbiedt. KPN maakt deze kosten echter wel als de aansluiting door 
haar wholesalebedrijf aan WLR-afnemers wordt aangeboden. Met andere woorden, het gaat hier 
om zogenaamde wholesalespecifieke kosten (WSK).39 Deze kosten hebben geen equivalent in het 
retaildomein en daarom kan geen toepassing worden gegeven aan retail-minus. 

 
69. Zoals hiervoor vermeld, dient voor deze wholesalespecifieke kosten toepassing te worden 

gegeven aan de methodiek van kostenoriëntatie. De tariefplafonds voor deze diensten zijn bepaald 
in het WPC-IIa besluit, met uitzondering van het WLR HC overstaptarief. 

 

4.5 Samenvatting 
70. Samenvattend stelt het college vast dat de WLR-tariefstructuur in ieder geval dient te bestaan uit 

een maandelijks abonnementstarief dat op basis van de retail-minus methodiek dient te worden 
bepaald. Naast het maandelijkse abonnementstarief hanteert KPN in de retail tariefstructuur nog 
maandelijkse en eenmalige tarieven voor bijbehorende faciliteiten en aanvullende diensten. De 
WLR-tariefstructuur dient ook voor deze diensten tarieven op basis van retail-minus te bevatten. 
Dit wordt nader uitgewerkt in hoofdstuk 5.  

 
                                                      
38 Dit heeft het college in randnummer 901 van het marktanalysebesluit reeds geconstateerd. De retailtarieven die in ieder geval 

relevant zijn, zijn in randnummers 4 en 5 van Annex D genoemd. 
39 Wholesalespecifieke kosten zijn kosten die KPN maakt in verband met een verplichting om te voldoen aan redelijke verzoeken 

tot door OPTA bepaalde vormen van toegang. 
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71. Voor wholesalespecifieke kosten die geen equivalent hebben in het retaildomein dient toepassing 
te worden gegeven aan kostenoriëntatie. Deze worden nader uitgewerkt in het WPC-IIa besluit, 
met uitzondering van het WLR HC overstaptarief. 
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5 Tarieven op basis van retail-minus  

5.1 Inleiding 
72. In randnummer 2 van Annex D van het marktanalysebesluit is vermeld dat “Onder retail-minus 

wordt verstaan dat het wholesaletarief bestaat uit het relevante retailtarief van KPN waarop nader 
te bepalen retailkosten in mindering worden gebracht. Onder deze kosten kan ook een vergoeding 
voor met de retailkosten samenhangende risico’s worden verstaan. Voor het bepalen van de 
kosten wordt, met uitzondering van de risicovergoeding, uitgegaan van de door KPN gemaakte (of 
nog te maken) retailkosten. De risicovergoeding kan het college baseren op het rendement dat 
vergelijkbare bedrijven in een competitieve omgeving realiseren.”.  

 
73. Uit deze formulering volgt direct een drietal vragen:  
 

1) hoe werkt de retail-minus methodiek?  
2) wat is het relevante retailtarief?   
3) welke retailkosten dienen in mindering te worden gebracht?  

 
74. Aan de hand van deze vragen wordt in dit hoofdstuk nader ingaan op de relevante aspecten ten 

aanzien van de methodiek van retail-minus.  
 

5.2 De retail-minus methodiek 
75. Het college heeft in randnummers 13 tot en met 24 van Annex D van het marktanalysebesluit een 

beschrijving gegeven van de retail-minus methodiek. Ten behoeve van de leesbaarheid van dit 
besluit is een deel van deze tekst in de hieronder volgende vijf randnummers integraal 
overgenomen. 

 
76. Een geschikte manier om de retail-minus methodiek toe te lichten is met behulp van een grafisch 

voorbeeld. Onderstaande figuur toont de componenten waaruit een retailtarief bestaat. Het betreft 
hier 1) de wholesalekosten, 2) de retailkosten en 3) de winstopslag. Tevens wordt getoond wat het 
college onder de ‘minus’ verstaat. Hierna wordt deze figuur toegelicht. 
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77. De eerste component van het retailtarief betreft de wholesalekosten. De hoogte en samenstelling 

van deze component kan het beste worden bepaald door de onderneming voor te stellen als 
bestaande uit een wholesale- en een retailbedrijf. De wholesalekosten zijn dan de kosten die het 
wholesalebedrijf van de onderneming moet maken om de dienst intern te leveren aan het 
retailbedrijf. Hierin zijn onder andere begrepen de kosten voor het gebruik van het netwerk, 
inclusief de vermogenskosten samenhangend met de gebruikte activa, en de operationele kosten 
voor het intern leveren van de dienst.  

 
78. De retailkosten worden onder andere gevormd door directe marketing- en saleskosten die worden 

gemaakt in relatie met het retail aanbieden van de dienst. Hieronder vallen tevens de kosten voor 
facturering van klanten, de aan het retailbedrijf toegerekende gemeenschappelijke kosten, en een 
redelijk rendement ter vergoeding van de risico’s. 

 
79. De winstopslag is de derde component van het retailtarief. Het college verstaat onder de 

winstopslag de marge die overblijft nadat alle wholesale- en retailkosten (inclusief redelijk 
rendement) zijn gedekt. Onder winstopslag wordt dus verstaan de ‘extra’ winst die KPN maakt 
bovenop de WACC, zoals die is opgenomen in de gereguleerde wholesalediensten, en het 
redelijke retailrendement, zoals die is opgenomen in de retailkosten. 

 
80. Uit de bovenstaande figuur valt op te maken dat het college van oordeel is dat de ‘minus’ dient te 

worden bepaald aan de hand van de relevante retailkosten. Marktpartijen hebben reeds ten tijde 
van het oorspronkelijke WLR-tariefbesluit40 van 15 december 2006 aangegeven dat naar hun 

                                                      
40 OPTA/TN/2006/203318. 
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mening de winstopslag ook in de minus opgenomen dient te worden. Marktpartijen gaven daarbij 
aan dat zij kosten hebben die gelijk zijn aan de wholesale kosten plus de winstopslag, terwijl KPN’s 
kostenniveau uitsluitend bestaat uit haar wholesalekosten. Partijen gaven aan niet te begrijpen 
waarom dit verschil er is. Het college heeft dit verschil indertijd onderkend, maar is om de volgende 
redenen nog altijd van mening dat de winstopslag niet in de ‘minus’ dient te worden betrokken: 

 
1) de tariefstelling dient zodanig te zijn dat andere efficiënte marktpartijen duurzaam een 

concurrerend aanbod in de markt kunnen zetten. Daarvoor is het reeds voldoende dat een 
dergelijk marktpartij de retailkosten kan terugverdienen. Het opnemen van de winstopslag 
in de ‘minus’ zou daarbij ook inefficiënte partijen de mogelijkheid bieden duurzaam een 
concurrerend aanbod in de markt te zetten. Dat wil het college voorkomen; 

2) zoals toegelicht in randnummer 648 van het marktanalysebesluit, is het creëren van 
prijsdruk op het retailaanbod van KPN niet wat het college beoogt met de 
toegangsverplichting. Het opnemen van de winstopslag in de minus zou daartoe kunnen 
leiden; 

3) het betrekken van zowel de retailkosten als de winstopslag in de ‘minus’ zou neerkomen 
op regulering van het wholesaletarief die nog het meest lijkt op kostenoriëntatie. In 
randnummers 889 tot en met 892 van het marktanalysebesluit is dit niet passend 
bevonden.  

 
81. Het college weegt het voorkomen van inefficiënte toetreding zwaarder dan het wegnemen van de 

winstopslag en besluit derhalve de winstopslag niet in de minus op te nemen. 
 

5.3 Het relevante retailtarief 

5.3.1 Bundels 

82. Het college heeft in het marktanalysebesluit41 geconcludeerd dat bundels in toenemende mate 
worden afgenomen door consumenten en dat de onder randnummers 61 en 62 genoemde 
aansluitingen ook gebundeld met een flat fee voor verkeer worden aangeboden door KPN. 

 
83. Bundels waarin een aansluiting zit die voor afspiegeling in het WLR domein in aanmerking komt 

dienen te worden meegenomen bij het bepalen van het relevante retailtarief. 
 
84. Om dit type bundel mee te kunnen wegen bij het bepalen van het relevante retailtarief per type 

aansluiting dient de bundel eerst geschoond te worden van verkeer, zodat de waarde van de 
aansluiting in de bundel kan worden bepaald. 

 
85. De methodiek voor het schonen van bundels van het bijbehorende verkeer is in onderhavig besluit 

aangepast in randnummer 52. 
 

                                                      
41 Randnummer 860 van het marktanalysebesluit 
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86. Vervolgens dient KPN de verschillende retailtarieven die betrekking hebben op hetzelfde 
aansluitingstype per markt te wegen naar rato van hun afzetvolume. Aldus resulteren per type 
aansluiting voor zowel de residentiële als de zakelijke markt gemiddelde geschoonde retailtarieven 
die de waarde van de aansluiting weergeven. Overeenkomstig randnummer 28 van Annex D van 
het marktanalysebesluit dient KPN dit op de eerste dag van ieder kwartaal aan te passen, te weten 
op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober van 2009 tot en met 2011. 

 

5.4 De relevante retailkosten 
 
87. Vervolgens dient de minus bepaald te worden door de relevante retailkosten in mindering te 

brengen op de gemiddelde retailtarieven per aansluitingstype. 
 
88. De wijze waarop dit dient te gebeuren heeft het college reeds vastgelegd in randnummers 18 tot 

en met 23 van Annex D van het marktanalysebesluit. Ten behoeve van de leesbaarheid van dit 
besluit zijn deze randnummers hieronder overgenomen. 

 
89. Het college is van mening dat de totale kosten noodzakelijk zijn om in de minus op te nemen om 

duurzaam een concurrerend aanbod in de markt te kunnen zetten. Als in de minus alleen de 
vermijdbare kosten zouden worden opgenomen, zouden andere partijen weliswaar voor een korte 
duur een concurrerend aanbod in de markt kunnen zetten, maar er is dan geen sprake van een 
duurzame business case. Immers, een deel van de kosten van zo’n partij, die zo’n partij wel op 
lange termijn maakt, wordt dan niet gedekt door opbrengsten. Het college is derhalve van oordeel 
dat de totale retailkosten gedekt moeten worden door de minus. 

90.  Onder de totale retailkosten wordt ook een redelijk rendement verstaan. Dit redelijk rendement 
dient ter dekking van de met de retailactiviteiten samenhangende risico’s. Het college kan de 
risicovergoeding daarbij baseren op het rendement dat vergelijkbare bedrijven in een competitieve 
omgeving realiseren. Het college acht dit een geschikte methode, aangezien het college op basis 
van de cijfers uit de gescheiden financiële rapportage42 afleidt dat het rendement dat KPN 
daadwerkelijk realiseert een extra winstopslag omvat bovenop de met de retailactiviteiten 
samenhangende risico’s. Het gerealiseerde rendement van KPN is dan geen goede benadering 
voor de risicovergoeding. Toepassing van KPN’s gerealiseerde rendement (dus inclusief de 
winstopslag) zou betekenen dat de minus zo hoog zou worden dat inefficiënte toetreding mogelijk 
is, hetgeen het college niet wenselijk acht. 

91. De totale retailkosten bestaan derhalve uit: 

                                                      
 42 KPN, accounting separation rapportage 2006, 9 mei 2007; KPN, Accounting separation rapportage 2007, 29 april 2008.  
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- de met de retaildienst samenhangende incrementele retailkosten;43  

- de retailkosten die gezamenlijk zijn voor de verschillende retaildiensten op de betreffende 
retailmarkt; 

- een aan de betreffende retailmarkt toerekenbaar deel van de retailkosten die de betreffende 
markt met andere markten gemeenschappelijk heeft (hierna: gemeenschappelijke kosten); 

- een redelijk retailrendement. 

 
92. In principe kan voor ieder aansluitingstype voor iedere afzonderlijke retailmarkt een minus 

vastgesteld worden.44 Dit zou betekenen dat de kosten gealloceerd moeten worden naar de 
verschillende aansluitingstypen. In het oude WLR-tariefbesluit45 leidde dit echter slechts tot kleine 
verschillen: een minus van 15,6% voor PSTN versus een minus van 14,4% voor ISDN. Met de 
uitbreiding van de WLR-verplichting naar meerdere aansluitingstypen, leidt een allocatie van de 
kosten naar ieder type aansluiting tot een schijnnauwkeurigheid, in die zin dat de berekening van 
de minus daardoor geen sterkere onderbouwing krijgt. Volgens het college kan dan ook volstaan 
worden met de vaststelling van één minus voor alle aansluitingstypen en alle bijbehorende 
faciliteiten en aanvullende diensten op de residentiële markt en één minus voor de zakelijke markt. 

93. De minus wordt daarbij uitgedrukt als percentage ten opzichte van de retailomzet waarop de minus 
betrekking heeft. Deze retailomzet is gelijk aan de geschoonde gemiddelde retailprijs van de 
relevante retaildiensten maal het volume van diezelfde retaildiensten. 

94. Zoals in randnummer 905 van het marktanalysebesluit is vastgesteld dient KPN meerjarige 
minussen vast te stellen. Het is op deze manier voor een langere termijn duidelijk wat de marge is 
tussen de retail- en wholesaletarieven van KPN. Dit sluit goed aan bij de overige tarieven waarvoor 
eveneens meerjarigheid geldt. 

 

5.5 Beoordeling van de minus 

5.5.1 Verzoek aan KPN 

95. Het college heeft KPN op 18 februari 2009 een verzoek gedaan voor het bepalen van de WLR-
tarieven (zie bijlage A). Deze paragraaf geeft de kern van het verzoek weer voor zover dat 
betrekking heeft op de tarieven die gebaseerd zijn op retail-minus. 

 

                                                      
43 Zijnde de retailkosten die variëren met de omvang van de afzet van de betreffende retaildienst en de retailkosten die ontstaan 

door het aanbieden van de nieuwe of gewijzigde retaildienst (onafhankelijk van de omvang van de klant). 
44 De vaststelling van één minus per aansluitingstype, ongeacht de retailmarkt in kwestie, zou geen recht doen aan het verschil 

in aanbodstructuur (en kostenstructuur) op de residentiële en zakelijke retailmarkt. 
45 OPTA/AM/2008/201839 (WLR-tariefbesluit). 
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96. KPN dient twee minussen te bepalen: 
- één minus voor de residentiële retailmarkt; 
- één minus voor de zakelijke retailmarkt. 

 
97. De minus dient te worden uitgedrukt als percentage van het betreffende retailtarief met inbegrip 

van verrekende kortingen en incentives. 
 
98. De WLR-tarieven zijn gelijk aan het relevante retailtarief minus de relevante minus. KPN dient een 

overzicht te geven van alle relevantie WLR-tarieven, conform de volgende structuur: 
 

- referentietarief voor Q1 2009 en Q2 2009; 
- relevante minus; 
- resulterend WLR-tarief. 

5.5.2 Beoordeling door het college 

99. Het college heeft het door KPN opgeleverde informatie beoordeeld op de eisen zoals die in dit 
besluit zijn genoemd.  

 
100. KPN heeft op aanwijzing van het college een berekening uitgevoerd, die is gebaseerd op de 

volgende uitgangspunten: 
 

1) Op de opbrengsten en kosten dient KPN de volgende correcties uit te voeren: 
- de opbrengsten en kosten van de diensten, waarop de retail-minus 

tariefregulering niet van toepassing is, worden in mindering gebracht. Het gaat 
dan in ieder geval om Belbudget en VoB voor laagcapacitaire WLR. Voor WLR 
HC dienen hieraan de kosten en opbrengsten voor VoE en VoDSL toegevoegd 
te worden;  

- KPN brengt de eenmalige opbrengsten en kosten van bijzondere aansluitingen 
in mindering. Bijzondere aansluitingen zijn telefonieaansluitingen die 
gerealiseerd worden op een locatie zonder adres, huisnummer en postcode. 
WLR is, gezien het maatwerk dat bij een dergelijke aansluiting nodig is, niet 
mogelijk voor de aanleg van bijzondere aansluitingen. Na de aanleg kan een 
eindgebruiker volgens het normale proces wel WLR afnemen; 

- KPN brengt de opbrengsten en kosten voor de levering van NT1-kastjes in 
mindering, omdat plaatsing daarvan slechts in een zeer beperkt aantal gevallen 
aan de orde zal zijn. 

 
de totale kosten worden opgesplitst in 10 kostencategorieën:  

1. Inkoop wholesalediensten, 
2. Levering access services, 
3. Call center,  
4. Klantreacties,  
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5. Retailspecifieke IT,  
6. Billing & Collection, 
7. Sales,  
8. KPN.COM,  
9. Marketing,  
10. Common en Joint kosten. 
 

2) KPN bepaalt voor iedere kostenpost welk deel tot het retaildomein en welk deel tot het 
wholesaledomein (zijnde de wholesalemarkt voor levering van WLR) behoort. De 
kostencategorieën 1) en 2) behoren tot het wholesaledomein. De kostencategorieën 5) tot 
en met 9) behoren tot het retaildomein. Voor de kosten van het 3) Callcenter en 4 ) 
Klantreacties dient een deel te worden toegerekend aan het wholesaledomein, omdat een 
deel van de activiteiten verband houdt met netwerkgerelateerde storingen en klachten. 
Deze activiteiten blijft KPN ook na de levering van WLR verrichten. Voor de 10) Common 
en Joint kosten dient KPN uit te gaan van een verdeling van 50% aan het retaildomein en 
50% aan het wholesaledomein.  

 
3) De minussen worden gecorrigeerd voor de Interest On Receivables (hierna: IOR). KPN 

neemt een IOR van 3 maanden op. Deze 3 maanden bestaan uit een wholesale deel, 
zijnde de termijn van 2 maanden tussen het moment van prestatie en incasso, en een 
retaildeel, zijnde het gederfde financieringsvoordeel van 1 maand in verband met het 
vooruitfactureren van het retailtabonnement. KPN dient hierbij aan te geven welke WACC 
zij heeft gehanteerd bij het berekenen van de IOR. 

 
101. Het college is van oordeel dat de door KPN opgenomen kosten de relevante retailkosten zijn 

voor het vaststellen van de minus, met uitzondering van de IOR en de Return on Sales (hierna: 
RoS). De RoS wordt gehanteerd als het normatief rendement en is onderdeel van de minus. Het 
college gaat hieronder in paragraaf 5.5.3 nader in op de RoS en de wijze waarop deze is 
vastgesteld door het college. 

 
102. Bij de IOR heeft KPN gebruik gemaakt van de WACC zoals deze op verzoek van KPN is 

bepaald door Oxera.46 In het kader van het WPC-II besluit heeft het college door NERA onderzoek 
laten verrichten naar de WACC van KPN.47 Voor een discussie over de WACC verwijst het college 
kortheidshalve naar hoofdstuk 5 van het WPC-IIa besluit. Het college kiest ervoor om bij het WLR-
II besluit, consistent met het WPC-IIa besluit, een WACC te hanteren van 7,1% en gebruikt dit 
percentage voor het vaststellen van de IOR. 

 

                                                      
46 Oxera, “Cost of capital of KPN”, 1 december 2008. 
47 NERA rapporten getiteld ‘The cost of capital for KPN’s wholesale activities: a 1-year estimate for 2007’, ‘The cost of capital for 

KPN’s wholesale activities: a 3-year estimate for 2009-2011’, januari 2009 en ‘The cost of capital for KPN’s wholesale activities’, 

april 2009. 
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103. KPN heeft in haar voorstel een RoS opgenomen die is gebaseerd op CBS-cijfers voor 
groothandelsdiensten. Op de RoS wordt in de hierna volgende paragraaf ingegaan. 

 
104. KPN heeft in haar voorstel aangegeven dat zij op wholesaleniveau geen onderscheid kan zien 

tussen residentiële en zakelijke aansluitingen, maar enkel een onderscheid tussen enkelvoudige 
en meervoudige lijnen. In de praktijk valt een deel van de enkelvoudige aansluitingen in de 
zakelijke markt, bijvoorbeeld de enkelvoudige aansluitingen die als onderdeel van de bundel CVXL 
worden aangeboden. Bij enkelvoudige aansluitingen is op wholesaleniveau volgens KPN niet na te 
gaan of deze residentieel of zakelijk zijn. Enkelvoudige aansluitingen worden door KPN op 
wholesaleniveau als residentiële aansluitingen gezien. Dit heeft twee consequenties. KPN past op 
deze aansluitingen de residentiële en niet de zakelijke minus toe. Daarnaast hanteert KPN het 
residentiële tarief voor de enkelvoudige aansluitingen voor de bepaling van het wholesaletarief en 
niet het tarief zoals dat op de zakelijke markt wordt betaald en waar kortingen worden gegeven. 
Derhalve wordt dan niet het juiste (gekorte) retailtarief gebruikt om het wholesaletarief te bepalen.  

 
105. Een oplossing hiervoor kan zijn dat KPN aan de wholesale-afnemers vraagt om aan te tonen 

dat sprake is van een enkelvoudige aansluiting die behoort tot de zakelijke wholesalemarkt. Dit 
maakt de uitvoering van de tariefregulering echter complexer. KPN heeft als alternatief een 
voorstel gedaan om, op basis van haar eigen gegevens, te bepalen welk percentage van de 
enkelvoudige aansluitingen in de praktijk een zakelijk karakter kent. Vervolgens zal KPN de 
referentietarieven voor meervoudige laagcapacitaire lijnen dusdanig verlagen zodat de omzet 
neutraal is ten opzichte van de situatie dat de referentietarieven zouden worden berekend waarbij 
alle zakelijke laagcapacitaire aansluitingen zouden worden meegenomen. Het college kan zich om 
praktische redenen vinden in dat voorstel.  

 
106. Het college heeft KPN daarbij wel verzocht om, zekerheidshalve, het percentage enkelvoudige 

lijnen met een zakelijk karakter XXXXX met 5 procentpunt te verhogen. Immers de compensatie is 
gebaseerd op de verhoudingen bij KPN, bij de WLR-afnemers zouden deze verhoudingen anders 
kunnen liggen. Effectief daalt hierdoor het referentietarief voor meervoudige lijnen licht        
XXXXX. 

 
107. Met inachtneming van bovenstaande aanpassing kan het college zich vinden in de 

voorgestelde compensatieregeling van KPN voor het feit dat er op wholesaleniveau enkel een 
splitsing mogelijk is op basis van enkelvoudige en meervoudige aansluitingen. 

5.5.3 De Return on Sales (RoS) voor wederverkoop 

108. In Annex D, randnummer 2, van het marktanalysebesluit heeft het college de volgende norm 
vastgesteld met betrekking tot de risicovergoeding: 

“Onder retail-minus wordt verstaan dat het wholesaletarief bestaat uit het relevante retailtarief 
van KPN waarop nader te bepalen retailkosten in mindering worden gebracht. Onder deze 
kosten kan ook een vergoeding voor met de retailkosten samenhangende risico’s worden 
verstaan. Voor het bepalen van de kosten wordt, met uitzondering van de risicovergoeding, 
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uitgegaan van de door KPN gemaakte (of nog te maken) retailkosten. De risicovergoeding kan 
het college baseren op het rendement dat vergelijkbare bedrijven in een competitieve 
omgeving realiseren.”  

 
109. Tevens wordt bij randnummer 19 van Annex D het volgende vermeld over het redelijke 

rendement: 
Onder de totale retailkosten wordt ook een redelijk rendement verstaan. Dit redelijk rendement  
dient ter dekking van de met de retailactiviteiten samenhangende risico’s. Het college kan de 
risicovergoeding daarbij baseren op het rendement dat vergelijkbare bedrijven in een 
competitieve omgeving realiseren. Het college acht dit een geschikte methode, aangezien het 
college op basis van de cijfers uit de gescheiden financiële rapportage48 afleidt dat het 
rendement dat KPN daadwerkelijk realiseert een extra winstopslag omvat bovenop de met de 
retailactiviteiten samenhangende risico’s. Het gerealiseerde rendement van KPN is dan geen 
goede benadering is voor de risicovergoeding. Toepassing van KPN’s gerealiseerde 
rendement (dus inclusief de winstopslag) zou betekenen dat de minus zo hoog zou worden dat 
inefficiënte toetreding mogelijk is, hetgeen het college niet wenselijk acht. 

 
110. Het college geeft invulling aan deze risicovergoeding middels een RoS van vergelijkbare 

bedrijven in een competitieve omgeving. De return on sales (RoS) wordt gedefinieerd als het 
bedrijfsresultaat gedeeld door de omzet op de relevante markt (EBIT). Deze parameter past bij het 
kapitaalextensieve karakter van het retailbedrijf van KPN en sluit aan bij de wijze waarop bij het 
WLR-I Tariefbesluit invulling is gegeven aan het normatieve rendement.49 

 
111. Om de hoogte van de RoS vast te stellen heeft het college onderzoek gedaan. Dit onderzoek 

is opgesplitst in de volgende drie delen: 
− onderzoek naar de RoS van vergelijkbare bedrijven in de Europese telecomsector; 
− onderzoek naar de RoS zoals gehanteerd in recente mededingingszaken; 
− onderzoek naar cijfers van vergelijkbare Nederlandse sectoren (waarvoor KPN ondermeer 

input heeft opgeleverd). 
 
112. De focus van het onderzoek van het college lag op de jaren na 2005. Zodoende heeft het 

college beoogd te komen tot een update van het onderzoek dat hij heeft uitgevoerd in 200550 en 
waarop de RoS in het WLR-I Tariefbesluit was gebaseerd. 

 
Onderzoek naar vergelijkbare bedrijven in Europa 
113. Het college heeft ten eerste gekeken naar de RoS van beursgenoteerde bedrijven in 

Nederland, België, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk die elektronische 
communicatiediensten aanbieden. Het betreft per land de twee bedrijven met de meeste vaste 

                                                      
48 KPN, accounting separation rapportage 2006, 9 mei 2007; KPN, Accounting separation rapportage 2007, 29 april 2008.  
49 OPTA/TN/2008/201839, 8 september 2008 
50 OPTA/TN/2006/200162, 27 januari 2006 
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telefonieklanten of de meeste kabelklanten. De uitkomst van dit onderzoek was een bereik van 
3,1% tot 23,4%. De volledige uitkomsten zijn terug te vinden in Bijlage D. 

 
114. Het college acht deze cijfers slechts beperkt toepasbaar en ziet de uitkomsten enkel als 

indicatief voor het mogelijk bereik waarbinnen de RoS voor WLR zich dient te bevinden. Reden 
hiervoor is dat het hier gaat om bedrijven die veelal op een deelmarkt gereguleerd zijn omwille van 
hun dominantie positie. Deze regulering kan zowel een positieve als een negatieve invloed hebben 
op het rendement. Dit eerste is het geval als sprake is van excessieve winsten. Het laatste kan het 
geval zijn wanneer door regulering het resultaat kunstmatig is verlaagd. Er is geprobeerd dit effect 
te minimaliseren door cijfers uit markten te nemen waarbij de onderneming niet gereguleerd is. 
Daarnaast dient er bij de toepassing van de cijfers rekening mee te worden gehouden dat ze de 
RoS van de gehele onderneming zijn en niet enkel die voor de retail dienstverlening representeren. 
De RoS ligt daardoor naar verwachting hoger dan wanneer enkel de retaildienstverlening zou 
worden geanalyseerd. 

 
115. Een vergelijkbaar bereik komt ook naar voren uit een onderzoek van WIK naar het rendement 

van Europese telecomaanbieders.51 Uit dit onderzoek komt een bereik naar voren van tussen de 
1,72% en 26,47%. Ook hier betreft het een rendement voor de gehele onderneming. 

 
Onderzoek naar de RoS in mededingingszaken 
116. Ten tweede heeft het college door het onderzoeksbureau Lexonomics52 een inventarisatie 

laten verrichten naar de RoS die is gehanteerd in mededingings- en reguleringszaken sinds 2005.  
 
117. Naar de mening van het college zijn er van de in het rapport genoemde mededingingszaken 

zes die relevant zijn voor het bepalen van een RoS voor wederverkoopdiensten. Daarnaast heeft 
Lexonomics ook mededingingszaken gepresenteerd voor bedrijfstakken die het college als minder 
relevant heeft beoordeeld (zoals de farmacie en het bankwezen) en die hier om deze reden niet 
worden meegenomen. Wanneer enkel de relevante mededingingszaken worden meegenomen 
leidt dit tot een potentieel bereik voor de RoS van 3,9% tot 19,5%. De relevante uitkomsten van dit 
onderzoek zijn terug te vinden in Bijlage D. 

 
118. Aangezien bovenstaande cijfers allen afkomstig zijn uit mededingings- en reguleringszaken 

geldt ook hier dat het veelal bedrijven betreft die een AMM positie genieten op hun nationale markt 
of op een andere wijze aan regulering onderhevig zijn, hetgeen een verstorend effect kan hebben 
op het rendement van deze bedrijven. Bij dit soort onderzoeken worden echter veelal de relevante 
bedrijven met een AMM positie vergeleken met andere bedrijven in dezelfde sector, welke niet aan 
regelgeving onderworpen zijn. Het college heeft zoveel mogelijk getracht om de cijfers te 

                                                      
51 WIK, “Unternehmensperformance führender TK-Anbieter in Europa”, augustus 2009,  

http://www.wik.org/content/diskus/diskus_322.pdf 
52 Lexonomics, “Resultaten uitgebreide “search” naar het gebruik van “Return on Sales” in mededingings- en reguleringszaken”, 

8 juni 2009. 
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presenteren van deze ongereguleerde bedrijven. 
 
119. Het college is van mening dat er in de relevante mededingingszaken niet één specifieke zaak 

is waarvan de situatie dermate vergelijkbaar is met die van de WLR afnemers dat de RoS hiervan 
één op één overgenomen kan worden. Veel meer illustreert dit onderzoek wederom het brede 
bereik waarbinnen de RoS zich dient te bevinden. 

 
Onderzoek naar de RoS van vergelijkbare Nederlandse sectoren 
120. Ten derde heeft het college onderzoek gedaan naar de cijfers van alle Nederlandse sectoren. 

Hierbij heeft het college zich gebaseerd op cijfers van het CBS.53 Het college heeft daarbij 
onderzocht welke sectoren het meest vergelijkbaar zijn met de wederverkoop activiteiten van KPN 
Retail en WLR-afnemers. Het college heeft daarvoor gekeken naar een tweetal financiële 
parameters, te weten 1) de verhouding tussen capex en opex en 2) de verhouding tussen 
materiële activa en de omzet. De parameters heeft het college vergeleken met die van KPN Retail. 
Op basis van deze parameters komt de detailhandel naar voren als zijnde de bedrijfstak die zich 
het beste laat vergelijken met KPN Retail. De detailhandel heeft een verhouding capex 
(afschrijvingen) vs. opex (personeelskosten) van ca. 15:100 en een verhouding materiële activa: 
netto omzet van ca. 15:100. Dit is vergelijkbaar met de verhoudingen bij het retailbedrijf van KPN, 
zoals gerapporteerd in de ASR, waaruit blijkt dat deze bij KPN retail respectievelijk ca. 15:100 en 
13:100 zijn.54, 55 Tevens heeft het college een analyse gedaan van de beschrijving van de 
verschillende sectoren. Ook daarvoor geldt dat de detailhandel lijkt op de activiteiten van zowel 
KPN Retail als de WLR-afnemers:  

Tot de detailhandel wordt gerekend: 
De verkoop van niet zelfvervaardigde goederen, zowel nieuw als tweedehands, aan 
consumenten. 
Onderscheiden detailhandelsvormen: 
- winkelverkoop (521 - 525); 
- postorderverkoop, telefonische verkoop, verkoop via radio en televisie, 
verkoop via internet (5261); 
- markthandel (5262); 
- colportage, verkoop via huisparty's (5263.1); 
- straathandel (5263.2); 
- automatenverkoop, verkoop vanuit woonhuis, magazijn, werkplaats 
(5263.3).  
 

                                                      
53 Bron: http://statline.cbs.nl  
54 KPN, Accounting separation rapportage 2007, http://www.kpn-wholesale.com/nl/1844-Regulatory_Documents.html  
55 XXXXX 
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De meest recente data laten een RoS zien van 6,5% voor de detailhandel56 in 2006 en 6,3% in 2007.57 
 
121. Ook Ofcom heeft cijfers voor de detailhandel en supermarkten gebruikt als vergelijking voor 

een redelijk rendement verbonden aan de retail activiteiten van BT.58 
 
122. KPN heeft in het kader van het WPC-IIa besluit ook twee RoS percentages voorgesteld op 

basis van dezelfde CBS cijfers. De eerste daarvan was gebaseerd op de RoS van uitzendbureaus 
XXXXX en de tweede was gebaseerd op de RoS voor groothandelsdiensten XXXXX.59 In de door 
KPN opgeleverde berekening is KPN uitgegaan van een RoS van XXXXX, gebaseerd op de CBS 
cijfers voor de groothandel.  

 
123. Het college kan zich niet vinden in de keuze van KPN om de diensten van WLR-afnemers te 

vergelijken met groothandelsdiensten. De groothandel is wat betreft de financiële parameters 
minder goed vergelijkbaar. De groothandel heeft in vergelijking met de detailhandel (en met KPN ) 
een veel lagere verhouding materiële activa: omzet, namelijk ca. 7:100. KPN beargumenteert dit 
door te stellen dat de groothandel voornamelijk bestaat uit de wederverkoop van diensten. Volgens 
de beschrijving van het CBS betreft het: “Groothandelsgebruikelijke handelingen en bewerkingen 
zijn onder andere het samenvoegen en combineren van goederen, het sorteren, het opsplitsen van 
partijen stukgoederen, het anders verpakken en het bottelen, het verdelen van bijvoorbeeld 
geneesmiddelen in kleinere partijen, het opslaan, koelen, afleveren en installeren van goederen 
voor eigen rekening, het verpakken van goederen in vaste toestand en het vullen van flessen met 
goederen in vloeibare of gasvormige toestand, inclusief het mengen en filtreren voor eigen 
rekening.” Het college is van oordeel dat dit minder goed overeenkomt met de handelingen die 
worden verricht door WLR-afnemers dan de handelingen die vallen onder de detailhandel, omdat 
hierbij veel meer sprake is van additionele handelingen waardoor het product wordt veranderd van 
uiterlijk dan wel van inhoud, hetgeen bij WLR niet het geval is.  

 
124. Ook de door KPN aangehaalde uitzendbranche acht het college minder goed vergelijkbaar met 

de dienstverlening van WLR-afnemers. Hoewel de verhouding materiële activa: netto omzet met 
ca. 13:100 vergelijkbaar is met die van KPN Retail, ligt de verhouding capex: opex met 5:100 

                                                      
56 Hierbij zijn de gegevens gebruikt van “52 Detailhandel en reparatie voor particulieren (geen auto's, motorfietsen en 

motorbrandstoffen)” 
57 http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71835NED&D1=5,20&D2=a&D3=a&VW=T 
58 Ofcom,  “Decision regarding Competition Act 1998 investigation into BT 0845 & 0870 retail price change – Suspected Internet 

Service Provider margin squeeze”, augustus 2004. 
59 Hierbij heeft KPN, gebaseerd op haar eigen gegeven, de cijfers van het CBS gecorrigeerd voor vermogenskosten om te 

voorkomen dat er binnen de EDC systematiek sprake zou zijn van een dubbeltelling. Wanneer deze correctie buiten 

beschouwing wordt gelaten zou er sprak geweest zijn van een RoS van 7,6% voor de uitzendbranche en 4,4% voor de 

groothandel. 
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beduidend lager.60 Dit is niet verwonderlijk aangezien er in de uitzendbranche hoofdzakelijk wordt 
gewerkt met arbeid en dat de te verkopen dienst ook arbeid betreft. Dit blijkt ook wanneer er wordt 
gekeken naar de verhouding tussen de kosten van de omzet en de omzet. Deze is 48:100 voor de 
zakelijke dienstverlening, terwijl deze 79:100 is voor detailhandel. Daarnaast acht het college ook 
de dienstverlening van uitzendbureaus, de verkoop van dienstverlening (arbeid), zich niet goed 
verhouden tot de dienstverlening van KPN Retail en de WLR-afnemers. 

 
125. Zoals bij randnummer 120 is beschreven is het college van mening dat de dienstverlening van 

de detailhandel goed overeenkomt met de dienstverlening van WLR-afnemers. Dit is gebaseerd op 
zowel de vergelijkbare kapitaalstructuur als een vergelijkbare administratieve handeling. Op basis 
van deze criteria komt de detailhandel beter overeen met KPN Retail en de WLR-afnemers dan 
wanneer deze factoren worden vergeleken met de groothandel, de uitzendbranche of een andere 
sector. 

 
Conclusie 
126. Uit bovenstaande onderzoeken van het college kan het volgende overzicht worden 

samengesteld: 
 

I. Onderzoek II. Laagste RoS III. Hoogste 
RoS 

IV. RoS van vergelijkbare bedrijven in de Europese telecomsector V. 3,1% VI. 23,43% 

VII. RoS gehanteerd in recente relevante mededingingszaken VIII. 3,9% IX. 27,5% 

X. RoS van vergelijkbare Nederlandse sectoren (detailhandel) XI. 6,3% XII. 6,5% 

Tabel 1 Overzicht uitkomsten onderzoek naar de RoS 

127. Op basis van de bovenstaande analyses merkt het college op dat de uitkomsten van de RoS 
van vergelijkbare Nederlandse sectoren valt binnen de bandbreedte van de andere twee 
onderzoeken, zij het dat deze aan de lage kant van het bereik liggen. De detailhandel heeft qua 
dienstverlening en financiële parameters voldoende overeenkomsten met die van de WLR-
afnemers. Daarnaast zijn deze cijfers goed bruikbaar omdat deze weinig ‘vervuiling’ kennen door 
de aanwezigheid van dominante bedrijven. Ten slotte gaat het om relatief recente cijfers. Dit levert 
een potentieel bereik op van 6,3% tot 6,5% voor de RoS. 

 
128. Het college kiest ervoor om de RoS vast te stellen aan de bovenkant van het bereik van het 

                                                      
60 Het CBS heeft op dit onderwerp geen specifieke cijfers voor de uitzendbranche. Om deze reden worden hier de cijfers 

gehanteerd voor de SBI’93 “74 Overige zakelijke dienstverlening”, waar de uitzendbranche deel van uitmaakt. 
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onderzoek naar de RoS van vergelijkbare Nederlandse sectoren om zodoende voor WLR-
afnemers de maximale ruimte te creëren om te concurreren.  

 
129. Het college komt derhalve tot een update van de RoS zoals bepaald in 2005 en verhoogt deze 

van 5% naar 6,5%. 
 

5.6 Conclusie 
130. Het college is van oordeel dat KPN de allocatie van de kosten over wholesale en retail en de 

allocatie van de kosten van markt- naar dienstniveau heeft uitgevoerd in lijn met de eisen uit dit 
besluit. De accountantscontrole richt zich onder meer op de toepassing van de regels uit het 
kostentoerekeningssysteem. Hier wordt in hoofdstuk 8 nader op ingegaan. 

 
131. KPN heeft een minus vastgesteld voor de residentiële markt en voor de zakelijke markt. Voor 

de faciliteiten en aanvullende diensten die kunnen worden afgenomen bij deze diensten hanteert 
KPN dezelfde minussen als die voor de relevante markt. 

 
132. KPN heeft aangegeven voor WLR enkel een onderscheid te kunnen maken tussen 

enkelvoudige en meervoudige aansluitingen en dat zij voor enkelvoudige lijnen niet kan bepalen of 
deze een residentieel dan wel zakelijk karakter kennen. KPN heeft hiervoor een 
compensatieregeling voorgesteld. Het college stemt in met het voorstel van KPN om om deze 
reden alle enkelvoudige aansluitingen als residentieel te kwalificeren.  

 
133. Met inachtneming van de in randnummer 106 genoemde aanpassing kan het college zich 

vinden in de door KPN voorgestelde compensatieregeling voor het feit dat zakelijke enkelvoudige 
aansluitingen als residentieel zullen worden gekwalificeerd. 

 
134. Het college heeft geconstateerd dat KPN alle in dit besluit en het implementatiebesluit 

genoemde diensten heeft opgenomen in het overzicht met WLR tarieven.  
 
135. Het college stelt derhalve de volgende ‘minussen’ vast: 
 

1) minus van 15,8% voor de residentiële markt en de bij die retaildienst bijbehorende 
faciliteiten en aanvullende diensten; 

2) minus van 14,1% voor de zakelijke markt en de bij die retaildienst bijbehorende faciliteiten 
en aanvullende diensten. 

 
136. In bijlage E is de verwijzing aangegeven naar de lijst WLR-tarieven. Voor het dienstaanbod en 

KPN’s retailtarieven is daarbij 1 januari 2009 als peildatum gehanteerd. 
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6 Tarieven op basis van kostenoriëntatie 
 

6.1 Inleiding 
137. Op grond van Annex A van het marktanalysebesluit dient ten aanzien van wholesalespecifieke 

kosten (die per definitie geen equivalent in het retaildomein hebben) toepassing te worden 
gegeven aan kostenoriëntatie. Dit hoofdstuk werkt de tariefregulering op basis van kostenoriëntatie 
nader uit. Concreet betekent dit dat in dit hoofdstuk het kostengeoriënteerde WLR HC tarief wordt 
vastgesteld61 en legt het college uit hoe hij tot dit tarief is gekomen. 

 

6.2 Invulling van kostenoriëntatie 
138. In het kader van kostenoriëntatie is in randnummers 15-21 van Annex A van het 

marktanalysebesluit een voorkeur uitgesproken voor causale toerekening van kosten, waarbij het 
college echter een uitzondering maakt voor wholesalespecifieke kosten (WSK). Hierover stelt het 
college onder andere het volgende:  

 17. Rekening houdend met de omstandigheden van een specifiek geval, kan ten aanzien van 
bepaalde (typen) kosten causale toerekening echter tot suboptimale uitkomsten leiden. Om de 
geconstateerde concurrentieproblemen te voorkómen, kan het in een dergelijk geval dan beter 
zijn om af te wijken van kostencausaliteit. Dit is met name het geval bij wholesalespecifieke 
kosten. 

 18. Wholesalespecifieke kosten betreffen de kosten die KPN maakt in verband met een 
verplichting om te voldoen aan redelijke verzoeken tot door het college bepaalde vormen van 
toegang. Op basis van causale kostentoerekening zouden deze kosten via de wholesaletarieven 
volledig voor rekening van de om toegang verzoekende aanbieders komen. Dit betekent dat 
deze aanbieders met een extra kostenpost geconfronteerd zouden worden, waardoor het voor 
hen moeilijker zo niet onmogelijk zou worden om te concurreren met KPN, die deze kosten voor 
haar eigen dienstverlening niet hoeft te maken. KPN heeft hierdoor een kostenvoordeel ten 
opzichte van haar concurrenten en kan ze marges van concurrenten uithollen, waardoor er geen 
sprake is van een gelijkwaardig speelveld. Dit betekent dat kostencausaliteit tot een uitkomst 
leidt die op gespannen voet staat met de doelstelling van duurzame concurrentie, en dat 
overwogen moet worden dat de betreffende kosten op basis van een ander principe dan 
causaliteit worden toegerekend. Ook heeft KPN bij causale toerekening van dit type kosten geen 
prikkel om deze kosten te minimaliseren. 

  

                                                      
61 Zoals eerder aan de orde is gekomen is het kostengeoriënteerde WLR Laagcapacitaire overstaptarief reeds in het WPC-IIa 

besluit (OPTA/AM/2009/203507) vastgesteld. 
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19. Voor dit type kosten verdient proportionele toerekening de voorkeur. Bij proportionele 
toerekening draagt KPN naar evenredigheid bij aan deze kosten. Op die manier wordt marge-
uitholling voorkomen en worden alternatieve aanbieders dus niet op achterstand ten opzichte 
van KPN gezet, maar ontstaat juist een gelijkwaardig speelveld. Hierdoor zijn alternatieve 
aanbieders in staat zijn om op gelijke voet met KPN in de retailmarkt te concurreren, hetgeen 
ten goede komt aan de eindgebruikers. Ten slotte geeft proportionele toerekening ook een 
stimulans aan KPN om deze kosten te beheersen. 

139. Op 12 september 2007 heeft het CBb uitspraak gedaan62 in het beroep tegen het WLR-
tariefbesluit van 15 december 2006.63 Ten aanzien van de WSK heeft het CBb het volgende 
overwogen: 

9.2.1 In grief 2.1 betoogt KPN dat OPTA niet bevoegd was om over te gaan tot niet-causale 
toerekening van wholesalespecifieke kosten. Het College volgt dit betoog niet. Het College deelt 
de opvatting van OPTA en KPN dat artikel 6a.7 Tw, dat ziet op de verplichtingen met betrekking 
tot kosten en kostenoriëntatie, een causale toerekening van kosten tot uitgangspunt neemt. 
OPTA heeft in dit kader echter terecht eveneens gewezen op de doelstellingen die zijn 
neergelegd in artikel 1.3, eerste lid, Tw, waaronder het bevorderen van concurrentie. In gevallen 
waarin (een voldoende mate van) infrastructuurconcurrentie in de reguleringsperiode niet valt te 
verwachten, kan de gewenste concurrentie een vorm van dienstenconcurrentie zijn. Er kunnen 
zich omstandigheden voordoen waaronder een zuiver causale toerekening van 
wholesalespecifieke kosten in de weg staat aan het realiseren van dit doel. Als de concurrenten 
van een onderneming met aanmerkelijke marktmacht (hierna: AMM) deze wholesalespecifieke 
kosten volledig zelf dienen te dragen, kan dit het bereiken van een level playing field 
belemmeren. De business case van de concurrenten van de onderneming met AMM kan 
dermate onaantrekkelijk worden dat zij niet zullen toetreden tot de markt en de gewenste 
concurrentie niet tot stand wordt gebracht. Ingevolge artikel 6a.7 Tw kan OPTA aan een 
onderneming met AMM een verplichting opleggen betreffende het beheersen van de tarieven 
voor het door die partij verlenen van toegang, onder meer in de zich hier voordoende situatie 
waarin deze onderneming de marges van haar concurrenten kan uithollen. Dit artikel verleent 
OPTA de bevoegdheid in te grijpen in tarieven voor zover dit nodig is voor het kunnen ontstaan 
van een concurrerende markt. Het feit dat uit de toelichting op voornoemd artikel in de door KPN 
aangehaalde memorie van toelichting blijkt dat de wetgever causale toerekening voorop heeft 
gesteld, staat er niet aan in de weg dat in situaties als hierboven omschreven OPTA bevoegd is 
om in afwijking van dit uitgangspunt tot een vorm van proportionele toerekening van 
wholesalespecifieke kosten te komen. Grief 2.1 van KPN is derhalve ongegrond. 
 

140. Ook in diverse andere documenten, waarvan de belangrijkste hieronder worden aangehaald, 
worden argumenten genoemd die een afwijking van causale toerekening toestaan. Daarnaast 

                                                      
62 LJN:BB3357 
63 OPTA/TN/2006/203318 
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heeft het college in een aantal eerdere gevallen gekozen voor proportionele toerekening. Ook de 
daarbij gehanteerde argumenten zijn relevant. 

141. In de door de IRG uitgebrachte PIB inzake retail-minus (hierna: RM-PIB)64 wordt in hoofdstuk 
4.3, paragraaf 6, ingegaan op proportionele toerekening van wholesalespecifieke kosten. Daarin 
wordt aangegeven dat een NRA65 kan overwegen een deel van de additionele kosten die ontstaan 
bij het aanbieden van een wholesale- in plaats van een retaildienst ook door te berekenen aan de 
leverancier van de wholesaledienst. Deze benadering is volgens de RM-PIB meer gerechtvaardigd 
als de klanten van de leverancier ook profiteren van toegenomen concurrentie in de retailmarkt. 

142. Wik-consult66 geeft in haar rapport over WLR aan dat de implementatiekosten voor WLR worden 
gemaakt om concurrentie mogelijk te maken en dat deze gedragen dienen te worden door zowel 
de incumbent als de WLR-afnemers. De argumentatie daarbij is dat de concurrentie verstoord 
wordt als deze kosten alleen door de WLR-afnemers gedragen worden. Uiteindelijk zullen 
eindgebruikers dan niet kunnen profiteren van een toename van de concurrentie. Dit geldt zowel 
voor de eindgebruikers van een WLR-afnemer als voor de eindgebruikers van een incumbent.  

143. Ofcom67 heeft proportionele toerekening bij WLR toegepast op een deel van de kosten. Ofcom 
hanteert bij deze keuze principes zoals kostenminimalisatie, effectieve concurrentie, verdeling van 
de voordelen en praktische uitvoerbaarheid. 

144. Ook het college heeft proportionele toerekening reeds toegepast in eerdere besluiten: 

a) In het WLR-tariefbesluit uit 200868 heeft het college KPN opgedragen de 
wholesalespecifieke kosten proportioneel toe te rekenen om de volgende redenen: 
“Gesteund door de ontwikkelingen sinds eind 2006, is het college van oordeel dat het met de 
wholesalespecifieke kosten samenhangende verstorende effect op de concurrentie wordt 
weggenomen als het retailbedrijf van KPN in proportionele mate bijdraagt aan de 
wholesalespecifieke kosten. Immers, met proportionele toerekening vervalt allereerst de 
kostenasymmetrie tussen KPN en WLR-afnemers en ontstaat in veel grotere mate een level 
playing field. Voorts kunnen efficiënte WLR-afnemers bij proportionele toerekening van 
wholesalespecifieke kosten een redelijk rendement realiseren. Er is dan een business case 
voor marktpartijen, waardoor deze tot de markt toetreden en concurrentie zich kan 
ontwikkelen. Hiervan kunnen de eindgebruikers profiteren. Dit geldt ook voor de 
eindgebruikers van KPN, op het moment dat KPN, als gevolg van deze concurrentie, zich 

                                                      
64 IRG Public Consultation document, Principles of implementation and best practice regarding the implementation and use of 

retail minus pricing as applied to electronic communication activities, januari 2006. 
65 NRA staat voor National Regulatory Authority. 
66 Wik-consult, Wholesale line rental as a potential remedy on the market for fixed telephony, 27 oktober 2004. 
67 Ofcom, Wholesale line rental: reviewing and setting charge ceilings for WLR services, 9 november 2005. 
68 Tariefregulering Wholesale Line Rental, 8 september 2008 (OPTA/AM/2008/201839). 
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genoodzaakt ziet haar prijzen te verlagen.” Het college achtte het onwaarschijnlijk dat er 
voor concurrenten een business case was indien de wholesalespecifieke kosten causaal aan 
de WLR-afnemers zouden worden toegerekend; 

b) In het document inzake de retailregulering 2002-200669 besluit het college: “om KPN te 
verplichten tot een proportionele toerekening aan haar eigen retail verkeer van de in haar 
EDC-model en haar EDC-rapportage onderkende direct toewijsbare C(P)S kosten en 
gezamenlijke kosten (bestaande uit de kosten voor wholesale billing, voor de Carrier 
Services organisatie en de ‘interest on receivables’).” Het college wilde daarmee de 
kostenasymmetrie tussen KPN’s retailbedrijf en andere aanbieders oplossen en daarnaast 
KPN een stimulans geven om de wholesalespecifieke kosten te minimaliseren; 

c) In het co-locatiebesluit70 heeft het college geoordeeld dat de project- en gezamenlijke kosten 
ook proportioneel aan KPN ‘co-locaties’ toegerekend dienen te worden. Dit sluit aan bij de 
kostentoerekeningssystematiek voor alle andere ULL tarieven waar reeds van begin af aan 
volledige proportionaliteit wordt toegepast; 

d) In het WPC-IIa besluit71 worden de WSK voor zowel de CPS-mutatiedienst als de 
laagcapacitaire WLR-overstapdienst op proportionele wijze toegerekend. 

145. Uit het voorgaande blijkt dat de specifieke omstandigheden die voor een eventuele keuze voor 
proportionele toerekening van belang zijn, zich centreren rond de vraag of de concurrentie zich bij 
causale kostentoerekening voldoende kan ontwikkelen en of er dan in voldoende mate sprake is 
van een level playing field. 

6.3 Beoordeling door het college 

6.3.1 Beoordeling van de omvang van de kosten door het college 

146. Op 1 juli heeft het college van KPN een EDC-rapportage ontvangen waarin was opgenomen dat 
de totale kosten voor het implementeren van WLR HC XXXXX bedroeg. Bij de door KPN 
voorgestelde causale toerekening van de kosten werd het WLR HC overstaptarief  € 458,63. 

147. Het college had ten tijde van het WLR HC implementatiebesluit van KPN een schatting 
ontvangen waarin werd beraamd dat de totale kosten ca. XXXXX zouden bedragen.72 

                                                      
69 Maatregelen op wholesaleniveau, stand van zaken, 27 juni 2002, (OPTA kenmerk: OPTA/EGM-IBT/2002/201712) 
70 Goedkeuringsbesluit kostentoerekeningssystematiek Periodieke dienstverlening co-locatie periode 2004/2005, 27 maart 2006 

(OPTA/TN/2006/200598)  
71 OPTA/AM/2009/203507 
72 KPN, Voorstel voor WLR Hoogcapacitair versie 1.2, 29 april 2009. 
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148. Het college heeft vervolgens KPN verzocht de kosten uit de EDC-rapportage uit te splitsen en 
aan te geven waar deze afwijken van de eerdere raming.73 

149. Onderstaande figuur geeft een overzicht van de door KPN aangegeven kosten: 

Tot aan 
decision to 
Justify (DJ) 

XXXXX 

  

De mogelijke scenario’s zijn bekeken, 
van WLR HC leveren d.m.v. de WLR 
LC leverstraat (aanpassing was te 
duur) tot de huidige oplossing 
contractsovername. De 
contractsovername proces (deels te 
beleggen bij ZM) vergt een aantal 
maatregelen om aan Compliance 
eisen van de OPTA te voldoen. Er 
heeft constante afstemming 
plaatsgevonden tussen OPTA en 
KPN over de nieuwe dienst. 

XXXXX 

Operatorkosten: Betreft inzet van 
medewerkers om oplossingen te 
onderzoeken en uit te werken en 
impactanalyses op te stellen - ook 
door derden. Verder is er gewerkt 
aan de productwensen beschrijving. 
De requirements zijn vertaald in een 
functioneel ontwerp. 

Aanloopkosten 

Van DJ tot aan 
Decision to 
Fund (DF) 

XXXXX 

XXXXX 
IT-kosten: Meerdere scenario's qua 
systemen zijn in kaart gebracht. KPN 
heeft bij verschillende software 
ontwikkelaars offertes aangevraagd. 

A Totaal 
aanloopkosten XXXXX   

 
Levering XXXXX  
Facturering XXXXX 
Service XXXXX 

Systemen 

Informatiediensten XXXXX 
Levering XXXXX  
Facturering XXXXX  
Service XXXXX  

Processen 

Informatiediensten XXXXX 

Projectkosten 

Onvoorzien   XXXXX  
B  Totaal Projectkosten XXXXX   

    
  Totaal (A+B) XXXXX  

Figuur 1 Overzicht kosten WLR HC volgens KPN [openbare versie] 

                                                      
73 Deze brief is terug te vinden in Bijlage C. 



WLR-II besluit - Openbare versie  36  

Openbare versie 

150. KPN gaf aan dat het grootste kostenverschil ten opzichte van de eerdere raming zat in de 
aanloopkosten. Deze was KPN in haar eerdere raming “vergeten mee te nemen”. 

151. Het college was onaangenaam verrast door deze door KPN niet eerder genoemde kosten. 
Zeker gezien het feit dat, mede door deze kosten, er sprake was van bijna een verdubbeling van 
de totale kosten. 

152. Het college leest in de beschrijving van KPN dat de kosten die KPN heeft gemaakt in de periode 
“Tot aan decision to Justify (DJ)” kosten zijn die zij maakt uit hoofde van haar compliance 
programma. Het college acht het niet redelijk dat concurrenten van KPN deze kosten krijgen 
doorberekend. Compliance doet KPN ten behoeve van haar eigen bedrijfsvoering en de hieraan 
verbonden kosten dienen niet doorberekend te worden aan haar concurrenten. Om deze reden 
worden deze kosten als zijnde niet relevant aangemerkt en niet meegenomen bij het vaststellen 
van het WLR HC overstaptarief. 

153. Tevens is het college van mening dat het onredelijk is KPN toe te staan een post “onvoorzien” 
op te nemen. Gezien het feit dat kostenprognoses zowel voor- als nadelig kunnen uitpakken is er 
geen reden waarom het KPN toegestaan zou moeten worden om deze inherente onzekerheid van 
kostenprognoses te gebruiken voor een generieke kostenverhoging. Dat dit in de praktijk ook 
gebeurt, is eerder gebleken in het WLR-Tariefbesluit74 dat de implementatiekosten voor het 
oorspronkelijke WLR niet XXXXX, zoals oorspronkelijk door KPN beraamd, maar XXXXX. 

154. Het college stelt derhalve vast dat de kosten die KPN dient goed te maken middels het WLR HC 
overstaptarief uitkomen op XXXXX. 

6.3.2 Beoordeling van de wijze van toerekening van de kosten  

155. Bij de WLR HC overstapdienst is er sprake van een gereguleerde toegangsdienst die KPN 
verplicht het voor andere aanbieders mogelijk te maken via administratieve wederverkoop van de 
hoogcapacitaire aansluiting deze ook te kunnen aanbieden.  

156. De door KPN met het EDC-systeem berekende kostprijzen leiden bij een causale toerekening 
van de kosten tot een tarief van € 457,93, zoals berekend in onderstaande tabel. 

                                                      
74 OPTA/AM/2008/201839, 8 september 2008 
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Causale toerekening     
WLR overstap excl. IB KPN 2009 2010 2011  
WACC 7,1% 7,1% 7,1%  
Disconteringsfactor XXXXX XXXXX XXXXX  
Kosten75 XXXXX XXXXX XXXXX  
Aantallen XXXXX XXXXX XXXXX  
Kostprijs per mutatie XXXXX XXXXX XXXXX  
Omzet XXXXX XXXXX XXXXX  
CF XXXXX XXXXX XXXXX  
    
DCF XXXXX XXXXX XXXXX -
    
IOR XXXXX XXXXX XXXXX  
  XXXXX XXXXX XXXXX  
Totale kostprijs per aansluiting 457,93 457,93 457,93  

Tabel 2 Uitkomsten causale toerekening kosten voor WLR HC overstap [openbare versie] 

157. Deze uitkomsten heeft het college met marktpartijen gedeeld, zoals dit ook is gebeurd in het 
kader van het vaststellen van de tarieven bij WPC-IIa.76 

158. Bij dit tarief hebben marktpartijen XXXXX aangegeven dat de terugverdientijd van deze kosten 
XXXXX jaar bedraagt (uitgaande van een minus van ca. 15%) en dat aangezien zij hebben 
venomen dat KPN van plan is haar “legacy diensten” uit te faseren dit ervoor zal zorgen dat de 
WLR HC regulering ineffectief zal zijn. 

159. Gezien het feit dat het college in het WLR HC Implementatiebesluit heeft vastgesteld dat KPN 
uiterlijk 1 september de dienstverlening voor WLR HC dient aan te bieden, betekent bovenstaande 
dat het voor WLR-afnemers vrijwel niet lonend zal zijn om hun klanten via WLR HC te gaan 
bedienen. 

160. Daarmee zal het door het college beoogde doel van deze maatregel, meer concurrentie op de 
zakelijke retailmarkt niet worden behaald, waarmee de maatregel ineffectief zal zijn. 

161. Op verzoek van het college heeft KPN in haar EDC rapportage naast een causale 
kostentoerekening ook een proportionele kostentoerekening uitgevoerd. Het college heeft deze 
kostentoerekening aangepast naar aanleiding van haar beoordeling van welke kosten redelijk zijn. 
De uitkomst van deze proportionele kostentoerekening is een WLR HC overstaptarief van € 42,07, 

                                                      
75 Deze kosten bestaan voor 2009 uit zowel de implementatiekosten als de jaarlijkse opex kosten. Hierbij wordt nog gerekend 

met de oorspronkelijk door KPN aangeleverde implementatiekosten. 
76 OPTA/AM/2009/203507 
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zoals berekend in onderstaande tabel. Het verschil met de bovenstaande tabel is gelegen in het 
feit dat KPN bij de aantallen voor 2009 eenmalig al haar hoogcapacitaire lijnen meeneemt en hier 
dus ook kosten aan toebedeelt en dat in de onderstaande tabel slechts de redelijke kosten zijn 
meegenomen.  

Proportionele toerekening     
WLR overstap excl. IB KPN 2009 2010 2011  
WACC 7,1% 7,1% 7,1%  
Disconteringsfactor XXXXX XXXXX XXXXX  
Kosten XXXXX XXXXX XXXXX  
Aantallen XXXXX XXXXX XXXXX  
Kostprijs per mutatie XXXXX XXXXX XXXXX  
Omzet XXXXX XXXXX XXXXX  
CF XXXXX XXXXX XXXXX  
   
DCF XXXXX XXXXX XXXXX 0
   
IOR XXXXX XXXXX XXXXX  
  XXXXX XXXXX XXXXX  
Totale kostprijs per aansluiting 42,07 42,07 42,07  

Tabel 3 Uitkomsten proportionele toerekening kosten voor WLR HC overstap [openbare versie] 

6.4 Conclusie 
162. Het college acht een proportionele toerekening van de kosten voor de WLR HC overstapdienst 

noodzakelijk. Wanneer dit niet gebeurt is er namelijk geen sprake van een level playing field. Dit 
wordt geïllustreerd door het feit dat de potentiële afnemers van de dienst aangeven er geen 
gebruik van te zullen maken, omdat er dan geen business case is. Dit blijkt ook uit de cijfers die 
deze marktpartijen met het college hebben gedeeld. 

163. Tevens biedt een proportionele toerekening van de kosten de beste prikkel aan KPN om haar 
kosten te beheersen. 

164. Alleen wanneer de kosten proportioneel worden toegerekend zal de opgelegde maatregel het 
gewenste resultaat opleveren, te weten duurzame concurrentie. Het college stelt het WLR HC 
overstaptarief derhalve vast op maximaal € 42,07. 
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7 Ingangsdatum 1 januari 2009 
 
165. Het college heeft in het marktanalysebesluit opgelegd77 dat de tarieven van dit besluit per 1 

januari 2009 dienen te gelden. 
 
166. In Annex D78 van het marktanalysebesluit heeft het college opgelegd dat de tarieven pas per 1 

april gebaseerd dienen te worden op de nieuwe methode, waarbij het relevante retailtarief ook 
gebaseerd is op de tarieven voor een aansluiting in een bundel. 

 
167. Zowel KPN (grief D.3) als WLR-afnemers (te weten Atlantic, Pretium en Tele2 (grief D.2.2)) 

hebben in hun beroep tegen het marktanalysebesluit aangegeven zich niet te kunnen vinden in 
deze tegenstrijdigheid en er de voorkeur aan te geven dat de nieuwe methode per 1 januari 2009 
van kracht wordt. 

 
168. Het college kan zich vinden in de voorkeur van marktpartijen om de tarieven en de methode 

die worden vastgesteld in dit besluit in te laten gaan per 1 januari 2009. Hiermee wordt namelijk de 
in het marktanalysebesluit opgelegde verplichting79 om bundels waarin een aansluiting wordt 
verkocht tezamen met verkeer in aanmerking te nemen bij het bepalen van het relevante 
retailtarief ook effectief met ingang van 1 januari 2009. 

 
169. De in hoofdstuk 3 omschreven wijziging van randnummer 11 van Annex D van het 

marktanalysebesluit dient naar het oordeel van het college eveneens met ingang van 1 januari 
2009 te gelden. In hoofdstuk 3 is het belang van deze wijziging uitgebreid aan de orde geweest. 
Kortheidshalve verwijst het college hiernaar. 

 

                                                      
77 Randnummer 906 en dictum onderdeel 15.3.4 van het marktanalysebesluit 
78 Randnummer 29 van Annex D van het marktanalysebesluit 
79 Randnummer 860 van het marktanalysebesluit 
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8 Accountantsverklaring 
 
170. Door KPN dient op grond van Annex A van het marktanalysebesluit een accountantsverklaring 

te worden overlegd.  
 
171. Het college heeft in zijn brief van 18 februari, waarin KPN wordt verzocht om het opleveren van 

een minus voor de residentiële markt en een minus voor de zakelijke markt, tevens aan KPN 
verzocht om voor de aangeleverde gegevens een accountantsverklaring op te leveren. 

 
172. Op 27 maart 2009 heeft het college de door PWC opgestelde accountantsverklaring ontvangen 

van KPN voor de minus. 
 
173. In de accountantsverklaring geeft PWC aan dat het van oordeel is dat het overzicht met 

uitkomsten van de berekening van de retail-minus factor is opgesteld in overeenstemming met het 
door OPTA goedgekeurde kostentoerekeningssysteem, zoals die ten grondslag ligt aan de 
ASR2007 en met de door KPN in de rapportage geformuleerde, door OPTA opgelegde 
uitgangspunten, met uitzondering de door KPN gehanteerde WACC en RoS. 

 
174. Op basis van deze accountantsverklaring heeft het college geen aanleiding gezien om het 

besluit te wijzigen. 
 
175. Op 1 juli 2009 heeft het college de door PWC opgestelde accountantsverklaring ontvangen van 

KPN voor het WLR HC overstaptarief. 
 
176. In de accountantsverklaring geeft PWC aan dat:  

1) er is gerekend met de WACC zoals voorgeschreven door OPTA in het WPC-IIa 
herberekeningverzoek van 29 april 2009; 

2) de aantallen zijn gehanteerd overeenkomstig hetgeen door OPTA is aangeleverd; 
3) de projectkosten aansluiten bij de onderliggende budgetten; 
4) de tijdsbesteding voor de orderbehandeling aansluit bij de interne inschatting; 
5) de gehanteerde loonschalen voor de relevante medewerkers aansluiten bij KPN 

loonschalen; 
6) de gehanteerde jaarlijkse loonstijging aansluit bij de inflatieparameter van NERA; 
7) zij heeft vastgesteld dat de berekeningen rekenkundig juist zijn. 

 
177. Op basis van deze accountantsverklaring heeft het college geen aanleiding gezien om het 

besluit te wijzigen. 
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9 Dictum 
I. Het college wijzigt randnummer 11 van Annex D van het marktanalysebesluit door de tekst van 

randnummer 11 van Annex D met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 te vervangen door de 
volgende tekst: 

Het “ontbundelde” of geschoonde retailtarief, of beter gezegd de ontbundelde retailopbrengst, 
van een aansluiting die in een bundel wordt aangeboden of geleverd, dient bepaald te worden 
door de opbrengsten van de overige diensten in de bundel in mindering te brengen op de 
totale opbrengst van de bundel.80 De opbrengsten van de overige diensten in de bundel 
worden bepaald op basis van de tarieven van de meest vergelijkbare diensten die in de markt 
worden aangeboden.81 Dat zijn de tarieven die worden gehanteerd behorend bij de bundel 
(BelVrij of CVXL). Indien zich een situatie voordoet dat er geen enkel vergelijkbaar tarief 
beschikbaar is, dient KPN als alternatief EDC-kostprijzen (inclusief een redelijk rendement) te 
hanteren 

II. Gelet op de in de relevante marktanalysebesluiten aan KPN opgelegde verplichtingen en het in het 
onderhavige besluit gestelde: 

a. stelt het college met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 de volgende minussen vast:  
− minus van 15,8% voor de residentiële markt en de bij die retaildienst 

bijbehorende faciliteiten en aanvullende diensten; 
− minus van 14,1% voor de zakelijke markt en de bij die retaildienst 

bijbehorende faciliteiten en aanvullende diensten. 
 

b. dient KPN met ingang van 1 januari 2009 voor alle relevante retaildiensten een WLR-
aanbod aan WLR-afnemers te hebben waarbij minimaal de in randnummer a) genoemde 
minussen worden gehanteerd; 

c. dient KPN met ingang van 1 januari 2009 tariefwijzigingen, tarieven van nieuwe WLR-
diensten en uitfaseringen van bestaande diensten ten minste 8 weken van tevoren aan 
WLR-afnemers bekend te maken. Bekendmaking dient in ieder geval schriftelijk aan WLR-
afnemers en door publicatie op de website van KPN plaats te vinden. Het college dient 
gelijktijdig geïnformeerd te worden; 

 

 

                                                      
80 KPN mag hierbij corrigeren voor eventuele kostenvoordelen van bundeling. 
81 Incentives moeten daarbij worden verdisconteerd over een redelijke terugverdientermijn van drie jaar zoals opgenomen in de 

Beleidsregels ondergrenstariefregulering van 27 januari 2006 en de Beleidsregels inzake gedragsregel 5 van 27 mei 2009. 

Indien marktomstandigheden daartoe aanleiding geven, kan het college de termijn in de beleidsregels aanpassen.  
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d. dient KPN met ingang van 1 januari 2009 bij de correctie voor het feit dat ze op 
wholesaleniveau enkel een onderscheid kan maken tussen enkelvoudige en meervoudige 
lijnen, uit te gaan van een ruimere compensatie. Deze ruimere compensatie dient KPN in 
te vullen door het percentage enkelvoudige lijnen in de zakelijke markt te verhogen met 5 
procentpunt; 

e. dient KPN met ingang van 1 januari 2009 ingeval een nieuwe WLR-dienst wordt 
geïntroduceerd waarop geen van de in randnummer a) minussen van toepassing is, een 
voorstel voor een nieuwe minus ter goedkeuring aan het college voor te leggen. 

  

III. Het college stelt het WLR HC overstaptarief met terugwerkende kracht tot 1 september 2009 vast 
op maximaal € 42,07. 

IV. De datum van inwerkingtreding van dit besluit is 16 december 2009. 

 
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
 
 
 
 
 
mr. C.A. Fonteijn, voorzitter 
 
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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Bijlage A Verzoek aan KPN voor WLR-II tarieven 

Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer 
drs R.C. van Kessel OPTA/AM/2009/200204  (070) 315 35 07 
Datum Onderwerp Bijlage(n) 
18 februari 2009 WLR II-tarieven  
   
Geachte heer Cames van Batenburg, 
 
In de marktanalyse vaste telefonie van 19 december 20081 heeft het college van de Onafhankelijke 
Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) aan Koninklijke KPN N.V. en haar 
groepsmaatschappijen (hierna: KPN) de verplichting opgelegd om afnemers in staat te stellen om op 
wholesaleniveau laag- en hoogcapacitaire telefonieaansluitingen (hierna: Wholesale Line Rental 
(WLR)) af te nemen ten behoeve van wederverkoop op de retailmarkt. 
 
Ten behoeve van het kunnen afnemen van toegangsdiensten, bijbehorende faciliteiten en aanvullende 
diensten die behoren tot de markt voor WLR heeft het college aan KPN tevens tariefregulering 
opgelegd. Deze tariefregulering heeft de vorm van een retail-minus. 
 
Het college verzoekt KPN om een voorstel voor de WLR-tarieven aan het college te doen toekomen 
conform de in deze brief gespecificeerde randvoorwaarden. Dit tariefvoorstel dient betrekking te 
hebben op de kostencategorieën waarvoor het tarief vastgesteld wordt op basis van retail-minus. Deze 
tarieven dienen te voldoen aan de in Annex A en Annex D van het marktanalysebesluit genoemde 
voorschriften. Daarnaast wordt KPN gevraagd een voorstel te doen voor het mutatietarief en het 
deelname tarief. Tevens dient KPN een accountantsrapportage te voegen bij de rapportage over het 
resultaat van de toepassing van het kostentoerekeningssysteem.  
 
In het geval KPN gedurende het opstellen van het tariefvoorstel onderwerpen onderkent waarvoor in 
deze brief geen nadere randvoorwaarden zijn geformuleerd, dan verzoekt het college KPN dit per 
direct aan het college voor te leggen, waarna het college op korte termijn zal reageren. 
 

                                                      
1 OPTA/AM/2008/202721 

KPN Corporate Strategie & Innovatie  
De heer C.P.L. Cames van Batenburg 
Postbus 30000 
2500 GA  'S-GRAVENHAGE 
2500GA30000 
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1     Relevante retailtarieven en voor te stellen minussen 
Het college acht thans in de residentiële markt in ieder geval de volgende retaildiensten van KPN 
relevant voor vaststelling van een wholesaletarief op basis van retail-minus: 

- PSTN- en ISDN1, 2-telefoonaansluitingen in ontbundelde vorm, te weten BelBasis; 

- PSTN- en ISDN1, 2-telefoonaansluitigen in gebundelde vorm, te weten aansluitingen geleverd 
in de BelVrij-pakketten;  

- onder de relevante retaildiensten vat het college ook de bij die retaildienst bijbehorende 
faciliteiten en aanvullende diensten.  

 
Het college acht thans in de zakelijke markt in ieder geval de volgende retaildiensten van KPN relevant 
voor vaststelling van een wholesaletarief op basis van retail-minus: 

- meervoudige PSTN- en ISDN1, 2-telefoonaansluitingen in ontbundelde vorm; 

- ISDN-aansluitingen met een hogere capaciteit, te weten in ieder geval ISDN15, ISDN20 en 
ISDN30-telefoonaansluitingen alsmede CityPhone; 

- (meervoudige) PSTN- en ISDN-telefoonaansluitingen in gebundelde vorm, te weten 
aansluitingen geleverd met de kortingsregeling CVXL;  

- onder de relevante retaildiensten vat het college ook de bij die retaildienst bijbehorende 
faciliteiten en aanvullende diensten. 

 
Van KPN wordt verwacht dat zij voor beide retailmarkten de minus vaststelt, volgens de in Annex A en 
Annex D van het marktanalysebesluit genoemde voorschriften, en daarbij komt tot de volgende 
indeling van de minussen: 
 

1. één minus voor de residentiële retailmarkt; 
2. één minus voor de zakelijke retailmarkt. 

 
De minus dient te worden uitgedrukt als percentage van het betreffende retailtarief met inbegrip van 
verrekende kortingen en incentives. 
 
2     Relevante retailkosten 
De door KPN voor te stellen minussen dienen de toerekenbare totale retailkosten te omvatten. Voor de 
definitie van de totale retailkosten wordt aangesloten bij de ondergrenstariefregulering. De totale 
retailkosten omvatten daarmee: 
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- de met de retaildienst samenhangende incrementele retailkosten;2  

- de retailkosten die gezamenlijk zijn voor de verschillende retaildiensten op de betreffende 
retailmarkt; 

- een aan de betreffende retailmarkt toerekenbaar deel van de retailkosten die de betreffende 
markt met andere markten gemeenschappelijk heeft (hierna: gemeenschappelijke kosten); 

- een redelijk retailrendement. KPN dient met een voorstel te komen voor een te hanteren RoS. 
  
Voor het bepalen van de hoogte van de relevante kosten is de gescheiden financiële rapportage over 
20073 (hierna: de GFR2007) het uitgangspunt. Daarin rapporteert KPN over de retailmarkten voor 
laag- en hoogcapacitaire aansluitingen.  
 
KPN dient de volgende richtlijnen te volgen: 
 
a) Op de opbrengsten en kosten dient KPN de volgende correcties uit te voeren: 

- de opbrengsten en kosten van de diensten, waarop de retail-minus tariefregulering niet 
van toepassing is, worden in mindering gebracht. Het gaat dan in ieder gaval om 
Belbudget en VoB. 

- KPN brengt de eenmalige opbrengsten en kosten van bijzondere aansluitingen in 
mindering. Bijzondere aansluitingen zijn telefonieaansluitingen die gerealiseerd worden op 
een locatie zonder adres, huisnummer en postcode. WLR is, gezien het maatwerk dat bij 
een dergelijke aansluiting nodig is, niet mogelijk voor de aanleg van bijzondere 
aansluitingen. Na de aanleg kan een eindgebruiker volgens het normale proces wel WLR 
afnemen; 

- KPN brengt de opbrengsten en kosten voor de levering van NT1-kastjes in mindering, 
omdat plaatsing daarvan slechts in een zeer beperkt aantal gevallen aan de orde zal zijn; 

b) de totale kosten worden opgesplitst in 10 kostencategorieën:  
11. Inkoop wholesalediensten, 
12. Levering access services, 
13. Call center,  
14. Klantreacties,  
15. Retailspecifieke IT,  
16. Billing & Collection,  
17. Sales,  
18. KPN.COM,  
19. Marketing,  
20. Common en Joint kosten.  

c) KPN bepaalt voor iedere kostenpost welk deel tot het retaildomein en welk deel tot het 

                                                      
2 Zijnde de retailkosten die variëren met de omvang van de afzet van de betreffende retaildienst en de retailkosten die ontstaan 

door het aanbieden van de nieuwe of gewijzigde retaildienst (onafhankelijk van de omvang van de klant). 
3 KPN, Accounting Separation Rapportage 2007, 18 juni 2008 
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wholesaledomein (zijnde de wholesalemarkt voor levering van WLR) behoort. De 
kostencategorieën 1) en 2) behoren tot het wholesaledomein. De kostencategorieën 5) tot en met 
9) behoren tot het retaildomein. Voor  de kosten van het 3) Callcenter en 4 ) Klantreacties dient 
een deel te worden toegerekend aan het wholesaledomein, omdat een deel van activiteiten 
verband houdt met netwerkgerelateerde storingen en klachten. Deze activiteiten blijft KPN ook na 
de levering van WLR verrichten. voor de 10) Common en Joint kosten dient KPN uit te gaan van 
een verdeling van 50% aan het retaildomein en 50% aan het wholesaledomein; 

d) De minussen worden gecorrigeerd voor de Interest On Receivables (hierna: IOR). KPN neemt een 
IOR van 3 maanden op. Deze 3 maanden bestaan uit een wholesale deel, zijnde de termijn van 2 
maanden tussen het moment van prestatie en incasso en een retaildeel, zijnde het gederfde 
financieringsvoordeel van 1 maand in verband met het vooruitfactureren van het 
retailtabonnement. KPN dient hierbij aan te geven welke WACC zij heeft gehanteerd bij het 
berekenen van de IOR. 

 
3     Verzoek aan KPN 
 
Verzoek 1 

Het college verzoekt KPN om de volgende twee minussen op te leveren op basis van de 
randvoorwaarden die in het voorgaande zijn gespecificeerd: 

1. minus voor residentiële retaildiensten en de faciliteiten en aanvullende diensten die alleen hierbij 
kunnen worden afgenomen; 

2. minus voor zakelijke retaildiensten en de faciliteiten en aanvullende diensten die alleen hierbij 
kunnen worden afgenomen. 

 
 
 
Verzoek 2 

De WLR-tarieven zijn gelijk aan het relevante retailtarief min de relevante minus. Het college verzoekt 
KPN om een overzicht (op papier en in Excel) te geven van alle relevante WLR-tarieven, conform de 
volgende structuur: 
 
-   referentietarief voor Q1 2009 en Q2 2009; 
-   relevante minus; 
-   resulterend WLR-tarief. 
 
 
4     Accountantsverklaring 
Door KPN dient op grond van Annex A van het marktanalysebesluit vaste telefonie een 
accountantsverklaring te worden overlegd.  
 



WLR-II besluit - Openbare versie  48  

 

Verzoek 3 

Het college verzoekt KPN om de accountant van KPN een accountantsverklaring te laten opstellen bij 
de rekenexercitie, zoals KPN op grond van de verzoeken uit deze brief gaat opleveren. 

 
 
5     Planning 
Het college verzoekt KPN om uiterlijk twee weken na dagtekening van deze brief het college de reactie 
op verzoek 1 en 2 te doen toekomen. Tevens verzoekt het college KPN om uiterlijk twee weken later, 
een accountantsverklaring (verzoek 3) op te leveren. Het college verzoekt KPN uiterlijk 20 februari 
2009 te bevestigen of zij aan deze beide verzoeken zal voldoen. 
 
Hoogachtend, 
 
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
namens het college, 
Plv. afdelingshoofd afdeling Markten  
 
 
 
drs. J.G.J. Keetelaar 
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Bijlage B  Verzoek aan KPN voor de WLR HC EDC rapportage 

 
Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer 
drs R.C. van Kessel OPTA/AM/2009/200889  (070) 315 35 07 
Datum Onderwerp Bijlage(n) 
17 april 2009  EDC rapportage voor WLR HC  
   
Geachte heer Peters, 
 
Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) verzoekt 
KPN om in het kader van de implementatie van de dienst WLR hoogcapacitair (hierna: WLR HC) een 
EDC rapportage, inclusief accountantsverklaring, op te stellen.  
 
Hierbij dient KPN bij het uitrekenen van het tarief zowel een variant te berekenen waarbij de wholesale 
specifieke kosten volledig worden toegerekend aan de externe afnemers van WLR HC als een variant 
waarbij deze kosten proportioneel worden verrekend.  
 
Voor de berekening van de kostenprijzen in beide scenario’s kan KPN zich voor het moment baseren 
op de aantallen zoals deze zijn opgenomen in het marktanalysebesluit Vaste Telefonie1 van 19 
december 2008. Het college doet binnen de IG RA VT nog een onderzoek naar de verwachte afname 
van marktpartijen. Het college verwacht de uitkomsten hiervan uiterlijk in de eerste week van mei aan 
KPN kenbaar te kunnen maken.  
 

                                                      
1 OPTA/AM/2008/202721 

KPN Wholesale Services & Operations 
De heer M. Peters 
Postbus 30000 
2500 GA  'S-GRAVENHAGE 
2500GA30000 
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Zoals telefonisch met KPN op 14 april besproken zou dit voldoende tijdig moeten zijn voor KPN om de 
gevraagde EDC rapportage en bijbehorende accountantsverklaring uiterlijk op 1 juli aan te leveren. 
KPN wordt dan ook verzocht om uiterlijk op deze datum de gevraagde rapportage op te leveren. 
 
Hoogachtend, 
 
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
namens het college, 
Plv. afdelingshoofd afdeling Markten  
 
 
 
drs. J.G.J. Keetelaar



WLR-II besluit - Openbare versie  51  

Openbare versie 

 

Bijlage C      Brief aan KPN voor nadere uitsplitsing kosten WLR HC 

Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer 
drs R.C. van Kessel OPTA/AM/2009/201858 09/021pricing (070) 315 35 07 
Datum Onderwerp Bijlage(n) 
22 juli 2009 EDC rapportage voor WLR HC  
   
 
Geachte heer Cames van Batenburg, 
 
Met verbazing heeft het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: 
het college) kennis genomen van de door KPN opgestelde EDC rapportage voor WLR Hoogcapacitair 
(hierna: WLR HC). Deze verbazing betreft de door KPN in de EDC rapportage opgenomen 
projectkosten van XXXXX, waar eerder tijdens de WLR HC IG bijeenkomsten door KPN nog 
gesproken is over projectkosten in de orde grootte van XXXXX - XXXXX. 
 
In het kader van de beoordeling van de door KPN opgestelde EDC rapportage voor WLR HC, heeft 
het college de hierna volgende vragen. 
 
1. KPN wordt verzocht de in de EDC rapportage genoemde projectkosten nader te speciferen. 

Hierbij wordt KPN gevraagd minimaal eenzelfde opzet en detailniveau te hanteren als ten tijde 
van het voorstel dat zij op 29 april 2009 heeft opgeleverd (Voorstel voor WLR Hoogcapacitair, 
versie 1.2, hierna: het voorstel). Dit houdt in dat de kosten in ieder geval opgesplitst dienen te 
worden naar de volgende posten: 

a. Levering (systemen): XXXXX; 
b. Facturering (systemen): XXXXX; 
c. Service (systemen): XXXXX; 
d. Informatie diensten (systemen): XXXXX; 
e. Levering (gebruiker): XXXXX; 
f. Facturering (gebruiker): XXXXX; 
g. Service (gebruiker): Aanname/Analiseren/Oplossen; 
h. Projectkosten: projectmanagement XXXXX;, projectmanagement W&O, ketentesten, 

gebruikerstesten, implementatie (inclusief opleiding) en programma manager & 

KPN Corporate Strategie & Innovatie  
De heer C.P.L. Cames van Batenburg 
Postbus 30000 
2500 GA  'S-GRAVENHAGE 
2500GA30000 
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business consultant 
i. Onvoorzien. 

 
2. KPN wordt verzocht afwijkingen in de kosten tussen de in de EDC rapportage opgenomen kosten 

en de kosten uit het voorstel toe te lichten en te motiveren. 
 
3. Uit een eerdere e-mailwisseling is gebleken dat een belangrijk verschil tussen het voorstel en de 

EDC rapportage zit in XXXXX aanloopkosten. Ook van deze kosten wenst het college 
vanzelfsprekend een nadere opsplitsing. 

 
KPN wordt verzocht haar reactie op bovenstaande vragen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 
woensdag 29 juli, aan het college te doen toekomen. Tevens wordt KPN verzocht binnen twee 
werkdagen na dagtekening van deze brief aan te geven of KPN aan de gestelde uiterste datum van 
29 juli zal voldoen. 
 
Ten slotte hebben KPN en het college afgesproken onderlinge correspondentie in het kader van het 
WPC-IIa traject (zoals vraag- en antwoordbrieven) beschikbaar te stellen aan de leden van de Industry 
Group WPC-IIa.  
 
Het college is voornemens ook de kostenbeoordeling van WLR HC op eenzelfde wijze vorm te geven. 
Het college is dan ook van plan onderhavige brief per e-mail aan de WLR HC IG-leden toe te sturen. 
Indien KPN van mening is dat er bedrijfsvertrouwelijke gegevens in deze brief zijn opgenomen, dient 
KPN dit uiterlijk twee werkdagen na dagtekening van deze brief aan het college te melden, met een 
motivering waarom KPN betreffende gegevens als bedrijfsvertrouwelijk aanmerkt. 
 
Daarnaast wordt KPN verzocht van zowel de oorspronkelijke EDC rapportage voor WLR HC als van 
haar reactie op deze brief een openbare versie te maken, zodat deze gedeeld kan worden met de IG-
leden. 
 
Hoogachtend, 
 
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
namens het college, 
Plv. afdelingshoofd afdeling Markten  
 
 
 
drs. J.G.J. Keetelaar 
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Bijlage D Uitkomsten van het onderzoek naar de RoS 
 
Onderzoek naar vergelijkbare bedrijven in Europa 
Bedrijf RoS Dienst 
Belgacom 5,4% International Carrier Services 
British Telecom 14,3% Retail dienstverlening 
Deutsche Telekom 15,4% Europees mobiel 
France Telecom 15,6% Mobiel 
KDG 11,7% Alle diensten (voornamelijk kabel) 
KPN 17,5% Internationaal mobiel 
Liberty Global 12,9% Alle diensten (voornamelijk kabel) 
P&T Luxembourg 11,7% Alle diensten (post en telecom) 
NeufCegetel 7,2% Alle diensten (voornamelijk telefonie) 
Tele2 23,0% Vaste telefonie 
Telenet 23,4% Alle diensten (voornamelijk kabel) 
Virgin Media 3,1% Kabel 
Vodafone 14,3% Geheel (voornamelijk mobiel) 
UnityMedia 17,0% Kabel 
Ziggo 10,6% Kabel Nederland 

Tabel 4 Uitkomsten onderzoek RoS van beurs genoteerde aanbieders in omringende landen86 

1. De bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op de twee bedrijven met de meeste vaste 
telefonieklanten87 of de meeste kabelklanten88 in Nederland, België, Frankrijk, Luxemburg, 
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.89 De berekende cijfers zijn gebaseerd op de nieuwste 
cijfers die per juni 2009 beschikbaar waren voor het bedrijf of de grootste aandeelhouder van dit 
bedrijf. Voor sommige bedrijven waren geen cijfers beschikbaar, in dit geval zijn deze niet 
opgenomen in bovenstaande tabel. Verder zijn de cijfers zo ver mogelijk uitgesplitst naar de 
betreffende bedrijfstak en is er gepoogd om indien er op de thuismarkt sprake is van een AMM 
positie, cijfers te gebruiken van een andere markt waarop de aanbieder ook actief is, zodat de 
cijfers gebaseerd zijn op een competitieve omgeving. 

                                                      
86 Deze cijfers zijn gebaseerd op de meest recente beschikbare jaarverslagen van de respectievelijke bedrijven. 
87 Deze bedrijven komen voor Vaste Telefonie uit: Commission of the European Communities, “Progress report on the single 

european electronic communications market 2008”, Annex 2, 24 maart 2009 
88 Deze bedrijven komen voor Kabel uit Screendigest, Ëuropean Broadband Cable 2008, Juli 2008: 
89 Er is namelijk gekozen om voor de WLR van Vaste Telefonie en de WLR voor kabel eenzelfde soort benadering te kiezen. 
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Onderzoek naar de RoS in mededingingszaken 

Markt Land Datum 
onderzoek Auteur RoS Periode 

Telefonie aansluiting + verkeer VK 21 maart 2006 Ofcom90 8,8% - 10,1% 2003 - 2005 
TV stations VK 4 april 2007 L.E.K.91 6,4% - 16,4% 2005 
Reclame via de radio92 VK 19 oktober 2006 Ofcom93 12% 2004-2005 
Retail Telefonie VK 19 oktober 2006 Ofcom94 10,6% - 14,6% 2004 
Detailhandel en supermarkten VK 19 oktober 2006 Ofcom95 6,1%96 2004 
Post97 Duitsland oktober 2006 NERA98 3,9% - 19,5% 2005 

Tabel 5 Relevante uitkomsten onderzoek Lexonomics 

2. Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op de meest relevante zaken uit het onderzoek van 
Lexonomics naar het gebruik van de RoS in mededingingszaken.  

                                                      
90 Ofcom, “Retail Price Controls, Explanatory Statement and Proposals, Consultation”, 21 maart 2006 
91 L.E.K., “Financial review of channel 4”, 4 april 2007 
92 De hierbij gepresenteerde cijfers zijn voor bedrijven die door Ofcom zijn geïdentificeerd als zijn bedrijven met een hoge mate 

van wederverkoop. 
93 Ofcom, “Radio Advertising Market Research”, 19 oktober 2006 
94  Idem 
95  Idem 
96 Dit is het gewogen gemiddelde van dit onderzoek, het ongewogen gemiddelde was 7%. 
97 Deze cijfers zijn gebaseerd op de incumbent partijen in de omliggende landen. Verder speelt bij deze cijfers mee dat de 

marges op de monopolie gedeeltes heel hoog kunnen zijn, maar ook laag, omdat de bedrijven zwaar worden gereguleerd (zoals 

bij Royal Mail). 
98  NERA, “The Profitability of The Mail Division of Deutsche Post”, oktober 2006 
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Bijlage E  Retail-minustarieven 
 
Deze bijlage geeft de lijst met de WLR-tarieven weer, die het gevolg zijn van de retailtarieven van 
KPN, de door het college vastgestelde wijze van het bepalen van het relevante retailtarief en de door 
het college vastgestelde minus. Daarbij geldt dat: 

- alle bedragen exclusief BTW zijn; 
- indien in de tabel geen tarief is opgenomen de dienst een nultarief heeft. 

 
Eerst zullen enkel de WLR-tarieven voor de aansluitingen worden gepresenteerd, gevolgd door de 
uitgebreide tarievenlijst voor alle met WLR afneembare diensten voor de periodes van Q1 2009 tot en 
met Q1 2010. 
 
Voor de tarieven vanaf het tweede kwartaal van 2010 verwijst het college naar de tarieven, zoals deze 
op de website van KPN zullen worden opgenomen, na controle door het college (RA WLR):  
http://www.kpnwholesale.com/templates/dispatcher.asp?page_id=1854. 
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1 WLR tarieven voor aansluiting 
 
  2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 
WLR PSTN              
Enkelvoudig   €   13,11 €   13,18 €   13,20 €   12,94 €   12,37 €   12,44 
Meervoudig  
(>2 spraakkanalen)   €   13,11 €   10,63 €   10,89 €   11,55 €   11,71 €   11,24 

        
WLR ISDN1        
Enkelvoudig   €   15,54 €   15,32 €   15,33 €   15,36 €   14,96 €   15,02 
Meervoudig  
(>2 spraakkanalen)   €   15,54 €   15,16 €   11,70 €   14,04 €   14,27 €   13,65 

        
WLR ISDN2        
Enkelvoudig   €   19,14 €   18,84 €   18,84 €   19,12 €   18,92 €   18,96 
Meervoudig  
(>2 spraakkanalen)   €   19,14 €   18,39 €   18,23 €   18,94 €   19,10 €   18,83 

Tabel 6 Overzicht WLR LC tarieven 

 
  2009Q3 2009Q4 2010Q1 
        
WLR Cityphone    €   42,09   €   42,09   €   42,05  
WLR ISDN15    € 125,84   € 125,83   € 125,80  
WLR ISDN20    € 157,63   € 157,61   € 157,58  
WLR ISDN30    € 185,97   € 185,95   € 185,93  

Tabel 7 Overzicht WLR HC tarieven 
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2 Volledige Tarievenlijst 

2.1 Tarieven voor residentiële diensten voor Q1 2009 

  Residentiële diensten Q1 2009: Enkelvoudig en meervoudige aansluitingen tot en met twee spraakkanalen   

  PSTN en ISDN        Tarief Retail ex. BTW WLR  tarief ex. BTW 
Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie 

categorie  
specificatie eenheid eenmalig maandelijks 

Retail 

minus eenmalig maandelijks  

  WLR Overstap Aanleg   Per netlijn n.v.t n.v.t.   
  

4,00   
  WLR PSTN enkelvoudig/meervoudig Rental Charge VVA   Per netlijn             15,65 15,8%   13,18 
  WLR ISDN 1 enkelvoudig/meervoudig Rental Charge VVA   Per netlijn             18,19 15,8%   15,32 
  WLR ISDN 2 enkelvoudig/meervoudig Rental Charge VVA   Per netlijn             22,37 15,8%   18,84 
I Service contract  A VVA   1 t/m 4 kanalen               5,00 15,8%   4,21 
E Extra ISDN nummer (eerste 4 standaard in ISDN 2) VVA   Per nummer               0,43 15,8%   0,36 

F Extra ISDN nummer(s) (ISDN 2), Aanleg   Per nummer(s) 
  

16,99   15,8% 14,31   
H Subadressering; per nummer VVA   Per nummer               8,53 15,8%   7,18 

G Subadressering (ISDN2) Aanleg   Per nummer 
  

16,99   15,8% 14,31   

D Nummerwijziging Aanleg   Per netlijn/per lijngroep 
  

16,99   15,8% 14,31   
                  
  WLR type migratie PSTN- ISDN 1  Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  WLR type migratie PSTN- ISDN 2  Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  WLR type migratie ISDN 2- PSTN  Aanleg   Per netlijn 63,03   15,8% 53,07   
  WLR type migratie ISDN 2- ISDN 1  Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  WLR type migratie ISDN 1- ISDN 2  Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  WLR type migratie ISDN 1- PSTN  Aanleg   Per netlijn 63,03   15,8% 53,07   
                  
 Verhuizing PSTN Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  Verhuizing ISDN 1 Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  Verhuizing ISDN 2 Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
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  WLR type migratie PSTN- ISDN 1 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  WLR type migratie PSTN- ISDN 2 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  WLR type migratie ISDN 2- PSTN met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 72,90   15,8% 61,38   
  WLR type migratie ISDN 2- ISDN 1 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  WLR type migratie ISDN 1- ISDN 2 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  WLR type migratie ISDN 1- PSTN met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 72,90   15,8% 61,38   
                  
A, B WLR NLS PSTN Aanleg   Per netlijn 39,96   15,8% 33,64   
A, B WLR NLS ISDN 1 Aanleg   Per netlijn 24,23   15,8% 20,40   

A, B WLR NLS ISDN 2 (doe het zelf, geen monteur) Aanleg   Per netlijn 24,23   15,8% 20,40   

 
Ten aanzien van de WLR tarieven gelden de volgende aanvullende voorwaarden:  
A: Tarief geldt onder voorwaarde van minimale afname van 1 jaar. 
B: Tarief geldt indien annulering door KPN is ontvangen binnen de annuleringstermijn. Indien annulering na deze termijn nog kan worden 
doorgevoerd geldt het annuleringstarief + de VVE van de order. Voor NLS orders geldt het annuleringstarief de VVE en 12 maanden VVA. 
D: tarief geldt per netlijn (PSTN) en per lijngroep (ISDN) 
E:  Maandtarief geldt ALLEEN voor 4e t/m 7e MSN-nummer (= 5e t/m 8e telefoonnummer) en geldt per nummer 
F: In totaal 8 telefoonnummers leverbaar. Bij gelijktijdige aanvraag met de ISDN-asl zijn het 1e t/m 3e MSN-nummer gratis. Bij losse aanvraag van 
MSN- nummers is het tarief van toepassing  ongeacht het aantal nummers dat wordt aangevraagd. 
G: Bij aanvraag van één of meer diensten uit dit cluster tegelijk met de ISDN-asl, zijn er geen eenmalige kosten verschuldigd. Bij mutatie op een 
later tijdstip van een of meer faciliteiten uit dit cluster betaalt de klant maar een keer de eenmalige vergoeding. 
H: Tarief geldt per nummer 
I:  1 tot en met 4 kanalen 
J. 5 tot en met 10 kanalen 
K: 1-6 kanalen 
L: Tariefmaximum als gevolg van vastgestelde pricecap (2,5%) 
M: Tarief geldt onder voorwaarde van minimale afname van 6 maanden en een maximale contractduur van 12 maanden 
N. Dit tarief wordt in rekening gebracht aan de WLR afnemer en geldt ook voor partijen die uitsluitend meervoudige aansluitingen afnemen. 
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  PSTN        Tarief Retail ex. BTW  WLR  tarief ex. BTW  
Aanvullende  
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks Retail minus eenmalig maandelijks  
A Groepsnummer VVA   Per netlijn   1,31 15,8%   1,10 
B Groepsnummer Aanleg voor maxmiaal 100 lijnen Per netlijn 65,44   15,8% 55,10   
  Groepsnummer Ophef   Per netlijn 0   15,8% 0   

  Groepsnummer Mutaties  

toevoegen/wegnemen  
bestaande lijnen uit  
groepsnummer Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   

  Groepsnummer Mutaties  opzeggen lijn uit lijngroep Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   
  Groepsnummer Mutaties  aanleggen lijn in lijngroep Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   

  Groepsnummer Mutaties  

uitgaande lijnen 
dubbelgericht  
maken Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   

  Groepsnummer Mutaties  
Dubbelgerichte lijnen  
uitgaand maken Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   

  Groepsnummer Mutaties  
Omzetten groepsnummer  
in doorkiesreeks Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   

  Groepsnummer Mutaties  
Omzetten doorkiesreeks  
in groepsnummer Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   

  Groepsnummer Mutaties  
Van doorkiesnummer naar  
groepsnummer Per lijngroep 175,27   15,8% 147,58   

C Groepsnummer Verhuizing   Per netlijn 42,43   15,8% 35,73   
                    

  
Direct aankiesbare  
onderlijn VVA   Per netlijn   1,31 15,8%   1,10 

D 
Direct aankiesbare  
onderlijn Aanleg   Per netlijn 87,41   15,8% 73,60   

  
Direct aankiesbare  
onderlijn Ophef   Per netlijn 0   15,8%     

                    
  Voorkeurschakeling VVA   Per lijngroep   1,31 15,8%   1,10 
  Voorkeurschakeling Aanleg   Per lijngroep 87,41   15,8% 73,60   
  Voorkeurschakeling Ophef   Per lijngroep 0   15,8%     
  Voorkeurschakeling Mutatie   Per lijngroep 87,41   15,8% 73,60   
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A Doorkiesfaciliteit VVA   Per netlijn   1,31 15,8%   1,10 
B Doorkiesfaciliteit Aanleg voor maxmiaal 100 lijnen Per netlijn 130,87   15,8% 110,19   
  Doorkiesfaciliteit Ophef   Per netlijn 0   15,8%     

  Doorkiesfaciliteit Mutaties  
toevoegen/wegnemen  
bestaande lijnen  Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   

  Doorkiesfaciliteit Mutaties  opzeggen lijn uit lijngroep Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  aanleggen lijn in lijngroep Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   

  Doorkiesfaciliteit Mutaties  
uitgaande lijnen  
dubbelgericht maken Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   

  Doorkiesfaciliteit Mutaties  
dubbelgerichte lijnen  
uitgaand maken Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   

C Doorkiesfaciliteit Verhuizing   Per netlijn 42,43   15,8% 35,73   

                    

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 100 (in gebruik) 1e blok   76,65 15,8%   64,54 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 100 (in gebruik) 2e en volgende blok   65,44 15,8%   55,10 

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 1000 (in gebruik) 1e blok   591,25 15,8%   497,83 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (in gebruik) 2e en volgende blok   493,1 15,8%   415,19 

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 10000 (in gebruik) 1e blok   4374,8 15,8%   3683,58 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 10000 (in gebruik) 2e en volgende blok   3500,77 15,8%   2947,65 

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 100 (gereserveerd) 1e blok   65,44 15,8%   55,10 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 100 (gereserveerd) 2e en volgende blok   65,44 15,8%   55,10 

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 1000 (gereserveerd) 1e blok   493,1 15,8%   415,19 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (gereserveerd) 2e en volgende blok   493,1 15,8%   415,19 

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 10000 (gereserveerd) 1e blok   3500,77 15,8%   2947,65 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 10000 ((gereserveerd) 2e en volgende blok   3500,77 15,8%   2947,65 

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 100 1e blok 175,27   15,8% 147,58   

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 100 2e en volgende blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 1000 1e blok 175,27   15,8% 147,58   



 

WLR-II besluit - Openbare versie  61  

 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 1000 2e en volgende blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 10000 1e blok 175,27   15,8% 147,58   

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 10000 2e en volgende blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit reserveren 100 1e blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) reserveren 100 2e en volgende blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit reserveren 1000 1e blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) reserveren 1000 2e en volgende blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit reserveren 10000 1e blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) reserveren 10000 2e en volgende blok 0   15,8%     

A: Hier geldt ook de VVA voor de meervoudige onderliggende netlijn  
B: Hier geldt ook de VVE voor aanleg per enkelvoudige netlijn  
C: Hier geldt ook de VVE voor de verhuizing per enkelvoudige netlijn 
D: Tarief = 0 als aanleg in combinatie met aanleg of uitbreiding groepsnummerfaciliteit 
E: Hier geldt dat het meervoudig verband uit meer dan twee spraakkanalen moet bestaan 
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  ISDN 2       Tarief Retail ex. BTW WLR  tarief ex. BTW 
Aanvullende  
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks  

  
Retail minus eenmalig maandelijks  

A Groepsnummer VVA   Per lijngroep  2,19 15,8%   1,84 
B,D Groepsnummer Aanleg   Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
  Groepsnummer Ophef   Per lijngroep 0   15,8%     

  Groepsnummer Mutaties  

toevoegen/wegnemen  
bestaande lijnen uit  
groepsnummer Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

  Groepsnummer   opzeggen lijn uit lijngroep Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
  Groepsnummer   aanleggen lijn in lijngroep Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

  Groepsnummer   
uitgaande lijnen 
dubbelgericht maken Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

  Groepsnummer   
Dubbelgerichte lijnen  
uitgaand maken Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

  Groepsnummer   
Omzetten groepsnummer  
in doorkiesreeks Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

  Groepsnummer   
Omzetten doorkiesreeks  
in groepsnummer Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

C Groepsnummer Verhuizing   Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

                    
A Doorkiesfaciliteit VVA   Per lijngroep  10,94 15,8%   9,21 
B,D Doorkiesfaciliteit Aanleg   Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
  Doorkiesfaciliteit Ophef   Per lijngroep 0   15,8%     

  Doorkiesfaciliteit Mutaties  
toevoegen/wegnemen 
bestaande lijnen  Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

  Doorkiesfaciliteit Mutaties  
opzeggen lijn uit 
groepsnummer Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

  Doorkiesfaciliteit Mutaties  
aanleggen lijn in 
groepsnummer Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

  Doorkiesfaciliteit Mutaties  
uitgaande lijnen 
dubbelgericht maken Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

  Doorkiesfaciliteit Mutaties  
Dubbelgerichte lijnen 
uitgaand maken Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

C Doorkiesfaciliteit Verhuizing   Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
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Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 10 (in gebruik) 1e blok  11,14 15,8%   9,38 

 
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 10 (in gebruik) 2e en volgende blok  11,14 15,8%   9,38 

 
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 100 (in gebruik) 1e blok  67,40 15,8%   56,75 

 
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 100 (in gebruik) 2e en volgende blok  67,40 15,8%   56,75 

 
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 1000 (in gebruik) 1e blok  507,89 15,8%   427,64 

 
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (in gebruik) 2e en volgende blok  507,89 15,8%   427,64 

 
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 10000 (in gebruik) 1e blok  3605,79 15,8%   3036,08 

 
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 10000 (in gebruik) 2e en volgende blok  3605,79 15,8%   3036,08 

 
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 10 (gereserveerd) per blok  11,14 15,8%   9,38 

 
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 100 (gereserveerd) per blok  67,40 15,8%   56,75 

 
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 1000 (gereserveerd) per blok  507,89 15,8%   427,64 

 
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 10000 (gereserveerd) per blok  3605,79 15,8%   3036,08 

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 10 (in gebruik) 1e blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 10 (in gebruik) 2e en volgende blok 17,51   15,8% 14,74   

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 100 (in gebruik) 1e blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 100 (in gebruik) 2e en volgende blok 17,51   15,8% 14,74   

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 1000 (in gebruik) 1e blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 1000 (in gebruik) 2e en volgende blok 17,51   15,8% 14,74   

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 10000 (in gebruik) 1e blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 10000 (in gebruik) 2e en volgende blok 17,51   15,8% 14,74   

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit reserveren 10 (gereserveerd) per blok 17,51   15,8% 14,74   

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) reserveren 100 (gereserveerd) per blok 17,51   15,8% 14,74   

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit reserveren 1000 (gereserveerd) per blok 17,51   15,8% 14,74   
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Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) reserveren 10000 (gereserveerd) per blok 17,51   15,8% 14,74   

A: Hier geldt ook de VVA voor de meervoudige onderliggende netlijn 
B: Hier geldt ook de VVE voor aanleg per enkelvoudige netlijn bij nieuwe aanleg  
C: Hier geldt ook de VVE voor de verhuizing per enkelvoudige netlijn 
D: Tarief = 0 als aanleg in combinatie met aanleg van de ISDN netlijn 
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Aavullende 
Faciliteiten       Tarief Retail ex. BTW Retail minus WLR  tarief ex. BTW 

Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks    eenmalig maandelijks  

  Verwijsdienst VVA enkelvoudig en meervoudig =< 6 kanalen     34,70 15,8%   29,22 
  Verwijsdienst VVA meervoudig > 6 kanalen     34,70 15,8%   29,22 
  Verwijsdienst VVA groep/doorkies     34,70 15,8%   29,22 
A Verwijsdienst aanvraag enkelvoudig en meervoudig =< 6 kanalen   43,30   15,8% 36,46   
A Verwijsdienst aanvraag meervoudig > 6 kanalen   907,56   15,8% 764,17   
A Verwijsdienst aanvraag groep/doorkies   907,56   15,8% 764,17   
  Verwijsdienst ophef enkelvoudig   0   15,8%     
  Verwijsdienst ophef meervoudig   0   15,8%     
  Verwijsdienst ophef groep/doorkies   0   15,8%     

                    
  Doorschakeldienst VVA enkelvoudig en meervoudig =< 6 kanalen     39,00 15,8%   32,84 
  Doorschakeldienst VVA meervoudig > 6 kanalen     39,00 15,8%   32,84 
  Doorschakeldienst VVA groep/doorkies     39,00 15,8%   32,84 
B Doorschakeldienst aanvraag enkelvoudig en meervoudig =< 6 kanalen   86,40   15,8% 72,75   
B Doorschakeldienst aanvraag meervoudig > 6 kanalen   907,56   15,8% 764,17   
B Doorschakeldienst aanvraag groep/doorkies   907,56   15,8% 764,17   
  Doorschakeldienst ophef enkelvoudig   0   15,8%     
  Doorschakeldienst ophef meervoudig   0   15,8%     

  Doorschakeldienst ophef groep/doorkies   0   15,8%     

A: Minimale contractduur is 6 maanden 
B: Minimale contractduur is 6 maanden, maximale contractduur is 12 maanden 
 

  Kostenindicatie       
Tarief Retail ex. BTW 
  

Retail 
minus WLR  tarief ex. BTW 

Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie 

categorie 
specificatie eenheid eenmalig maandelijks    eenmalig maandelijks  

  Kostenindicatie bij beëindigen communicatie aanvraag     16,99   15,8% 14,31   
  Kostenindicatie tijdens en bij beëindigen communicatie aanvraag     16,99   15,8% 14,31   
  Kostenindicatie bij beëindigen communicatie VVA       2,13 15,8%   1,79 

  Kostenindicatie tijdens en bij beëindigen communicatie VVA       2,13 15,8%   1,79 
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2.2 Tarieven voor zakelijke diensten voor Q1 2009 

  Zakelijke diensten Q1 2009: Het meervoudig verband dient uit meer dan twee spraakkanalen bestaan   

  PSTN en ISDN        Tarief Retail ex. BTW  
WLR  tarief ex. 
BTW 

Aanvullende  
voorwaarde Diensttype categorie 

categorie  
specificatie eenheid eenmalig maandelijks  

Retail 
minus eenmalig maandelijks  

  WLR Overstap Aanleg   Per netlijn n.v.t n.v.t.   
  

4,00   
  WLR PSTN meervoudig Rental Charge VVA   Per netlijn             12,38 14,1%   10,63 
  WLR ISDN 2 meervoudig Rental Charge VVA   Per netlijn             21,41 14,1%   18,39 
I Service contract  A VVA   1 t/m 4 kanalen               5,00 14,1%   4,30 
J Service contract  B VVA   5 t/m 10 kanalen             10,00 14,1%   8,59 
D Nummerwijziging Aanleg   Per netlijn/per lijngroep         16,99  14,1% 14,59   
  Nummerweergave (alleen een tarief bij PSTN) VVA   Per netlijn               1,00 14,1%   0,86 
  Wisselgesprek (alleen een tarief bij PSTN) VVA   Per netlijn               1,00 14,1%   0,86 
H Subadressering; per nummer VVA   Per nummer               8,53 14,1%   7,33 
G Subadressering (ISDN2) Aanleg   Per nummer         16,99  14,1% 14,59   
                 
  WLR type migratie PSTN- ISDN 1  Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie PSTN- ISDN 2  Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie ISDN 2- PSTN  Aanleg   Per netlijn 63,03  14,1% 54,14   
  WLR type migratie ISDN 2- ISDN 1  Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie ISDN 1- ISDN 2  Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie ISDN 1- PSTN  Aanleg   Per netlijn 63,03  14,1% 54,14   
                 
  Verhuizing PSTN Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  Verhuizing ISDN 1 Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  Verhuizing ISDN 2 Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
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  WLR type migratie PSTN- ISDN 1 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie PSTN- ISDN 2 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie ISDN 2- PSTN met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 72,90  14,1% 62,62   
  WLR type migratie ISDN 2- ISDN 1 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie ISDN 1- ISDN 2 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie ISDN 1- PSTN met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 72,90  14,1% 62,62   
                 
A, B WLR NLS PSTN Aanleg   Per netlijn 39,96  14,1% 34,32   
A, B WLR NLS ISDN 1 Aanleg   Per netlijn 24,23  14,1% 20,81   

A, B WLR NLS ISDN 2 (doe het zelf, geen monteur) Aanleg   Per netlijn 24,23   14,1% 20,81   

Ten aanzien van de WLR tarieven gelden de volgende aanvullende voorwaarden 
A: Tarief geldt onder voorwaarde van minimale afname van 1 jaar. 
B: Tarief geldt indien annulering door KPN is ontvangen binnen de annuleringstermijn. Indien annulering na deze termijn nog kan worden 
doorgevoerd geldt het annuleringstarief + de VVE van de order. Voor NLS orders geldt het annuleringstarief de VVE en 12 maanden VVA. 
D: tarief geldt per netlijn (PSTN) en per lijngroep (ISDN) 
G: Bij aanvraag van één of meer diensten uit dit cluster tegelijk met de ISDN-asl, zijn er geen eenmalige kosten verschuldigd. Bij mutatie op een 
later tijdstip van een of meer faciliteiten uit dit cluster betaalt de klant maar een keer de eenmalige vergoeding. 
H: Tarief geldt per nummer 
I:  1 tot en met 4 kanalen 
J. 5 tot en met 10 kanalen 
K: 1-6 kanalen 
L: Tariefmaximum als gevolg van vastgestelde pricecap (2,5%) 
M: Tarief geldt onder voorwaarde van minimale afname van 6 maanden en een maximale contractduur van 12 maanden 
N. Dit tarief wordt in rekening gebracht aan de WLR afnemer en geldt ook voor partijen die uitsluitend meervoudige aansluitingen afnemen. 
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  PSTN        Tarief Retail ex. BTW  WLR  tarief ex. BTW 
Aanvullende  
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks  

Retail 
minus eenmalig maandelijks  

A Groepsnummer VVA   Per netlijn   1,31 14,1%   1,13 
B Groepsnummer Aanleg voor maxmiaal 100 lijnen Per netlijn 65,44   14,1% 56,21   
B Groepsnummer Aanleg voor 101e en meer Per netlijn 65,44   14,1% 56,21   
  Groepsnummer Ophef   Per netlijn 0   14,1% 0   

  Groepsnummer Mutaties  

toevoegen/wegnemen 
bestaande lijnen uit 
groepsnummer Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   

  Groepsnummer Mutaties  opzeggen lijn uit lijngroep Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   
  Groepsnummer Mutaties  aanleggen lijn in lijngroep Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   

  Groepsnummer Mutaties  
uitgaande lijnen dubbelgericht 
maken Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   

  Groepsnummer Mutaties  
Dubbelgerichte lijnen uitgaand 
maken Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   

  Groepsnummer Mutaties  
Omzetten groepsnummer in 
doorkiesreeks Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   

  Groepsnummer Mutaties  
Omzetten doorkiesreeks in 
groepsnummer Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   

  Groepsnummer Mutaties  
Van doorkiesnummer naar 
groepsnummer Per lijngroep 175,27   14,1% 150,56   

C Groepsnummer Verhuizing   Per netlijn 42,43   14,1% 36,45   
                    

  
Direct aankiesbare 
onderlijn VVA   Per netlijn   1,31 14,1%   1,13 

D 
Direct aankiesbare 
onderlijn Aanleg   Per netlijn 87,41   14,1% 75,09   

  
Direct aankiesbare 
onderlijn Ophef   Per netlijn 0   14,1%     

                    
  Voorkeurschakeling VVA   Per lijngroep   1,31 14,1%   1,13 
  Voorkeurschakeling Aanleg   Per lijngroep 87,41   14,1% 75,09   
  Voorkeurschakeling Ophef   Per lijngroep 0   14,1%     
  Voorkeurschakeling Mutatie   Per lijngroep 87,41   14,1% 75,09   
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A Doorkiesfaciliteit VVA   Per netlijn   1,31 14,1%   1,13 
B Doorkiesfaciliteit Aanleg voor maxmiaal 100 lijnen Per netlijn 130,87   14,1% 112,42   
B Doorkiesfaciliteit Aanleg voor 101e en meer Per netlijn 130,87   14,1% 112,42   
  Doorkiesfaciliteit Ophef   Per netlijn 0   14,1%     

  Doorkiesfaciliteit Mutaties  
toevoegen/wegnemen 
bestaande lijnen  Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   

  Doorkiesfaciliteit Mutaties  opzeggen lijn uit lijngroep Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  aanleggen lijn in lijngroep Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   

  Doorkiesfaciliteit Mutaties  
uitgaande lijnen dubbelgericht 
maken Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   

  Doorkiesfaciliteit Mutaties  
dubbelgerichte lijnen uitgaand 
maken Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   

C Doorkiesfaciliteit Verhuizing   Per netlijn 42,43   14,1% 36,45   

                    

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 100 (in gebruik) 1e blok   76,65 14,1%   65,84 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 100 (in gebruik) 2e en volgende blok   65,44 14,1%   56,21 

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 1000 (in gebruik) 1e blok   591,25 14,1%   507,88 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (in gebruik) 2e en volgende blok   493,1 14,1%   423,57 

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 10000 (in gebruik) 1e blok   4374,8 14,1%   3757,95 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 10000 (in gebruik) 2e en volgende blok   3500,77 14,1%   3007,16 

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 100 (gereserveerd) 1e blok   65,44 14,1%   56,21 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 100 (gereserveerd) 2e en volgende blok   65,44 14,1%   56,21 

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 1000 (gereserveerd) 1e blok   493,1 14,1%   423,57 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (gereserveerd) 2e en volgende blok   493,1 14,1%   423,57 

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 10000 (gereserveerd) 1e blok   3500,77 14,1%   3007,16 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 10000 ((gereserveerd) 2e en volgende blok   3500,77 14,1%   3007,16 

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 100 1e blok 175,27   14,1% 150,56   

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 100 2e en volgende blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 1000 1e blok 175,27   14,1% 150,56   
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Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 1000 2e en volgende blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 10000 1e blok 175,27   14,1% 150,56   

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 10000 2e en volgende blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit reserveren 100 1e blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) reserveren 100 2e en volgende blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit reserveren 1000 1e blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) reserveren 1000 2e en volgende blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit reserveren 10000 1e blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) reserveren 10000 2e en volgende blok 0   14,1%     

A: Hier geldt ook de VVA voor de meervoudige onderliggende netlijn  
B: Hier geldt ook de VVE voor aanleg per enkelvoudige netlijn  
C: Hier geldt ook de VVE voor de verhuizing per enkelvoudige netlijn 
D: Tarief = 0 als aanleg in combinatie met aanleg of uitbreiding groepsnummerfaciliteit 
E: Hier geldt dat het meervoudig verband uit meer dan twee spraakkanalen moet bestaan 
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  ISDN 2       Tarief Retail ex. BTW   WLR  tarief ex. BTW 
Aanvullende  
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks  

Retail  
minus eenmalig maandelijks  

A Groepsnummer VVA   Per lijngroep  2,19 14,1%   1,88 
B,D Groepsnummer Aanleg   Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Groepsnummer Ophef   Per lijngroep 0   14,1%     

  Groepsnummer Mutaties  

toevoegen/wegnemen 
bestaandelijnen uit 
groepsnummer Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   

  Groepsnummer   opzeggen lijn uit groepsnummer Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Groepsnummer   aanleggen lijn in groepsnummer Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   

  Groepsnummer   
uitgaande lijnen dubbelgericht 
maken Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   

  Groepsnummer   
Dubbelgerichte lijnen uitgaand 
maken Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   

  Groepsnummer   
Omzetten groepsnummer in 
doorkiesreeks Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   

  Groepsnummer   
Omzetten doorkiesreeks in 
groepsnummer Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   

C Groepsnummer Verhuizing   Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   

                    
A Doorkiesfaciliteit VVA   Per lijngroep  10,94 14,1%   9,40 
B,D Doorkiesfaciliteit Aanleg   Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Doorkiesfaciliteit Ophef   Per lijngroep 0   14,1%     

  Doorkiesfaciliteit Mutaties  
toevoegen/wegnemen bestaande 
lijnen  Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   

  Doorkiesfaciliteit Mutaties  opzeggen lijn uit groepsnummer Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  aanleggen lijn in groepsnummer Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   

  Doorkiesfaciliteit Mutaties  
uitgaande lijnen dubbelgericht 
maken Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   

  Doorkiesfaciliteit Mutaties  
Dubbelgerichte lijnen uitgaand 
maken Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   

C Doorkiesfaciliteit Verhuizing   Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
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Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 10 (in gebruik) 1e blok  11,14 14,1%   9,57 

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 10 (in gebruik) 2e en volgende blok  11,14 14,1%   9,57 

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 100 (in gebruik) 1e blok  67,4 14,1%   57,90 

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 100 (in gebruik) 2e en volgende blok  67,4 14,1%   57,90 

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 1000 (in gebruik) 1e blok  507,89 14,1%   436,28 

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 1000 (in gebruik) 2e en volgende blok  507,89 14,1%   436,28 

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 10000 (in gebruik) 1e blok  3605,79 14,1%   3097,37 

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 10000 (in gebruik) 2e en volgende blok  3605,79 14,1%   3097,37 

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 10 (gereserveerd) per blok  11,14 14,1%   9,57 

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 100 (gereserveerd) per blok  67,4 14,1%   57,90 

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 1000 (gereserveerd) per blok  507,89 14,1%   436,28 

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 10000 (gereserveerd) per blok  3605,79 14,1%   3097,37 

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 10 (in gebruik) 1e blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 10 (in gebruik) 2e en volgende blok 17,51   14,1% 15,04   

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 100 (in gebruik) 1e blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 100 (in gebruik) 2e en volgende blok 17,51   14,1% 15,04   

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 1000 (in gebruik) 1e blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 1000 (in gebruik) 2e en volgende blok 17,51   14,1% 15,04   

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 10000 (in gebruik) 1e blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 10000 (in gebruik) 2e en volgende blok 17,51   14,1% 15,04   

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit reserveren 10 (gereserveerd) per blok 17,51   14,1% 15,04   

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit reserveren 100 (gereserveerd) per blok 17,51   14,1% 15,04   

  
Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit reserveren 1000 (gereserveerd) per blok 17,51   14,1% 15,04   
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Nummerblokken alleen  
i.c.m. doorkiesfaciliteit reserveren 10000 (gereserveerd) per blok 17,51   14,1% 15,04   

A: Hier geldt ook de VVA voor de meervoudige onderliggende netlijn 
B: Hier geldt ook de VVE voor aanleg per enkelvoudige netlijn bij nieuwe aanleg  
C: Hier geldt ook de VVE voor de verhuizing per enkelvoudige netlijn 
D: Tarief = 0 als aanleg in combinatie met aanleg van de ISDN netlijn 
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Aavullende 
Faciliteiten       Tarief Retail ex. BTW  WLR  tarief ex. BTW 

Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks  

Retail 
minus eenmalig maandelijks  

  Verwijsdienst VVA 
enkelvoudig en meervoudig =< 6 
kanalen     34,70 14,1%   29,81 

  Verwijsdienst VVA meervoudig > 6 kanalen     34,70 14,1%   29,81 
  Verwijsdienst VVA groep/doorkies     34,70 14,1%   29,81 

A Verwijsdienst aanvraag 
enkelvoudig en meervoudig =< 6 
kanalen   43,30   14,1% 37,19   

A Verwijsdienst aanvraag meervoudig > 6 kanalen   907,56   14,1% 779,59   
A Verwijsdienst aanvraag groep/doorkies   907,56   14,1% 779,59   
  Verwijsdienst ophef enkelvoudig   0   14,1%     
  Verwijsdienst ophef meervoudig   0   14,1%     
  Verwijsdienst ophef groep/doorkies   0   14,1%     

                    

  Doorschakeldienst VVA 
enkelvoudig en meervoudig =< 6 
kanalen     39,00 14,1%   33,50 

  Doorschakeldienst VVA meervoudig > 6 kanalen     39,00 14,1%   33,50 
  Doorschakeldienst VVA groep/doorkies     39,00 14,1%   33,50 

B Doorschakeldienst aanvraag 
enkelvoudig en meervoudig =< 6 
kanalen   86,40   14,1% 74,22   

B Doorschakeldienst aanvraag meervoudig > 6 kanalen   907,56   14,1% 779,59   
B Doorschakeldienst aanvraag groep/doorkies   907,56   14,1% 779,59   
  Doorschakeldienst ophef enkelvoudig   0   14,1%     
  Doorschakeldienst ophef meervoudig   0   14,1%     

  Doorschakeldienst ophef groep/doorkies   0   14,1%     

A: Minimale contractduur is 6 maanden 
B: Minimale contractduur is 6 maanden, maximale contractduur is 12 maanden 
 
  Kostenindicatie       Tarief Retail ex. BTW  WLR  tarief ex. BTW 
Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie 

categorie 
specificatie eenheid eenmalig maandelijks 

 Retail 
minus eenmalig maandelijks  

  Kostenindicatie bij beëindigen communicatie aanvraag     16,99   14,1% 14,59   
  Kostenindicatie tijdens en bij beëindigen communicatie aanvraag     16,99   14,1% 14,59   
  Kostenindicatie bij beëindigen communicatie VVA       2,13 14,1%   1,83 

  Kostenindicatie tijdens en bij beëindigen communicatie VVA       2,13 14,1%   1,83 
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2.3 Tarieven voor residentiële diensten voor Q2 2009 

  
Residentiële diensten Q2 2009: Enkelvoudig en meervoudige aansluitingen tot en met twee spraakkanalen 
  

  PSTN en ISDN        Tarief Retail ex. BTW WLR  tarief ex. BTW 
Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie 

categorie 
specificatie eenheid eenmalig maandelijks  

Retail 

minus eenmalig maandelijks  

  WLR Overstap Aanleg   Per netlijn n.v.t n.v.t.   
  

4,00   

  
WLR PSTN enkelvoudig/meervoudig Rental 
Charge VVA   Per netlijn             15,68 15,8%   13,20 

  
WLR ISDN 1 enkelvoudig/meervoudig Rental 
Charge VVA   Per netlijn             18,21 15,8%   15,33 

  
WLR ISDN 2 enkelvoudig/meervoudig Rental 
Charge VVA   Per netlijn             22,38 15,8%   18,84 

I Service contract  A VVA   1 t/m 4 kanalen               5,00 15,8%   4,21 

E 
Extra ISDN nummer (eerste 4 standaard in 
ISDN 2) VVA   Per nummer               0,43 15,8%   0,36 

F Extra ISDN nummer(s) (ISDN 2), Aanleg   Per nummer(s)         16,99   15,8% 14,31   
H Subadressering; per nummer VVA   Per nummer               8,53 15,8%   7,18 
G Subadressering (ISDN2) Aanleg   Per nummer         16,99   15,8% 14,31   

D Nummerwijziging Aanleg   
Per netlijn/per 
lijngroep         16,99   15,8% 14,31   

                  
  WLR type migratie PSTN- ISDN 1  Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  WLR type migratie PSTN- ISDN 2  Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  WLR type migratie ISDN 2- PSTN  Aanleg   Per netlijn 63,03   15,8% 53,07   
  WLR type migratie ISDN 2- ISDN 1  Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  WLR type migratie ISDN 1- ISDN 2  Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  WLR type migratie ISDN 1- PSTN  Aanleg   Per netlijn 63,03   15,8% 53,07   
                  
  Verhuizing PSTN Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  Verhuizing ISDN 1 Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  Verhuizing ISDN 2 Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
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WLR type migratie PSTN- ISDN 1 met 
Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   

  
WLR type migratie PSTN- ISDN 2 met 
Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   

  
WLR type migratie ISDN 2- PSTN met 
Verhuizing Aanleg   Per netlijn 72,90   15,8% 61,38   

  
WLR type migratie ISDN 2- ISDN 1 met 
Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   

  
WLR type migratie ISDN 1- ISDN 2 met 
Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   

  
WLR type migratie ISDN 1- PSTN met 
Verhuizing Aanleg   Per netlijn 72,90   15,8% 61,38   

                  
A, B WLR NLS PSTN Aanleg   Per netlijn 39,96   15,8% 33,64   
A, B WLR NLS ISDN 1 Aanleg   Per netlijn 24,23   15,8% 20,40   

A, B WLR NLS ISDN 2 (doe het zelf, geen monteur) Aanleg   Per netlijn 24,23   15,8% 20,40   

 
Ten aanzien van de WLR tarieven gelden de volgende aanvullende voorwaarden:  
A: Tarief geldt onder voorwaarde van minimale afname van 1 jaar. 
B: Tarief geldt indien annulering door KPN is ontvangen binnen de annuleringstermijn. Indien annulering na deze termijn nog kan worden 
doorgevoerd geldt het annuleringstarief + de VVE van de order. Voor NLS orders geldt het annuleringstarief de VVE en 12 maanden VVA. 
D: tarief geldt per netlijn (PSTN) en per lijngroep (ISDN) 
E:  Maandtarief geldt ALLEEN voor 4e t/m 7e MSN-nummer (= 5e t/m 8e telefoonnummer) en geldt per nummer 
F: In totaal 8 telefoonnummers leverbaar. Bij gelijktijdige aanvraag met de ISDN-asl zijn het 1e t/m 3e MSN-nummer gratis. Bij losse aanvraag van 
MSN- nummers is het tarief van toepassing  ongeacht het aantal nummers dat wordt aangevraagd. 
G: Bij aanvraag van één of meer diensten uit dit cluster tegelijk met de ISDN-asl, zijn er geen eenmalige kosten verschuldigd. Bij mutatie op een 
later tijdstip van een of meer faciliteiten uit dit cluster betaalt de klant maar een keer de eenmalige vergoeding. 
H: Tarief geldt per nummer 
I:  1 tot en met 4 kanalen 
J. 5 tot en met 10 kanalen 
K: 1-6 kanalen 
L: Tariefmaximum als gevolg van vastgestelde pricecap (2,5%) 
M: Tarief geldt onder voorwaarde van minimale afname van 6 maanden en een maximale contractduur van 12 maanden 
N. Dit tarief wordt in rekening gebracht aan de WLR afnemer en geldt ook voor partijen die uitsluitend meervoudige aansluitingen afnemen. 



 

WLR-II besluit - Openbare versie  77  

 

  PSTN           
 WLR  tarief ex. BTW 
  

Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks 

Retail 
minus eenmalig maandelijks  

A Groepsnummer VVA   Per netlijn   1,31 15,8%   1,10 

B Groepsnummer Aanleg 
voor maxmiaal 100 
lijnen Per netlijn 65,44   15,8% 55,10   

  Groepsnummer Ophef   Per netlijn 0   15,8% 0   

  Groepsnummer Mutaties  

toevoegen/wegnemen 
bestaande lijnen uit 
groepsnummer Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   

  Groepsnummer Mutaties  
opzeggen lijn uit 
lijngroep Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   

  Groepsnummer Mutaties  
aanleggen lijn in 
lijngroep Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   

  Groepsnummer Mutaties  
uitgaande lijnen 
dubbelgericht maken Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   

  Groepsnummer Mutaties  
Dubbelgerichte lijnen 
uitgaand maken Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   

  Groepsnummer Mutaties  

Omzetten 
groepsnummer in 
doorkiesreeks Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   

  Groepsnummer Mutaties  

Omzetten 
doorkiesreeks in 
groepsnummer Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   

  Groepsnummer Mutaties  
Van doorkiesnummer 
naar groepsnummer Per lijngroep 175,27   15,8% 147,58   

C Groepsnummer Verhuizing   Per netlijn 42,43   15,8% 35,73   
                    
  Direct aankiesbare onderlijn VVA   Per netlijn   1,31 15,8%   1,10 
D Direct aankiesbare onderlijn Aanleg   Per netlijn 87,41   15,8% 73,60   
  Direct aankiesbare onderlijn Ophef   Per netlijn 0   15,8%     
                    
  Voorkeurschakeling VVA   Per lijngroep   1,31 15,8%   1,10 
  Voorkeurschakeling Aanleg   Per lijngroep 87,41   15,8% 73,60   
  Voorkeurschakeling Ophef   Per lijngroep 0   15,8%     
  Voorkeurschakeling Mutatie   Per lijngroep 87,41   15,8% 73,60   
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A Doorkiesfaciliteit VVA   Per netlijn   1,31 15,8%   1,10 

B Doorkiesfaciliteit Aanleg 
voor maxmiaal 100 
lijnen Per netlijn 130,87   15,8% 110,19   

  Doorkiesfaciliteit Ophef   Per netlijn 0   15,8%     

  Doorkiesfaciliteit Mutaties  
toevoegen/wegnemen 
bestaande lijnen  Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   

  Doorkiesfaciliteit Mutaties  
opzeggen lijn uit 
lijngroep Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   

  Doorkiesfaciliteit Mutaties  
aanleggen lijn in 
lijngroep Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   

  Doorkiesfaciliteit Mutaties  
uitgaande lijnen 
dubbelgericht maken Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   

  Doorkiesfaciliteit Mutaties  
dubbelgerichte lijnen 
uitgaand maken Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   

C Doorkiesfaciliteit Verhuizing   Per netlijn 42,43   15,8% 35,73   

                    

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 100 (in gebruik) 1e blok   76,65 15,8%   64,54 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 100 (in gebruik) 2e en volgende blok   65,44 15,8%   55,10 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (in gebruik) 1e blok   591,25 15,8%   497,83 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (in gebruik) 2e en volgende blok   493,1 15,8%   415,19 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 10000 (in gebruik) 1e blok   4374,8 15,8%   3683,58 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 10000 (in gebruik) 2e en volgende blok   3500,77 15,8%   2947,65 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 100 (gereserveerd) 1e blok   65,44 15,8%   55,10 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 100 (gereserveerd) 2e en volgende blok   65,44 15,8%   55,10 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (gereserveerd) 1e blok   493,1 15,8%   415,19 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (gereserveerd) 2e en volgende blok   493,1 15,8%   415,19 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 10000 (gereserveerd) 1e blok   3500,77 15,8%   2947,65 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 10000 ((gereserveerd) 2e en volgende blok   3500,77 15,8%   2947,65 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 100 1e blok 175,27   15,8% 147,58   

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 100 2e en volgende blok 0   15,8%     
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Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 1000 1e blok 175,27   15,8% 147,58   

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 1000 2e en volgende blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 10000 1e blok 175,27   15,8% 147,58   

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 10000 2e en volgende blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) reserveren 100 1e blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) reserveren 100 2e en volgende blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) reserveren 1000 1e blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) reserveren 1000 2e en volgende blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) reserveren 10000 1e blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) reserveren 10000 2e en volgende blok 0   15,8%     

A: Hier geldt ook de VVA voor de meervoudige onderliggende netlijn  
B: Hier geldt ook de VVE voor aanleg per enkelvoudige netlijn  
C: Hier geldt ook de VVE voor de verhuizing per enkelvoudige netlijn 
D: Tarief = 0 als aanleg in combinatie met aanleg of uitbreiding groepsnummerfaciliteit 
E: Hier geldt dat het meervoudig verband uit meer dan twee spraakkanalen moet bestaan 
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  ISDN 2       Tarief Retail ex. BTW   WLR  tarief ex. BTW 
Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks 

Retail 
minus eenmalig maandelijks 

A Groepsnummer VVA   Per lijngroep  2,19 15,8%   1,84 
B,D Groepsnummer Aanleg   Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
  Groepsnummer Ophef   Per lijngroep 0   15,8%     

  Groepsnummer Mutaties  

toevoegen/wegnemen 
bestaandelijnen uit 
groepsnummer Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

  Groepsnummer   
opzeggen lijn uit 
groepsnummer Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

  Groepsnummer   
aanleggen lijn in 
groepsnummer Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

  Groepsnummer   
uitgaande lijnen 
dubbelgericht maken Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

  Groepsnummer   
Dubbelgerichte lijnen 
uitgaand maken Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

  Groepsnummer   
Omzetten groepsnummer 
in doorkiesreeks Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

  Groepsnummer   
Omzetten doorkiesreeks in 
groepsnummer Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

C Groepsnummer Verhuizing   Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
                    
A Doorkiesfaciliteit VVA   Per lijngroep  10,94 15,8%   9,21 
B,D Doorkiesfaciliteit Aanleg   Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
  Doorkiesfaciliteit Ophef   Per lijngroep 0   15,8%     

  Doorkiesfaciliteit Mutaties  
toevoegen/wegnemen 
bestaande lijnen  Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

  Doorkiesfaciliteit Mutaties  
opzeggen lijn uit 
groepsnummer Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

  Doorkiesfaciliteit Mutaties  
aanleggen lijn in 
groepsnummer Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

  Doorkiesfaciliteit Mutaties  
uitgaande lijnen 
dubbelgericht maken Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

  Doorkiesfaciliteit Mutaties  
Dubbelgerichte lijnen 
uitgaand maken Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

C Doorkiesfaciliteit Verhuizing   Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
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Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 10 (in gebruik) 1e blok  11,14 15,8%   9,38 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 10 (in gebruik) 

2e en volgende 
blok  11,14 15,8%   9,38 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 100 (in gebruik) 1e blok  67,40 15,8%   56,75 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 100 (in gebruik) 

2e en volgende 
blok  67,40 15,8%   56,75 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (in gebruik) 1e blok  507,89 15,8%   427,64 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (in gebruik) 

2e en volgende 
blok  507,89 15,8%   427,64 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 10000 (in gebruik) 1e blok  3605,79 15,8%   3036,08 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 10000 (in gebruik) 

2e en volgende 
blok  3605,79 15,8%   3036,08 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 10 (gereserveerd) per blok  11,14 15,8%   9,38 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 100 (gereserveerd) per blok  67,40 15,8%   56,75 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (gereserveerd) per blok  507,89 15,8%   427,64 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 10000 (gereserveerd) per blok  3605,79 15,8%   3036,08 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 10 (in gebruik) 1e blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 10 (in gebruik) 

2e en volgende 
blok 17,51   15,8% 14,74   

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 100 (in gebruik) 1e blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 100 (in gebruik) 

2e en volgende 
blok 17,51   15,8% 14,74   

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 1000 (in gebruik) 1e blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 1000 (in gebruik) 

2e en volgende 
blok 17,51   15,8% 14,74   

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 10000 (in gebruik) 1e blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 10000 (in gebruik) 

2e en volgende 
blok 17,51   15,8% 14,74   

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) reserveren 10 (gereserveerd) per blok 17,51   15,8% 14,74   

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) reserveren 100 (gereserveerd) per blok 17,51   15,8% 14,74   

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) reserveren 1000 (gereserveerd) per blok 17,51   15,8% 14,74   
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Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) reserveren 10000 (gereserveerd) per blok 17,51   15,8% 14,74   

A: Hier geldt ook de VVA voor de meervoudige onderliggende netlijn  
B: Hier geldt ook de VVE voor aanleg per enkelvoudige netlijn  
C: Hier geldt ook de VVE voor de verhuizing per enkelvoudige netlijn 
D: Tarief = 0 als aanleg in combinatie met aanleg of uitbreiding groepsnummerfaciliteit 



 

WLR-II besluit - Openbare versie  83  

 

  
Aavullende 
Faciliteiten       Tarief Retail ex. BTW  WLR  tarief ex. BTW 

Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks 

Retail 
minus eenmalig maandelijks  

  Verwijsdienst VVA 
enkelvoudig en 
meervoudig =< 6 kanalen     34,70 15,8%   29,22 

  Verwijsdienst VVA meervoudig > 6 kanalen     34,70 15,8%   29,22 
  Verwijsdienst VVA groep/doorkies     34,70 15,8%   29,22 

A Verwijsdienst aanvraag 
enkelvoudig en 
meervoudig =< 6 kanalen   43,30   15,8% 36,46   

A Verwijsdienst aanvraag meervoudig > 6 kanalen   907,56   15,8% 764,17   
A Verwijsdienst aanvraag groep/doorkies   907,56   15,8% 764,17   
  Verwijsdienst ophef enkelvoudig   0   15,8%     
  Verwijsdienst ophef meervoudig   0   15,8%     
  Verwijsdienst ophef groep/doorkies   0   15,8%     

                    

  Doorschakeldienst VVA 
enkelvoudig en 
meervoudig =< 6 kanalen     39,00 15,8%   32,84 

  Doorschakeldienst VVA meervoudig > 6 kanalen     39,00 15,8%   32,84 
  Doorschakeldienst VVA groep/doorkies     39,00 15,8%   32,84 

B Doorschakeldienst aanvraag 
enkelvoudig en 
meervoudig =< 6 kanalen   86,40   15,8% 72,75   

B Doorschakeldienst aanvraag meervoudig > 6 kanalen   907,56   15,8% 764,17   
B Doorschakeldienst aanvraag groep/doorkies   907,56   15,8% 764,17   
  Doorschakeldienst ophef enkelvoudig   0   15,8%     
  Doorschakeldienst ophef meervoudig   0   15,8%     

  Doorschakeldienst ophef groep/doorkies   0   15,8%     

A: Minimale contractduur is 6 maanden 
B: Minimale contractduur is 6 maanden, maximale contractduur is 12 maanden 
  Kostenindicatie       Tarief Retail ex. BTW  WLR  tarief ex. BTW 
Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie 

categorie 
specificatie eenheid eenmalig maandelijks 

Retail 
minus eenmalig maandelijks  

  Kostenindicatie bij beëindigen communicatie aanvraag     16,99   15,8% 14,31   
  Kostenindicatie tijdens en bij beëindigen communicatie aanvraag     16,99   15,8% 14,31   
  Kostenindicatie bij beëindigen communicatie VVA       2,13 15,8%   1,79 

  Kostenindicatie tijdens en bij beëindigen communicatie VVA       2,13 15,8%   1,79 
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2.4 Tarieven voor zakelijke diensten voor Q2 2009 

  
Zakelijke diensten Q2 2009: Het meervoudig verband dient uit meer dan twee spraakkanalen bestaan 
  

  PSTN en ISDN        Tarief Retail ex. BTW  
WLR  tarief ex. 
BTW 

Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie 

categorie 
specificatie eenheid eenmalig maandelijks 

Retail 
minus eenmalig maandelijks  

  WLR Overstap Aanleg   Per netlijn n.v.t n.v.t.   
          

4,00    
  WLR PSTN meervoudig Rental Charge VVA   Per netlijn             12,68 14,1%   10,89 
  WLR ISDN 2 meervoudig Rental Charge VVA   Per netlijn             21,22 14,1%   18,23 
I Service contract  A VVA   1 t/m 4 kanalen               5,00 14,1%   4,30 

J Service contract  B VVA   
5 t/m 10 
kanalen             10,00 14,1%   8,59 

D Nummerwijziging Aanleg   
Per netlijn/per 
lijngroep         16,99  14,1% 14,59   

  Nummerweergave (alleen een tarief bij PSTN) VVA   Per netlijn               1,00 14,1%   0,86 
  Wisselgesprek (alleen een tarief bij PSTN) VVA   Per netlijn               1,00 14,1%   0,86 
H Subadressering; per nummer VVA   Per nummer               8,53 14,1%   7,33 
G Subadressering (ISDN2) Aanleg   Per nummer         16,99  14,1% 14,59   
                 
  WLR type migratie PSTN- ISDN 1  Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie PSTN- ISDN 2  Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie ISDN 2- PSTN  Aanleg   Per netlijn 63,03  14,1% 54,14   
  WLR type migratie ISDN 2- ISDN 1  Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie ISDN 1- ISDN 2  Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie ISDN 1- PSTN  Aanleg   Per netlijn 63,03  14,1% 54,14   
                 
  Verhuizing PSTN Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  Verhuizing ISDN 1 Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  Verhuizing ISDN 2 Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
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  WLR type migratie PSTN- ISDN 1 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie PSTN- ISDN 2 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie ISDN 2- PSTN met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 72,90  14,1% 62,62   
  WLR type migratie ISDN 2- ISDN 1 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie ISDN 1- ISDN 2 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie ISDN 1- PSTN met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 72,90  14,1% 62,62   
                 
A, B WLR NLS PSTN Aanleg   Per netlijn 39,96  14,1% 34,32   
A, B WLR NLS ISDN 1 Aanleg   Per netlijn 24,23  14,1% 20,81   

A, B WLR NLS ISDN 2 (doe het zelf, geen monteur) Aanleg   Per netlijn 24,23   14,1% 20,81   

Ten aanzien van de WLR tarieven gelden de volgende aanvullende voorwaarden 
A: Tarief geldt onder voorwaarde van minimale afname van 1 jaar. 
B: Tarief geldt indien annulering door KPN is ontvangen binnen de annuleringstermijn. Indien annulering na deze termijn nog kan worden 
doorgevoerd geldt het annuleringstarief + de VVE van de order. Voor NLS orders geldt het annuleringstarief de VVE en 12 maanden VVA. 
D: tarief geldt per netlijn (PSTN) en per lijngroep (ISDN) 
G: Bij aanvraag van één of meer diensten uit dit cluster tegelijk met de ISDN-asl, zijn er geen eenmalige kosten verschuldigd. Bij mutatie op een 
later tijdstip van een of meer faciliteiten uit dit cluster betaalt de klant maar een keer de eenmalige vergoeding. 
H: Tarief geldt per nummer 
I:  1 tot en met 4 kanalen 
J. 5 tot en met 10 kanalen 
K: 1-6 kanalen 
L: Tariefmaximum als gevolg van vastgestelde pricecap (2,5%) 
M: Tarief geldt onder voorwaarde van minimale afname van 6 maanden en een maximale contractduur van 12 maanden 
N. Dit tarief wordt in rekening gebracht aan de WLR afnemer en geldt ook voor partijen die uitsluitend meervoudige aansluitingen afnemen. 
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  PSTN        
  
Tarief Retail ex. BTW   

  
WLR  tarief ex. BTW 

Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks 

Retail 
minus eenmalig maandelijks  

A Groepsnummer VVA   Per netlijn   1,31 14,1%   1,13 
B Groepsnummer Aanleg voor maxmiaal 100 lijnen Per netlijn 65,44   14,1% 56,21   
B Groepsnummer Aanleg voor 101e en meer Per netlijn 65,44   14,1% 56,21   
  Groepsnummer Ophef   Per netlijn 0   14,1% 0   

  Groepsnummer Mutaties  
toevoegen/wegnemen bestaande lijnen 
uit groepsnummer Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   

  Groepsnummer Mutaties  opzeggen lijn uit lijngroep Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   
  Groepsnummer Mutaties  aanleggen lijn in lijngroep Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   
  Groepsnummer Mutaties  uitgaande lijnen dubbelgericht maken Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   
  Groepsnummer Mutaties  Dubbelgerichte lijnen uitgaand maken Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   

  Groepsnummer Mutaties  
Omzetten groepsnummer in 
doorkiesreeks Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   

  Groepsnummer Mutaties  
Omzetten doorkiesreeks in 
groepsnummer Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   

  Groepsnummer Mutaties  
Van doorkiesnummer naar 
groepsnummer Per lijngroep 175,27   14,1% 150,56   

C Groepsnummer Verhuizing   Per netlijn 42,43   14,1% 36,45   
                    

  
Direct aankiesbare 
onderlijn VVA   Per netlijn   1,31 14,1%   1,13 

D 
Direct aankiesbare 
onderlijn Aanleg   Per netlijn 87,41   14,1% 75,09   

  
Direct aankiesbare 
onderlijn Ophef   Per netlijn 0   14,1%     

                    
  Voorkeurschakeling VVA   Per lijngroep   1,31 14,1%   1,13 
  Voorkeurschakeling Aanleg   Per lijngroep 87,41   14,1% 75,09   
  Voorkeurschakeling Ophef   Per lijngroep 0   14,1%     
  Voorkeurschakeling Mutatie   Per lijngroep 87,41   14,1% 75,09   
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A Doorkiesfaciliteit VVA   Per netlijn   1,31 14,1%   1,13 
B Doorkiesfaciliteit Aanleg voor maxmiaal 100 lijnen Per netlijn 130,87   14,1% 112,42   
B Doorkiesfaciliteit Aanleg voor 101e en meer Per netlijn 130,87   14,1% 112,42   
  Doorkiesfaciliteit Ophef   Per netlijn 0   14,1%     
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  toevoegen/wegnemen bestaande lijnen  Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  opzeggen lijn uit lijngroep Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  aanleggen lijn in lijngroep Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  uitgaande lijnen dubbelgericht maken Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  dubbelgerichte lijnen uitgaand maken Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   

C Doorkiesfaciliteit Verhuizing   Per netlijn 42,43   14,1% 36,45   

 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 100 (in gebruik) 1e blok   76,65 14,1%   65,84 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 100 (in gebruik) 

2e en volgende 
blok   65,44 14,1%   56,21 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (in gebruik) 1e blok   591,25 14,1%   507,88 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (in gebruik) 

2e en volgende 
blok   493,1 14,1%   423,57 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 10000 (in gebruik) 1e blok   4374,8 14,1%   3757,95 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 10000 (in gebruik) 

2e en volgende 
blok   3500,77 14,1%   3007,16 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 100 (gereserveerd) 1e blok   65,44 14,1%   56,21 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 100 (gereserveerd) 

2e en volgende 
blok   65,44 14,1%   56,21 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (gereserveerd) 1e blok   493,1 14,1%   423,57 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (gereserveerd) 

2e en volgende 
blok   493,1 14,1%   423,57 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 10000 (gereserveerd) 1e blok   3500,77 14,1%   3007,16 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 10000 ((gereserveerd) 

2e en volgende 
blok   3500,77 14,1%   3007,16 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 100 1e blok 175,27   14,1% 150,56   

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 100 

2e en volgende 
blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 1000 1e blok 175,27   14,1% 150,56   
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Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 1000 

2e en volgende 
blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 10000 1e blok 175,27   14,1% 150,56   

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 10000 

2e en volgende 
blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) reserveren 100 1e blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) reserveren 100 

2e en volgende 
blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) reserveren 1000 1e blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) reserveren 1000 

2e en volgende 
blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) reserveren 10000 1e blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) reserveren 10000 

2e en volgende 
blok 0   14,1%     

A: Hier geldt ook de VVA voor de meervoudige onderliggende netlijn  
B: Hier geldt ook de VVE voor aanleg per enkelvoudige netlijn  
C: Hier geldt ook de VVE voor de verhuizing per enkelvoudige netlijn 
D: Tarief = 0 als aanleg in combinatie met aanleg of uitbreiding groepsnummerfaciliteit 
E: Hier geldt dat het meervoudig verband uit meer dan twee spraakkanalen moet bestaan 
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  ISDN 2       
Tarief Retail ex. BTW 
    WLR  tarief ex. BTW 

Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks 

Retail 
minus eenmalig maandelijks  

A Groepsnummer VVA   Per lijngroep  2,19 14,1%   1,88 
B,D Groepsnummer Aanleg   Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Groepsnummer Ophef   Per lijngroep 0   14,1%     

  Groepsnummer Mutaties  
toevoegen/wegnemen bestaandelijnen 
uit groepsnummer Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   

  Groepsnummer   opzeggen lijn uit groepsnummer Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Groepsnummer   aanleggen lijn in groepsnummer Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Groepsnummer   uitgaande lijnen dubbelgericht maken Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Groepsnummer   Dubbelgerichte lijnen uitgaand maken Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   

  Groepsnummer   
Omzetten groepsnummer in 
doorkiesreeks Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   

  Groepsnummer   
Omzetten doorkiesreeks in 
groepsnummer Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   

C Groepsnummer Verhuizing   Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
                    
A Doorkiesfaciliteit VVA   Per lijngroep  10,94 14,1%   9,40 
B,D Doorkiesfaciliteit Aanleg   Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Doorkiesfaciliteit Ophef   Per lijngroep 0   14,1%     
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  toevoegen/wegnemen bestaande lijnen  Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  opzeggen lijn uit groepsnummer Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  aanleggen lijn in groepsnummer Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  uitgaande lijnen dubbelgericht maken Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  Dubbelgerichte lijnen uitgaand maken Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
C Doorkiesfaciliteit Verhuizing   Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
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Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 10 (in gebruik) 1e blok  11,14 14,1%   9,57 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 10 (in gebruik) 

2e en volgende 
blok  11,14 14,1%   9,57 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 100 (in gebruik) 1e blok  67,4 14,1%   57,90 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 100 (in gebruik) 

2e en volgende 
blok  67,4 14,1%   57,90 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (in gebruik) 1e blok  507,89 14,1%   436,28 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (in gebruik) 

2e en volgende 
blok  507,89 14,1%   436,28 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 10000 (in gebruik) 1e blok  3605,79 14,1%   3097,37 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 10000 (in gebruik) 

2e en volgende 
blok  3605,79 14,1%   3097,37 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 10 (gereserveerd) per blok  11,14 14,1%   9,57 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 100 (gereserveerd) per blok  67,4 14,1%   57,90 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (gereserveerd) per blok  507,89 14,1%   436,28 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 10000 (gereserveerd) per blok  3605,79 14,1%   3097,37 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 10 (in gebruik) 1e blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 10 (in gebruik) 

2e en volgende 
blok 17,51   14,1% 15,04   

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 100 (in gebruik) 1e blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 100 (in gebruik) 

2e en volgende 
blok 17,51   14,1% 15,04   

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 1000 (in gebruik) 1e blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 1000 (in gebruik) 

2e en volgende 
blok 17,51   14,1% 15,04   

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 10000 (in gebruik) 1e blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 10000 (in gebruik) 

2e en volgende 
blok 17,51   14,1% 15,04   

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) reserveren 10 (gereserveerd) per blok 17,51   14,1% 15,04   

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) reserveren 100 (gereserveerd) per blok 17,51   14,1% 15,04   

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) reserveren 1000 (gereserveerd) per blok 17,51   14,1% 15,04   
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Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) reserveren 10000 (gereserveerd) per blok 17,51   14,1% 15,04   

A: Hier geldt ook de VVA voor de meervoudige onderliggende netlijn  
B: Hier geldt ook de VVE voor aanleg per enkelvoudige netlijn  
C: Hier geldt ook de VVE voor de verhuizing per enkelvoudige netlijn 
D: Tarief = 0 als aanleg in combinatie met aanleg of uitbreiding groepsnummerfaciliteit 
 

 

 

  Aavullende Faciliteiten       
Tarief Retail ex. 
BTW 

Retail 
minus 

WLR  tarief ex. 
BTW 

Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks   eenmalig maandelijks  

  Verwijsdienst VVA enkelvoudig en meervoudig =< 6 kanalen     34,70 14,1%   29,81 
  Verwijsdienst VVA meervoudig > 6 kanalen     34,70 14,1%   29,81 
  Verwijsdienst VVA groep/doorkies     34,70 14,1%   29,81 
A Verwijsdienst aanvraag enkelvoudig en meervoudig =< 6 kanalen   43,30   14,1% 37,19   
A Verwijsdienst aanvraag meervoudig > 6 kanalen   907,56   14,1% 779,59   
A Verwijsdienst aanvraag groep/doorkies   907,56   14,1% 779,59   
  Verwijsdienst ophef enkelvoudig   0   14,1%     
  Verwijsdienst ophef meervoudig   0   14,1%     
  Verwijsdienst ophef groep/doorkies   0   14,1%     
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  Doorschakeldienst VVA enkelvoudig en meervoudig =< 6 kanalen     39,00 14,1%   33,50 
  Doorschakeldienst VVA meervoudig > 6 kanalen     39,00 14,1%   33,50 
  Doorschakeldienst VVA groep/doorkies     39,00 14,1%   33,50 
B Doorschakeldienst aanvraag enkelvoudig en meervoudig =< 6 kanalen   86,40   14,1% 74,22   
B Doorschakeldienst aanvraag meervoudig > 6 kanalen   907,56   14,1% 779,59   
B Doorschakeldienst aanvraag groep/doorkies   907,56   14,1% 779,59   
  Doorschakeldienst ophef enkelvoudig   0   14,1%     
  Doorschakeldienst ophef meervoudig   0   14,1%     

  Doorschakeldienst ophef groep/doorkies   0   14,1%     

A: Minimale contractduur is 6 maanden 
B: Minimale contractduur is 6 maanden, maximale contractduur is 12 maanden 
 
 

  Kostenindicatie       Tarief Retail ex. BTW 
Retail 
minus WLR  tarief ex. BTW 

Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie 

categorie 
specificatie eenheid eenmalig maandelijks   eenmalig maandelijks  

  Kostenindicatie bij beëindigen communicatie aanvraag     16,99   14,1% 14,59   
  Kostenindicatie tijdens en bij beëindigen communicatie aanvraag     16,99   14,1% 14,59   
  Kostenindicatie bij beëindigen communicatie VVA       2,13 14,1%   1,83 

  Kostenindicatie tijdens en bij beëindigen communicatie VVA       2,13 14,1%   1,83 
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2.5 Tarieven voor residentiële diensten voor Q3 2009 tot 1 september 2009 (in verband met introductie WLR HC) 

  
Residentiële diensten Q3 2009 tot 1 september 2009: Enkelvoudig en meervoudige aansluitingen tot en met twee 
spraakkanalen  

  PSTN en ISDN        Tarief Retail ex. BTW WLR  tarief ex. BTW 
Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie 

categorie 
specificatie eenheid eenmalig maandelijks 

Retail 

minus eenmalig maandelijks  

  WLR Overstap Aanleg   Per netlijn n.v.t n.v.t.   
           

4,00    
  WLR PSTN enkelvoudig/meervoudig Rental Charge VVA   Per netlijn             15,37 15,8%   12,94 
  WLR ISDN 1 enkelvoudig/meervoudig Rental Charge VVA   Per netlijn             18,24 15,8%   15,36 
  WLR ISDN 2 enkelvoudig/meervoudig Rental Charge VVA   Per netlijn             22,71 15,8%   19,12 
I Service contract  A VVA   1 t/m 4 kanalen               5,00 15,8%   4,21 
E Extra ISDN nummer (eerste 4 standaard in ISDN 2) VVA   Per nummer               0,43 15,8%   0,36 
F Extra ISDN nummer(s) (ISDN 2), Aanleg   Per nummer(s)         16,99   15,8% 14,31   
H Subadressering; per nummer VVA   Per nummer               8,53 15,8%   7,18 
G Subadressering (ISDN2) Aanleg   Per nummer         16,99   15,8% 14,31   
D Nummerwijziging Aanleg   Per netlijn/per lijngroep         16,99   15,8% 14,31   
                  
  WLR type migratie PSTN- ISDN 1  Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  WLR type migratie PSTN- ISDN 2  Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  WLR type migratie ISDN 2- PSTN  Aanleg   Per netlijn 63,03   15,8% 53,07   
  WLR type migratie ISDN 2- ISDN 1  Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  WLR type migratie ISDN 1- ISDN 2  Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  WLR type migratie ISDN 1- PSTN  Aanleg   Per netlijn 63,03   15,8% 53,07   
                  
  Verhuizing PSTN Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  Verhuizing ISDN 1 Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  Verhuizing ISDN 2 Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
                  
  WLR type migratie PSTN- ISDN 1 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  WLR type migratie PSTN- ISDN 2 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  WLR type migratie ISDN 2- PSTN met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 72,90   15,8% 61,38   
  WLR type migratie ISDN 2- ISDN 1 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
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  WLR type migratie ISDN 1- ISDN 2 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  WLR type migratie ISDN 1- PSTN met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 72,90   15,8% 61,38   
                  
A, B WLR NLS PSTN Aanleg   Per netlijn 39,96   15,8% 33,64   
A, B WLR NLS ISDN 1 Aanleg   Per netlijn 24,23   15,8% 20,40   

A, B WLR NLS ISDN 2 (doe het zelf, geen monteur) Aanleg   Per netlijn 24,23   15,8% 20,40   

Ten aanzien van de WLR tarieven gelden de volgende aanvullende voorwaarden 
A: Tarief geldt onder voorwaarde van minimale afname van 1 jaar. 
B: Tarief geldt indien annulering door KPN is ontvangen binnen de annuleringstermijn. Indien annulering na deze termijn nog kan worden 
doorgevoerd geldt het annuleringstarief + de VVE van de order. Voor NLS orders geldt het annuleringstarief de VVE en 12 maanden VVA. 
D: tarief geldt per netlijn (PSTN) en per lijngroep (ISDN) 
E:  Maandtarief geldt ALLEEN voor 4e t/m 7e MSN-nummer (= 5e t/m 8e telefoonnummer) en geldt per nummer 
F: In totaal 8 telefoonnummers leverbaar. Bij gelijktijdige aanvraag met de ISDN-asl zijn het 1e t/m 3e MSN-nummer gratis. Bij losse aanvraag van 
MSN- nummers is het tarief van toepassing  ongeacht het aantal nummers dat wordt aangevraagd. 
G: Bij aanvraag van één of meer diensten uit dit cluster tegelijk met de ISDN-asl, zijn er geen eenmalige kosten verschuldigd. Bij mutatie op een 
later tijdstip van een of meer faciliteiten uit dit cluster betaalt de klant maar een keer de eenmalige vergoeding. 
H: Tarief geldt per nummer 
I:  1 tot en met 4 kanalen 
J. 5 tot en met 10 kanalen 
K: 1-6 kanalen 
L: Tariefmaximum als gevolg van vastgestelde pricecap (2,5%) 
M: Tarief geldt onder voorwaarde van minimale afname van 6 maanden en een maximale contractduur van 12 maanden 
N. Dit tarief wordt in rekening gebracht aan de WLR afnemer en geldt ook voor partijen die uitsluitend meervoudige aansluitingen afnemen. 
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  PSTN        
  
 Tarief Retail ex. BTW    WLR  tarief ex. BTW  

Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks 

Retail 
minus eenmalig maandelijks  

A Groepsnummer VVA   Per netlijn   1,31 15,8%   1,10 
B Groepsnummer Aanleg voor maxmiaal 100 lijnen Per netlijn 65,44   15,8% 55,10   
  Groepsnummer Ophef   Per netlijn 0   15,8% 0   

  Groepsnummer Mutaties  
toevoegen/wegnemen bestaande lijnen 
uit groepsnummer Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   

  Groepsnummer Mutaties  opzeggen lijn uit lijngroep Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   
  Groepsnummer Mutaties  aanleggen lijn in lijngroep Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   
  Groepsnummer Mutaties  uitgaande lijnen dubbelgericht maken Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   
  Groepsnummer Mutaties  Dubbelgerichte lijnen uitgaand maken Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   

  Groepsnummer Mutaties  
Omzetten groepsnummer in 
doorkiesreeks Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   

  Groepsnummer Mutaties  
Omzetten doorkiesreeks in 
groepsnummer Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   

  Groepsnummer Mutaties  
Van doorkiesnummer naar 
groepsnummer Per lijngroep 175,27   15,8% 147,58   

C Groepsnummer Verhuizing   Per netlijn 42,43   15,8% 35,73   

                    

  
Direct aankiesbare 
onderlijn VVA   Per netlijn   1,31 15,8%   1,10 

D 
Direct aankiesbare 
onderlijn Aanleg   Per netlijn 87,41   15,8% 73,60   

  
Direct aankiesbare 
onderlijn Ophef   Per netlijn 0   15,8%     

                    
  Voorkeurschakeling VVA   Per lijngroep   1,31 15,8%   1,10 
  Voorkeurschakeling Aanleg   Per lijngroep 87,41   15,8% 73,60   
  Voorkeurschakeling Ophef   Per lijngroep 0   15,8%     
  Voorkeurschakeling Mutatie   Per lijngroep 87,41   15,8% 73,60   
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A Doorkiesfaciliteit VVA   Per netlijn   1,31 15,8%   1,10 
B Doorkiesfaciliteit Aanleg voor maxmiaal 100 lijnen Per netlijn 130,87   15,8% 110,19   
  Doorkiesfaciliteit Ophef   Per netlijn 0   15,8% 0,00   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  toevoegen/wegnemen bestaande lijnen  Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  opzeggen lijn uit lijngroep Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  aanleggen lijn in lijngroep Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  uitgaande lijnen dubbelgericht maken Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  dubbelgerichte lijnen uitgaand maken Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   

C Doorkiesfaciliteit Verhuizing   Per netlijn 42,43   15,8% 35,73   

                    

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 100 (in gebruik) 1e blok   76,65 15,8%   64,54 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 100 (in gebruik) 2e en volgende blok   65,44 15,8%   55,10 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (in gebruik) 1e blok   591,25 15,8%   497,83 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (in gebruik) 2e en volgende blok   493,1 15,8%   415,19 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 10000 (in gebruik) 1e blok   4374,8 15,8%   3683,58 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 10000 (in gebruik) 2e en volgende blok   3500,77 15,8%   2947,65 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 100 (gereserveerd) 1e blok   65,44 15,8%   55,10 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 100 (gereserveerd) 2e en volgende blok   65,44 15,8%   55,10 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (gereserveerd) 1e blok   493,1 15,8%   415,19 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (gereserveerd) 2e en volgende blok   493,1 15,8%   415,19 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 10000 (gereserveerd) 1e blok   3500,77 15,8%   2947,65 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 10000 ((gereserveerd) 2e en volgende blok   3500,77 15,8%   2947,65 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 100 1e blok 175,27   15,8% 147,58   

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 100 2e en volgende blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 1000 1e blok 175,27   15,8% 147,58   

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 1000 2e en volgende blok 0   15,8%     
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Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 10000 1e blok 175,27   15,8% 147,58   

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 10000 2e en volgende blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) reserveren 100 1e blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) reserveren 100 2e en volgende blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) reserveren 1000 1e blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) reserveren 1000 2e en volgende blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) reserveren 10000 1e blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) reserveren 10000 2e en volgende blok 0   15,8%     

A: Hier geldt ook de VVA voor de meervoudige onderliggende netlijn  
B: Hier geldt ook de VVE voor aanleg per enkelvoudige netlijn  
C: Hier geldt ook de VVE voor de verhuizing per enkelvoudige netlijn 
D: Tarief = 0 als aanleg in combinatie met aanleg of uitbreiding groepsnummerfaciliteit 
E: Hier geldt dat het meervoudig verband uit meer dan twee spraakkanalen moet bestaan 
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  ISDN 2       Tarief Retail ex. BTW   WLR  tarief ex. BTW 
Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks 

Retail 
minus eenmalig maandelijks  

A Groepsnummer VVA   Per lijngroep  2,19 15,8%   1,84 
B,D Groepsnummer Aanleg   Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
  Groepsnummer Ophef   Per lijngroep 0   15,8%     

  Groepsnummer Mutaties  
toevoegen/wegnemen bestaandelijnen 
uit groepsnummer Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

  Groepsnummer   opzeggen lijn uit groepsnummer Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
  Groepsnummer   aanleggen lijn in groepsnummer Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
  Groepsnummer   uitgaande lijnen dubbelgericht maken Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
  Groepsnummer   Dubbelgerichte lijnen uitgaand maken Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

  Groepsnummer   
Omzetten groepsnummer in 
doorkiesreeks Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

  Groepsnummer   
Omzetten doorkiesreeks in 
groepsnummer Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

C Groepsnummer Verhuizing   Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
                    
A Doorkiesfaciliteit VVA   Per lijngroep  10,94 15,8%   9,21 
B,D Doorkiesfaciliteit Aanleg   Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
  Doorkiesfaciliteit Ophef   Per lijngroep 0   15,8%     
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  toevoegen/wegnemen bestaande lijnen  Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  opzeggen lijn uit groepsnummer Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  aanleggen lijn in groepsnummer Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  uitgaande lijnen dubbelgericht maken Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  Dubbelgerichte lijnen uitgaand maken Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
C Doorkiesfaciliteit Verhuizing   Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

                    

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 10 (in gebruik) 1e blok  11,45 15,8%   9,64 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 10 (in gebruik) 2e en volgende blok  11,45 15,8%   9,64 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 100 (in gebruik) 1e blok  69,26 15,8%   58,32 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 100 (in gebruik) 2e en volgende blok  69,26 15,8%   58,32 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (in gebruik) 1e blok  521,94 15,8%   439,47 
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Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (in gebruik) 2e en volgende blok  521,94 15,8%   439,47 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 10000 (in gebruik) 1e blok  3705,52 15,8%   3120,05 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 10000 (in gebruik) 2e en volgende blok  3705,52 15,8%   3120,05 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 10 (gereserveerd) per blok  11,45 15,8%   9,64 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 100 (gereserveerd) per blok  69,26 15,8%   58,32 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (gereserveerd) per blok  521,94 15,8%   439,47 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) VVA 10000 (gereserveerd) per blok  3705,52 15,8%   3120,05 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 10 (in gebruik) 1e blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 10 (in gebruik) 2e en volgende blok 17,51   15,8% 14,74   

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 100 (in gebruik) 1e blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 100 (in gebruik) 2e en volgende blok 17,51   15,8% 14,74   

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 1000 (in gebruik) 1e blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 1000 (in gebruik) 2e en volgende blok 17,51   15,8% 14,74   

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 10000 (in gebruik) 1e blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) aanleg 10000 (in gebruik) 2e en volgende blok 17,51   15,8% 14,74   

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) reserveren 10 (gereserveerd) per blok 17,51   15,8% 14,74   

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) reserveren 100 (gereserveerd) per blok 17,51   15,8% 14,74   

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) reserveren 1000 (gereserveerd) per blok 17,51   15,8% 14,74   

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit) reserveren 10000 (gereserveerd) per blok 17,51   15,8% 14,74   

A: Hier geldt ook de VVA voor de meervoudige onderliggende netlijn 
B: Hier geldt ook de VVE voor aanleg per enkelvoudige netlijn bij nieuwe aanleg  
C: Hier geldt ook de VVE voor de verhuizing per enkelvoudige netlijn 
D: Tarief = 0 als aanleg in combinatie met aanleg van de ISDN netlijn 
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Aavullende 
Faciliteiten       Tarief Retail ex. BTW  WLR  tarief ex. BTW 

Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks  

Retail 
minus eenmalig maandelijks  

  Verwijsdienst VVA enkelvoudig en meervoudig =< 6 kanalen     34,70 15,8%   29,22 
  Verwijsdienst VVA meervoudig > 6 kanalen     34,70 15,8%   29,22 
  Verwijsdienst VVA groep/doorkies     34,70 15,8%   29,22 
A Verwijsdienst aanvraag enkelvoudig en meervoudig =< 6 kanalen   43,30   15,8% 36,46   
A Verwijsdienst aanvraag meervoudig > 6 kanalen   907,56   15,8% 764,17   
A Verwijsdienst aanvraag groep/doorkies   907,56   15,8% 764,17   
  Verwijsdienst ophef enkelvoudig   0   15,8%     
  Verwijsdienst ophef meervoudig   0   15,8%     
  Verwijsdienst ophef groep/doorkies   0   15,8%     

                    
  Doorschakeldienst VVA enkelvoudig en meervoudig =< 6 kanalen     39,00 15,8%   32,84 
  Doorschakeldienst VVA meervoudig > 6 kanalen     39,00 15,8%   32,84 
  Doorschakeldienst VVA groep/doorkies     39,00 15,8%   32,84 
B Doorschakeldienst aanvraag enkelvoudig en meervoudig =< 6 kanalen   86,40   15,8% 72,75   
B Doorschakeldienst aanvraag meervoudig > 6 kanalen   907,56   15,8% 764,17   
B Doorschakeldienst aanvraag groep/doorkies   907,56   15,8% 764,17   
  Doorschakeldienst ophef enkelvoudig   0   15,8%     
  Doorschakeldienst ophef meervoudig   0   15,8%     

  Doorschakeldienst ophef groep/doorkies   0   15,8%     

A: Minimale contractduur is 6 maanden 
B: Minimale contractduur is 6 maanden, maximale contractduur is 12 maanden 
 
  Kostenindicatie       Tarief Retail ex. BTW  WLR  tarief ex. BTW 
Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie 

categorie 
specificatie eenheid eenmalig maandelijks  

Retail 
minus eenmalig maandelijks  

  Kostenindicatie bij beëindigen communicatie aanvraag     16,99   15,8% 14,31   
  Kostenindicatie tijdens en bij beëindigen communicatie aanvraag     16,99   15,8% 14,31   
  Kostenindicatie bij beëindigen communicatie VVA       2,13 15,8%   1,79 

  Kostenindicatie tijdens en bij beëindigen communicatie VVA       2,13 15,8%   1,79 
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2.6 Tarieven voor zakelijke diensten voor Q3 2009 tot 1 september 2009 (in verband met introductie WLR HC) 

  
Zakelijke diensten Q3 2009 tot 1 september 2009: Het meervoudig verband dient uit meer dan twee spraakkanalen 
bestaan 

  PSTN en ISDN        Tarief Retail ex. BTW WLR  tarief ex. BTW 
Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie 

categorie 
specificatie eenheid eenmalig maandelijks 

Retail 

minus eenmalig maandelijks  

  WLR Overstap Aanleg   Per netlijn n.v.t n.v.t.   
            

4,00    
  WLR PSTN meervoudig Rental Charge VVA   Per netlijn             13,45 14,1%   11,55 
  WLR ISDN 2 meervoudig Rental Charge VVA   Per netlijn             22,05 14,1%   18,94 
I Service contract  A VVA   1 t/m 4 kanalen               5,00 14,1%   4,30 
J Service contract  B VVA   5 t/m 10 kanalen             10,00 14,1%   8,59 
D Nummerwijziging Aanleg   Per netlijn/per lijngroep         16,99  14,1% 14,59   
  Nummerweergave (alleen een tarief bij PSTN) VVA   Per netlijn               1,00 14,1%   0,86 
  Wisselgesprek (alleen een tarief bij PSTN) VVA   Per netlijn               1,00 14,1%   0,86 
H Subadressering; per nummer VVA   Per nummer               8,53 14,1%   7,33 
G Subadressering (ISDN2) Aanleg   Per nummer         16,99  14,1% 14,59   
                 
  WLR type migratie PSTN- ISDN 1  Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie PSTN- ISDN 2  Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie ISDN 2- PSTN  Aanleg   Per netlijn 63,03  14,1% 54,14   
  WLR type migratie ISDN 2- ISDN 1  Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie ISDN 1- ISDN 2  Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie ISDN 1- PSTN  Aanleg   Per netlijn 63,03  14,1% 54,14   
                 
  Verhuizing PSTN Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  Verhuizing ISDN 1 Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  Verhuizing ISDN 2 Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
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  WLR type migratie PSTN- ISDN 1 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie PSTN- ISDN 2 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie ISDN 2- PSTN met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 72,90  14,1% 62,62   
  WLR type migratie ISDN 2- ISDN 1 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie ISDN 1- ISDN 2 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie ISDN 1- PSTN met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 72,90  14,1% 62,62   
                 
A, B WLR NLS PSTN Aanleg   Per netlijn 39,96  14,1% 34,32   
A, B WLR NLS ISDN 1 Aanleg   Per netlijn 24,23  14,1% 20,81   

A, B WLR NLS ISDN 2 (doe het zelf, geen monteur) Aanleg   Per netlijn 24,23   14,1% 20,81   

Ten aanzien van de WLR tarieven gelden de volgende aanvullende voorwaarden 
A: Tarief geldt onder voorwaarde van minimale afname van 1 jaar. 
B: Tarief geldt indien annulering door KPN is ontvangen binnen de annuleringstermijn. Indien annulering na deze termijn nog kan worden 
doorgevoerd geldt het annuleringstarief + de VVE van de order. Voor NLS orders geldt het annuleringstarief de VVE en 12 maanden VVA. 
D: tarief geldt per netlijn (PSTN) en per lijngroep (ISDN) 
G: Bij aanvraag van één of meer diensten uit dit cluster tegelijk met de ISDN-asl, zijn er geen eenmalige kosten verschuldigd. Bij mutatie op een 
later tijdstip van een of meer faciliteiten uit dit cluster betaalt de klant maar een keer de eenmalige vergoeding. 
H: Tarief geldt per nummer 
I:  1 tot en met 4 kanalen 
J. 5 tot en met 10 kanalen 
K: 1-6 kanalen 
L: Tariefmaximum als gevolg van vastgestelde pricecap (2,5%) 
M: Tarief geldt onder voorwaarde van minimale afname van 6 maanden en een maximale contractduur van 12 maanden 
N. Dit tarief wordt in rekening gebracht aan de WLR afnemer en geldt ook voor partijen die uitsluitend meervoudige aansluitingen afnemen. 
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  PSTN        Tarief Retail ex. BTW   WLR  tarief ex. BTW 
Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks 

Retail 
minus eenmalig maandelijks  

A Groepsnummer VVA   Per netlijn   1,31 14,1%   1,13 
B Groepsnummer Aanleg voor maxmiaal 100 lijnen Per netlijn 65,44   14,1% 56,21   
B Groepsnummer Aanleg voor 101e en meer Per netlijn 65,44   14,1% 56,21   
  Groepsnummer Ophef   Per netlijn 0   14,1% 0   

  Groepsnummer Mutaties  
toevoegen/wegnemen bestaande lijnen uit 
groepsnummer Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   

  Groepsnummer Mutaties  opzeggen lijn uit lijngroep Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   
  Groepsnummer Mutaties  aanleggen lijn in lijngroep Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   
  Groepsnummer Mutaties  uitgaande lijnen dubbelgericht maken Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   
  Groepsnummer Mutaties  Dubbelgerichte lijnen uitgaand maken Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   
  Groepsnummer Mutaties  Omzetten groepsnummer in doorkiesreeks Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   
  Groepsnummer Mutaties  Omzetten doorkiesreeks in groepsnummer Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   
  Groepsnummer Mutaties  Van doorkiesnummer naar groepsnummer Per lijngroep 175,27   14,1% 150,56   
C Groepsnummer Verhuizing   Per netlijn 42,43   14,1% 36,45   
                    
  Direct aankiesbare onderlijn VVA   Per netlijn   1,31 14,1%   1,13 
D Direct aankiesbare onderlijn Aanleg   Per netlijn 87,41   14,1% 75,09   
  Direct aankiesbare onderlijn Ophef   Per netlijn 0   14,1%     
                    
  Voorkeurschakeling VVA   Per lijngroep   1,31 14,1%   1,13 
  Voorkeurschakeling Aanleg   Per lijngroep 87,41   14,1% 75,09   
  Voorkeurschakeling Ophef   Per lijngroep 0   14,1%     
  Voorkeurschakeling Mutatie   Per lijngroep 87,41   14,1% 75,09   
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A Doorkiesfaciliteit VVA   Per netlijn   1,31 14,1%   1,13 
B Doorkiesfaciliteit Aanleg voor maxmiaal 100 lijnen Per netlijn 130,87   14,1% 112,42   
B Doorkiesfaciliteit Aanleg voor 101e en meer Per netlijn 130,87   14,1% 112,42   
  Doorkiesfaciliteit Ophef   Per netlijn 0   14,1%     
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  toevoegen/wegnemen bestaande lijnen  Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  opzeggen lijn uit lijngroep Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  aanleggen lijn in lijngroep Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  uitgaande lijnen dubbelgericht maken Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  dubbelgerichte lijnen uitgaand maken Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   

C Doorkiesfaciliteit Verhuizing   Per netlijn 42,43   14,1% 36,45   

                    

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 100 (in gebruik) 1e blok   76,65 14,1%   65,84 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 100 (in gebruik) 

2e en volgende 
blok   65,44 14,1%   56,21 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (in gebruik) 1e blok   591,25 14,1%   507,88 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (in gebruik) 

2e en volgende 
blok   493,1 14,1%   423,57 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 10000 (in gebruik) 1e blok   4374,8 14,1%   3757,95 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 10000 (in gebruik) 

2e en volgende 
blok   3500,77 14,1%   3007,16 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 100 (gereserveerd) 1e blok   65,44 14,1%   56,21 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 100 (gereserveerd) 

2e en volgende 
blok   65,44 14,1%   56,21 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (gereserveerd) 1e blok   493,1 14,1%   423,57 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (gereserveerd) 

2e en volgende 
blok   493,1 14,1%   423,57 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 10000 (gereserveerd) 1e blok   3500,77 14,1%   3007,16 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 10000 ((gereserveerd) 

2e en volgende 
blok   3500,77 14,1%   3007,16 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) aanleg 100 1e blok 175,27   14,1% 150,56   

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) aanleg 100 

2e en volgende 
blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) aanleg 1000 1e blok 175,27   14,1% 150,56   

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) aanleg 1000 

2e en volgende 
blok 0   14,1%     
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Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) aanleg 10000 1e blok 175,27   14,1% 150,56   

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) aanleg 10000 

2e en volgende 
blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) reserveren 100 1e blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) reserveren 100 

2e en volgende 
blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) reserveren 1000 1e blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) reserveren 1000 

2e en volgende 
blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) reserveren 10000 1e blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) reserveren 10000 

2e en volgende 
blok 0   14,1%     

A: Hier geldt ook de VVA voor de meervoudige onderliggende netlijn  
B: Hier geldt ook de VVE voor aanleg per enkelvoudige netlijn  
C: Hier geldt ook de VVE voor de verhuizing per enkelvoudige netlijn 
D: Tarief = 0 als aanleg in combinatie met aanleg of uitbreiding groepsnummerfaciliteit 
E: Hier geldt dat het meervoudig verband uit meer dan twee spraakkanalen moet bestaan 
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  ISDN 2       
Tarief Retail ex. BTW 
  WLR  tarief ex. BTW 

Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks 

  
Retail 
minus eenmalig maandelijks  

A Groepsnummer VVA   Per lijngroep  2,19 14,1%   1,88 
B,D Groepsnummer Aanleg   Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Groepsnummer Ophef   Per lijngroep 0   14,1%     

  Groepsnummer Mutaties  
toevoegen/wegnemen bestaandelijnen uit 
groepsnummer Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   

  Groepsnummer   opzeggen lijn uit groepsnummer Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Groepsnummer   aanleggen lijn in groepsnummer Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Groepsnummer   uitgaande lijnen dubbelgericht maken Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Groepsnummer   Dubbelgerichte lijnen uitgaand maken Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Groepsnummer   Omzetten groepsnummer in doorkiesreeks Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Groepsnummer   Omzetten doorkiesreeks in groepsnummer Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
C Groepsnummer Verhuizing   Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
                    
A Doorkiesfaciliteit VVA   Per lijngroep  10,94 14,1%   9,40 
B,D Doorkiesfaciliteit Aanleg   Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Doorkiesfaciliteit Ophef   Per lijngroep 0   14,1%     
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  toevoegen/wegnemen bestaande lijnen  Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  opzeggen lijn uit groepsnummer Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  aanleggen lijn in groepsnummer Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  uitgaande lijnen dubbelgericht maken Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  Dubbelgerichte lijnen uitgaand maken Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
C Doorkiesfaciliteit Verhuizing   Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
                    

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 10 (in gebruik) 1e blok  11,45 14,1%   9,77 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 10 (in gebruik) 

2e en volgende 
blok  11,45 14,1%   9,77 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 100 (in gebruik) 1e blok  69,26 14,1%   59,14 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 100 (in gebruik) 

2e en volgende 
blok  69,26 14,1%   59,14 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (in gebruik) 1e blok  521,94 14,1%   445,62 
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Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (in gebruik) 

2e en volgende 
blok  521,94 14,1%   445,62 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 10000 (in gebruik) 1e blok  3705,52 14,1%   3163,72 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 10000 (in gebruik) 

2e en volgende 
blok  3705,52 14,1%   3163,72 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 10 (gereserveerd) per blok  11,45 14,1%   9,77 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 100 (gereserveerd) per blok  69,26 14,1%   59,14 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (gereserveerd) per blok  521,94 14,1%   445,62 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 10000 (gereserveerd) per blok  3705,52 14,1%   3163,72 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) aanleg 10 (in gebruik) 1e blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) aanleg 10 (in gebruik) 

2e en volgende 
blok 17,51   14,1% 15,04   

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) aanleg 100 (in gebruik) 1e blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) aanleg 100 (in gebruik) 

2e en volgende 
blok 17,51   14,1% 15,04   

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) aanleg 1000 (in gebruik) 1e blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) aanleg 1000 (in gebruik) 

2e en volgende 
blok 17,51   14,1% 15,04   

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) aanleg 10000 (in gebruik) 1e blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) aanleg 10000 (in gebruik) 

2e en volgende 
blok 17,51   14,1% 15,04   

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) reserveren 10 (gereserveerd) per blok 17,51   14,1% 15,04   

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) reserveren 100 (gereserveerd) per blok 17,51   14,1% 15,04   

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) reserveren 1000 (gereserveerd) per blok 17,51   14,1% 15,04   

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) reserveren 10000 (gereserveerd) per blok 17,51   14,1% 15,04   

A: Hier geldt ook de VVA voor de meervoudige onderliggende netlijn 
B: Hier geldt ook de VVE voor aanleg per enkelvoudige netlijn bij nieuwe aanleg  
C: Hier geldt ook de VVE voor de verhuizing per enkelvoudige netlijn 
D: Tarief = 0 als aanleg in combinatie met aanleg van de ISDN netlijn 
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Aavullende 
Faciliteiten       

Tarief Retail ex. 
BTW  WLR  tarief ex. BTW 

Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks 

Retail 
minus
  eenmalig maandelijks  

  Verwijsdienst VVA enkelvoudig en meervoudig =< 6 kanalen     34,70 14,1%   29,81 
  Verwijsdienst VVA meervoudig > 6 kanalen     34,70 14,1%   29,81 
  Verwijsdienst VVA groep/doorkies     34,70 14,1%   29,81 
A Verwijsdienst aanvraag enkelvoudig en meervoudig =< 6 kanalen   43,30   14,1% 37,19   
A Verwijsdienst aanvraag meervoudig > 6 kanalen   907,56   14,1% 779,59   
A Verwijsdienst aanvraag groep/doorkies   907,56   14,1% 779,59   
  Verwijsdienst ophef enkelvoudig   0   14,1%     
  Verwijsdienst ophef meervoudig   0   14,1%     
  Verwijsdienst ophef groep/doorkies   0   14,1%     

                    
  Doorschakeldienst VVA enkelvoudig en meervoudig =< 6 kanalen     39,00 14,1%   33,50 
  Doorschakeldienst VVA meervoudig > 6 kanalen     39,00 14,1%   33,50 
  Doorschakeldienst VVA groep/doorkies     39,00 14,1%   33,50 
B Doorschakeldienst aanvraag enkelvoudig en meervoudig =< 6 kanalen   86,40   14,1% 74,22   
B Doorschakeldienst aanvraag meervoudig > 6 kanalen   907,56   14,1% 779,59   
B Doorschakeldienst aanvraag groep/doorkies   907,56   14,1% 779,59   
  Doorschakeldienst ophef enkelvoudig   0   14,1%     
  Doorschakeldienst ophef meervoudig   0   14,1%     

  Doorschakeldienst ophef groep/doorkies   0   14,1%     

A: Minimale contractduur is 6 maanden 
B: Minimale contractduur is 6 maanden, maximale contractduur is 12 maanden 
 

  Kostenindicatie       Tarief Retail ex. BTW WLR  tarief ex. BTW 
Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie 

categorie 
specificatie eenheid eenmalig maandelijks 

Retail 
minus
  eenmalig maandelijks  

  Kostenindicatie bij beëindigen communicatie aanvraag     16,99   14,1% 14,59   
  Kostenindicatie tijdens en bij beëindigen communicatie aanvraag     16,99   14,1% 14,59   
  Kostenindicatie bij beëindigen communicatie VVA       2,13 14,1%   1,83 

  Kostenindicatie tijdens en bij beëindigen communicatie VVA       2,13 14,1%   1,83 
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2.7 Tarieven voor residentiële diensten voor Q3 2009 per 1 september 2009 (in verband met introductie WLR HC) 

  

Residentiële diensten Q3 2009 per 1 september 2009: Enkelvoudig en meervoudige aansluitingen tot en met twee 
spraakkanalen 
  

  PSTN en ISDN        Tarief Retail ex. BTW WLR  tarief ex. BTW 
Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie 

categorie 
specificatie eenheid eenmalig maandelijks 

Retail 
minus eenmalig maandelijks  

  WLR Overstap Aanleg   Per netlijn n.v.t n.v.t.   
           

4,00    
  WLR PSTN enkelvoudig/meervoudig Rental Charge VVA   Per netlijn             15,37 15,8%   12,94 
  WLR ISDN 1 enkelvoudig/meervoudig Rental Charge VVA   Per netlijn             18,24 15,8%   15,36 
  WLR ISDN 2 enkelvoudig/meervoudig Rental Charge VVA   Per netlijn             22,71 15,8%   19,12 
I Service contract  A VVA   1 t/m 4 kanalen               5,00 15,8%   4,21 
E Extra ISDN nummer (eerste 4 standaard in ISDN 2) VVA   Per nummer               0,43 15,8%   0,36 
F Extra ISDN nummer(s) (ISDN 2), Aanleg   Per nummer(s)         16,99   15,8% 14,31   
H Subadressering; per nummer VVA   Per nummer               8,53 15,8%   7,18 
G Subadressering (ISDN2) Aanleg   Per nummer         16,99   15,8% 14,31   
D Nummerwijziging Aanleg   Per netlijn/per lijngroep         16,99   15,8% 14,31   
                  
  WLR type migratie PSTN- ISDN 1  Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  WLR type migratie PSTN- ISDN 2  Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  WLR type migratie ISDN 2- PSTN  Aanleg   Per netlijn 63,03   15,8% 53,07   
  WLR type migratie ISDN 2- ISDN 1  Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  WLR type migratie ISDN 1- ISDN 2  Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  WLR type migratie ISDN 1- PSTN  Aanleg   Per netlijn 63,03   15,8% 53,07   
                  
  Verhuizing PSTN Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  Verhuizing ISDN 1 Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  Verhuizing ISDN 2 Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
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  WLR type migratie PSTN- ISDN 1 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  WLR type migratie PSTN- ISDN 2 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  WLR type migratie ISDN 2- PSTN met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 72,90   15,8% 61,38   
  WLR type migratie ISDN 2- ISDN 1 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  WLR type migratie ISDN 1- ISDN 2 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  WLR type migratie ISDN 1- PSTN met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 72,90   15,8% 61,38   
                  
A, B WLR NLS PSTN Aanleg   Per netlijn 39,96   15,8% 33,64   
A, B WLR NLS ISDN 1 Aanleg   Per netlijn 24,23   15,8% 20,40   

A, B WLR NLS ISDN 2 (doe het zelf, geen monteur) Aanleg   Per netlijn 24,23   15,8% 20,40   

Ten aanzien van de WLR tarieven gelden de volgende aanvullende voorwaarden 
A: Tarief geldt onder voorwaarde van minimale afname van 1 jaar. 
B: Tarief geldt indien annulering door KPN is ontvangen binnen de annuleringstermijn. Indien annulering na deze termijn nog kan worden 
doorgevoerd geldt het annuleringstarief + de VVE van de order. Voor NLS orders geldt het annuleringstarief de VVE en 12 maanden VVA. 
D: tarief geldt per netlijn (PSTN) en per lijngroep (ISDN) 
E:  Maandtarief geldt ALLEEN voor 4e t/m 7e MSN-nummer (= 5e t/m 8e telefoonnummer) en geldt per nummer 
F: In totaal 8 telefoonnummers leverbaar. Bij gelijktijdige aanvraag met de ISDN-asl zijn het 1e t/m 3e MSN-nummer gratis. Bij losse aanvraag van 
MSN- nummers is het tarief van toepassing  ongeacht het aantal nummers dat wordt aangevraagd. 
G: Bij aanvraag van één of meer diensten uit dit cluster tegelijk met de ISDN-asl, zijn er geen eenmalige kosten verschuldigd. Bij mutatie op een 
later tijdstip van een of meer faciliteiten uit dit cluster betaalt de klant maar een keer de eenmalige vergoeding. 
H: Tarief geldt per nummer 
I:  1 tot en met 4 kanalen 
J. 5 tot en met 10 kanalen 
K: 1-6 kanalen 
L: Tariefmaximum als gevolg van vastgestelde pricecap (2,5%) 
M: Tarief geldt onder voorwaarde van minimale afname van 6 maanden en een maximale contractduur van 12 maanden 
N. Dit tarief wordt in rekening gebracht aan de WLR afnemer en geldt ook voor partijen die uitsluitend meervoudige aansluitingen afnemen. 
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  PSTN        Tarief Retail ex. BTW     WLR  tarief ex. BTW  
Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks 

Retail 
minus eenmalig maandelijks  

A Groepsnummer VVA   Per netlijn   1,31 15,8%   1,10 
B Groepsnummer Aanleg voor maxmiaal 100 lijnen Per netlijn 65,44   15,8% 55,10   
  Groepsnummer Ophef   Per netlijn 0   15,8% 0   

  Groepsnummer Mutaties  
toevoegen/wegnemen bestaande lijnen uit 
groepsnummer Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   

  Groepsnummer Mutaties  opzeggen lijn uit lijngroep Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   
  Groepsnummer Mutaties  aanleggen lijn in lijngroep Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   
  Groepsnummer Mutaties  uitgaande lijnen dubbelgericht maken Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   
  Groepsnummer Mutaties  Dubbelgerichte lijnen uitgaand maken Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   
  Groepsnummer Mutaties  Omzetten groepsnummer in doorkiesreeks Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   
  Groepsnummer Mutaties  Omzetten doorkiesreeks in groepsnummer Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   
  Groepsnummer Mutaties  Van doorkiesnummer naar groepsnummer Per lijngroep 175,27   15,8% 147,58   
C Groepsnummer Verhuizing   Per netlijn 42,43   15,8% 35,73   

                    
  Direct aankiesbare onderlijn VVA   Per netlijn   1,31 15,8%   1,10 
D Direct aankiesbare onderlijn Aanleg   Per netlijn 87,41   15,8% 73,60   
  Direct aankiesbare onderlijn Ophef   Per netlijn 0   15,8%     

                    
  Voorkeurschakeling VVA   Per lijngroep   1,31 15,8%   1,10 
  Voorkeurschakeling Aanleg   Per lijngroep 87,41   15,8% 73,60   
  Voorkeurschakeling Ophef   Per lijngroep 0   15,8%     
  Voorkeurschakeling Mutatie   Per lijngroep 87,41   15,8% 73,60   
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A Doorkiesfaciliteit VVA   Per netlijn   1,31 15,8%   1,10 
B Doorkiesfaciliteit Aanleg voor maxmiaal 100 lijnen Per netlijn 130,87   15,8% 110,19   
  Doorkiesfaciliteit Ophef   Per netlijn 0   15,8%     
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  toevoegen/wegnemen bestaande lijnen  Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  opzeggen lijn uit lijngroep Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  aanleggen lijn in lijngroep Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  uitgaande lijnen dubbelgericht maken Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  dubbelgerichte lijnen uitgaand maken Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   

C Doorkiesfaciliteit Verhuizing   Per netlijn 42,43   15,8% 35,73   

                    

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 100 (in gebruik) 1e blok   76,65 15,8%   64,54 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 100 (in gebruik) 

2e en 
volgende blok   65,44 15,8%   55,10 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (in gebruik) 1e blok   591,25 15,8%   497,83 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (in gebruik) 

2e en 
volgende blok   493,1 15,8%   415,19 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 10000 (in gebruik) 1e blok   4374,8 15,8%   3683,58 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 10000 (in gebruik) 

2e en 
volgende blok   3500,77 15,8%   2947,65 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 100 (gereserveerd) 1e blok   65,44 15,8%   55,10 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 100 (gereserveerd) 

2e en 
volgende blok   65,44 15,8%   55,10 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (gereserveerd) 1e blok   493,1 15,8%   415,19 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (gereserveerd) 

2e en 
volgende blok   493,1 15,8%   415,19 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 10000 (gereserveerd) 1e blok   3500,77 15,8%   2947,65 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 10000 ((gereserveerd) 

2e en 
volgende blok   3500,77 15,8%   2947,65 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) aanleg 100 1e blok 175,27   15,8% 147,58   

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) aanleg 100 

2e en 
volgende blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) aanleg 1000 1e blok 175,27   15,8% 147,58   

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) aanleg 1000 

2e en 
volgende blok 0   15,8%     
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Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) aanleg 10000 1e blok 175,27   15,8% 147,58   

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) aanleg 10000 

2e en 
volgende blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) reserveren 100 1e blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) reserveren 100 

2e en 
volgende blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) reserveren 1000 1e blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) reserveren 1000 

2e en 
volgende blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) reserveren 10000 1e blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) reserveren 10000 

2e en 
volgende blok 0   15,8%     

A: Hier geldt ook de VVA voor de meervoudige onderliggende netlijn  
B: Hier geldt ook de VVE voor aanleg per enkelvoudige netlijn  
C: Hier geldt ook de VVE voor de verhuizing per enkelvoudige netlijn 
D: Tarief = 0 als aanleg in combinatie met aanleg of uitbreiding groepsnummerfaciliteit 
E: Hier geldt dat het meervoudig verband uit meer dan twee spraakkanalen moet bestaan 
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  ISDN 2       Tarief Retail ex. BTW WLR  tarief ex. BTW  

Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks 

  
Retail 

minus eenmalig maandelijks  
A Groepsnummer VVA   Per lijngroep  2,19 15,8%   1,84 
B,D Groepsnummer Aanleg   Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
  Groepsnummer Ophef   Per lijngroep 0   15,8%     

  Groepsnummer Mutaties  
toevoegen/wegnemen bestaandelijnen uit 
groepsnummer Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

  Groepsnummer   opzeggen lijn uit groepsnummer Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
  Groepsnummer   aanleggen lijn in groepsnummer Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
  Groepsnummer   uitgaande lijnen dubbelgericht maken Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
  Groepsnummer   Dubbelgerichte lijnen uitgaand maken Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
  Groepsnummer   Omzetten groepsnummer in doorkiesreeks Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
  Groepsnummer   Omzetten doorkiesreeks in groepsnummer Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
C Groepsnummer Verhuizing   Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
                    
A Doorkiesfaciliteit VVA   Per lijngroep  10,94 15,8%   9,21 
B,D Doorkiesfaciliteit Aanleg   Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
  Doorkiesfaciliteit Ophef   Per lijngroep 0   15,8%     
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  toevoegen/wegnemen bestaande lijnen  Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  opzeggen lijn uit groepsnummer Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  aanleggen lijn in groepsnummer Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  uitgaande lijnen dubbelgericht maken Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  Dubbelgerichte lijnen uitgaand maken Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
C Doorkiesfaciliteit Verhuizing   Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
                    

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 10 (in gebruik) 1e blok  11,45 15,8%   9,64 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 10 (in gebruik) 

2e en 
volgende blok  11,45 15,8%   9,64 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 100 (in gebruik) 1e blok  69,26 15,8%   58,32 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 100 (in gebruik) 

2e en 
volgende blok  69,26 15,8%   58,32 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (in gebruik) 1e blok  521,94 15,8%   439,47 
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Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (in gebruik) 

2e en 
volgende blok  521,94 15,8%   439,47 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 10000 (in gebruik) 1e blok  3705,52 15,8%   3120,05 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 10000 (in gebruik) 

2e en 
volgende blok  3705,52 15,8%   3120,05 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 10 (gereserveerd) per blok  11,45 15,8%   9,64 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 100 (gereserveerd) per blok  69,26 15,8%   58,32 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (gereserveerd) per blok  521,94 15,8%   439,47 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 10000 (gereserveerd) per blok  3705,52 15,8%   3120,05 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) aanleg 10 (in gebruik) 1e blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) aanleg 10 (in gebruik) 

2e en 
volgende blok 17,51   15,8% 14,74   

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) aanleg 100 (in gebruik) 1e blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) aanleg 100 (in gebruik) 

2e en 
volgende blok 17,51   15,8% 14,74   

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) aanleg 1000 (in gebruik) 1e blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) aanleg 1000 (in gebruik) 

2e en 
volgende blok 17,51   15,8% 14,74   

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) aanleg 10000 (in gebruik) 1e blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) aanleg 10000 (in gebruik) 

2e en 
volgende blok 17,51   15,8% 14,74   

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) reserveren 10 (gereserveerd) per blok 17,51   15,8% 14,74   

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) reserveren 100 (gereserveerd) per blok 17,51   15,8% 14,74   

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) reserveren 1000 (gereserveerd) per blok 17,51   15,8% 14,74   

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) reserveren 10000 (gereserveerd) per blok 17,51   15,8% 14,74   

A: Hier geldt ook de VVA voor de meervoudige onderliggende netlijn 
B: Hier geldt ook de VVE voor aanleg per enkelvoudige netlijn bij nieuwe aanleg  
C: Hier geldt ook de VVE voor de verhuizing per enkelvoudige netlijn 
D: Tarief = 0 als aanleg in combinatie met aanleg van de ISDN netlijn 
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Aavullende 
Faciliteiten       Tarief Retail ex. BTW WLR  tarief ex. BTW  

Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks 

Retail 
minus
  eenmalig maandelijks  

  Verwijsdienst VVA enkelvoudig en meervoudig =< 6 kanalen     34,70 15,8%   29,22 
  Verwijsdienst VVA meervoudig > 6 kanalen     34,70 15,8%   29,22 
  Verwijsdienst VVA groep/doorkies     34,70 15,8%   29,22 
A Verwijsdienst aanvraag enkelvoudig en meervoudig =< 6 kanalen   43,30   15,8% 36,46   
A Verwijsdienst aanvraag meervoudig > 6 kanalen   907,56   15,8% 764,17   
A Verwijsdienst aanvraag groep/doorkies   907,56   15,8% 764,17   
  Verwijsdienst ophef enkelvoudig   0   15,8%     
  Verwijsdienst ophef meervoudig   0   15,8%     
  Verwijsdienst ophef groep/doorkies   0   15,8%     

                    
  Doorschakeldienst VVA enkelvoudig en meervoudig =< 6 kanalen     39,00 15,8%   32,84 
  Doorschakeldienst VVA meervoudig > 6 kanalen     39,00 15,8%   32,84 
  Doorschakeldienst VVA groep/doorkies     39,00 15,8%   32,84 
B Doorschakeldienst aanvraag enkelvoudig en meervoudig =< 6 kanalen   86,40   15,8% 72,75   
B Doorschakeldienst aanvraag meervoudig > 6 kanalen   907,56   15,8% 764,17   
B Doorschakeldienst aanvraag groep/doorkies   907,56   15,8% 764,17   
  Doorschakeldienst ophef enkelvoudig   0   15,8%     
  Doorschakeldienst ophef meervoudig   0   15,8%     

  Doorschakeldienst ophef groep/doorkies   0   15,8%     

A: Minimale contractduur is 6 maanden 
B: Minimale contractduur is 6 maanden, maximale contractduur is 12 maanden 
  Kostenindicatie       Tarief Retail ex. BTW WLR  tarief ex. BTW 
Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie 

categorie 
specificatie eenheid eenmalig maandelijks 

Retail 
minus
  eenmalig maandelijks  

  Kostenindicatie bij beëindigen communicatie aanvraag     16,99   15,8% 14,31   
  Kostenindicatie tijdens en bij beëindigen communicatie aanvraag     16,99   15,8% 14,31   
  Kostenindicatie bij beëindigen communicatie VVA       2,13 15,8%   1,79 

  Kostenindicatie tijdens en bij beëindigen communicatie VVA       2,13 15,8%   1,79 
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2.8 Tarieven voor zakelijke diensten voor Q3 2009 per 1 september 2009 (in verband met introductie WLR HC) 

Zakelijke diensten Q3 2009 per 1 september 2009: Het meervoudig verband moet uit meer dan twee spraakkanalen bestaan 

  PSTN en ISDN        Tarief Retail ex. BTW WLR  tarief ex. BTW 
Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie 

categorie 
specificatie eenheid eenmalig maandelijks 

Retail 

minus eenmalig maandelijks  

  WLR Overstap Aanleg   Per netlijn n.v.t n.v.t.   
            

4,00    
  WLR PSTN meervoudig Rental Charge VVA   Per netlijn             13,45 14,1%   11,55 
  WLR ISDN 2 meervoudig Rental Charge VVA   Per netlijn             22,05 14,1%   18,94 
  WLR ISDN 15 VVA   Per netlijn           146,50 14,1%   125,84 
  WLR ISDN 20 VVA   Per netlijn           183,50 14,1%   157,63 
  WLR ISDN 30 VVA   Per netlijn           216,50 14,1%   185,97 
R WLR ISDN 30 CityPhone VVA   Per netlijn             49,00 14,1%   42,09 
                 
I Service contract  A VVA   1 t/m 4 kanalen               5,00 14,1%   4,30 
J Service contract  B VVA   5 t/m 10 kanalen             10,00 14,1%   8,59 
D Nummerwijziging Aanleg   Per netlijn/per lijngroep         16,99  14,1% 14,59   
  Nummerweergave (alleen een tarief bij PSTN) VVA   Per netlijn               1,00 14,1%   0,86 
  Wisselgesprek (alleen een tarief bij PSTN) VVA   Per netlijn               1,00 14,1%   0,86 
H Subadressering; per nummer VVA   Per nummer               8,53 14,1%   7,33 
G Subadressering (ISDN2) Aanleg   Per nummer         16,99  14,1% 14,59   

  
Aan/uitzetten blokkeringen (internationaal, 
090x,0906,0909) Aanleg/VVA     - -   - - 

                 
  WLR type migratie PSTN- ISDN 1  Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie PSTN- ISDN 2  Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie ISDN 2- PSTN  Aanleg   Per netlijn 63,03  14,1% 54,14   
  WLR type migratie ISDN 2- ISDN 1  Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie ISDN 1- ISDN 2  Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie ISDN 1- PSTN  Aanleg   Per netlijn 63,03  14,1% 54,14   
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  Verhuizing PSTN Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  Verhuizing ISDN 1 Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  Verhuizing ISDN 2 Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  Verhuizing ISDN 15 Aanleg   Per netlijn 749,50  14,1% 643,82   
  Verhuizing ISDN 20 Aanleg   Per netlijn 749,50  14,1% 643,82   
  Verhuizing ISDN 30 Aanleg   Per netlijn 749,50  14,1% 643,82   
                 
  WLR type migratie PSTN- ISDN 1 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie PSTN- ISDN 2 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie ISDN 2- PSTN met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 72,90  14,1% 62,62   
  WLR type migratie ISDN 2- ISDN 1 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie ISDN 1- ISDN 2 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie ISDN 1- PSTN met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 72,90  14,1% 62,62   
                 
  WLR type migratie van ISDN15 naar ISDN30 Aanleg   Per netlijn 750,00  14,1% 644,25   
  WLR type migratie van ISDN15 naar ISDN20 Aanleg   Per netlijn 250,00  14,1% 214,75   
  WLR type migratie van ISDN20 naar ISDN15 Aanleg   Per netlijn 100,00  14,1% 85,90   
  WLR type migratie van ISDN20 naar ISDN30 Aanleg   Per netlijn 500,00  14,1% 429,50   
  WLR type migratie van ISDN30 naar ISDN15 Aanleg   Per netlijn 100,00  14,1% 85,90   
  WLR type migratie van ISDN30 naar ISDN20 Aanleg   Per netlijn 100,00  14,1% 85,90   
                 
A, B WLR NLS PSTN Aanleg   Per netlijn 39,96  14,1% 34,32   
A, B WLR NLS ISDN 1 Aanleg   Per netlijn 24,23  14,1% 20,81   

A, B WLR NLS ISDN 2 (doe het zelf, geen monteur) Aanleg   Per netlijn 24,23  14,1% 20,81   
O WLR NLS ISDN 15 Aanleg   Per netlijn 799,50  14,1% 686,77   
O WLR NLS ISDN 20 Aanleg   Per netlijn 1049,50  14,1% 901,52   
O WLR NLS ISDN 30 Aanleg   Per netlijn 1499,50  14,1% 1288,07   

Q 
WLR NLS ISDN 30 volgende aansluiting op zelfde 
aansluitpunt Aanleg   Per netlijn 1270,59  14,1% 1091,44   

P 
Korting op eenmalig tarief bij inlevering 1 PSTN 
aansluiting Aanleg   Per netlijn 44,61  14,1% 38,32   

P Korting bij inlevering van max. 10 PSTN aansluitingen Aanleg   Per netlijn 446,10   14,1% 383,20   
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Ten aanzien van de WLR tarieven gelden de volgende aanvullende voorwaarden 
A: Tarief geldt onder voorwaarde van minimale afname van 1 jaar. 
B: Tarief geldt indien annulering door KPN is ontvangen binnen de annuleringstermijn. Indien annulering na deze termijn nog kan worden 
doorgevoerd geldt het annuleringstarief + de VVE van de order. Voor NLS orders geldt het annuleringstarief de VVE en 12 maanden VVA. 
D: tarief geldt per netlijn (PSTN) en per lijngroep (ISDN) 
G: Bij aanvraag van één of meer diensten uit dit cluster tegelijk met de ISDN-asl, zijn er geen eenmalige kosten verschuldigd. Bij mutatie op een 
later tijdstip van een of meer faciliteiten uit dit cluster betaalt de klant maar een keer de eenmalige vergoeding. 
H: Tarief geldt per nummer 
I:  1 tot en met 4 kanalen 
J. 5 tot en met 10 kanalen 
K: 1-6 kanalen 
L: Tariefmaximum als gevolg van vastgestelde pricecap (2,5%) 
M: Tarief geldt onder voorwaarde van minimale afname van 6 maanden en een maximale contractduur van 12 maanden 
N. Dit tarief wordt in rekening gebracht aan de WLR afnemer en geldt ook voor partijen die uitsluitend meervoudige aansluitingen afnemen. 
O. Incl. faciliteiten ISDN aanvullende diensten NummerWeergave en Blokkering NummerWeergave per oproep      
P. Korting geldt alleen voor eenmalig tarief WLR NLS ISDN 15/20/30           
Q. Geldt ook voor ISDN 30 Cityphone           
R. CityPremiumAccess (CPA) of PremiumAccess (PA); tarief CPA/PA is niet inbegrepen in vermelde tarief 
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  PSTN faciliteiten       
  
Tarief Retail ex. BTW   

  
WLR  tarief ex. BTW 

Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks 

Retail 
minus eenmalig maandelijks  

A Groepsnummer VVA   Per netlijn   1,31 14,1%   1,13 
B Groepsnummer Aanleg voor maxmiaal 100 lijnen Per netlijn 65,44   14,1% 56,21   
B Groepsnummer Aanleg voor 101e en meer Per netlijn 65,44   14,1% 56,21   
  Groepsnummer Ophef   Per netlijn 0   14,1% 0   

  Groepsnummer Mutaties  
toevoegen/wegnemen bestaande 
lijnen uit groepsnummer Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   

  Groepsnummer Mutaties  opzeggen lijn uit lijngroep Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   
  Groepsnummer Mutaties  aanleggen lijn in lijngroep Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   
  Groepsnummer Mutaties  uitgaande lijnen dubbelgericht maken Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   

  Groepsnummer Mutaties  
Dubbelgerichte lijnen uitgaand 
maken Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   

  Groepsnummer Mutaties  
Omzetten groepsnummer in 
doorkiesreeks Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   

  Groepsnummer Mutaties  
Omzetten doorkiesreeks in 
groepsnummer Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   

  Groepsnummer Mutaties  
Van doorkiesnummer naar 
groepsnummer Per lijngroep 175,27   14,1% 150,56   

C Groepsnummer Verhuizing   Per netlijn 42,43   14,1% 36,45   
                    
  Direct aankiesbare onderlijn VVA   Per netlijn   1,31 14,1%   1,13 
D Direct aankiesbare onderlijn Aanleg   Per netlijn 87,41   14,1% 75,09   
  Direct aankiesbare onderlijn Ophef   Per netlijn 0   14,1%     

                    
  Voorkeurschakeling VVA   Per lijngroep   1,31 14,1%   1,13 
  Voorkeurschakeling Aanleg   Per lijngroep 87,41   14,1% 75,09   
  Voorkeurschakeling Ophef   Per lijngroep 0   14,1%     
  Voorkeurschakeling Mutatie   Per lijngroep 87,41   14,1% 75,09   
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A Doorkiesfaciliteit VVA   Per netlijn   1,31 14,1%   1,13 
B Doorkiesfaciliteit Aanleg voor maxmiaal 100 lijnen Per netlijn 130,87   14,1% 112,42   
B Doorkiesfaciliteit Aanleg voor 101e en meer Per netlijn 130,87   14,1% 112,42   
  Doorkiesfaciliteit Ophef   Per netlijn 0   14,1%     

  Doorkiesfaciliteit Mutaties  
toevoegen/wegnemen bestaande 
lijnen  Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   

  Doorkiesfaciliteit Mutaties  opzeggen lijn uit lijngroep Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  aanleggen lijn in lijngroep Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  uitgaande lijnen dubbelgericht maken Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  dubbelgerichte lijnen uitgaand maken Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   

C Doorkiesfaciliteit Verhuizing   Per netlijn 42,43   14,1% 36,45   

                    

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 100 (in gebruik) 1e blok   76,65 14,1%   65,84 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 100 (in gebruik) 2e en volgende blok   65,44 14,1%   56,21 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (in gebruik) 1e blok   591,25 14,1%   507,88 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (in gebruik) 2e en volgende blok   493,1 14,1%   423,57 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 10000 (in gebruik) 1e blok   4374,8 14,1%   3757,95 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 10000 (in gebruik) 2e en volgende blok   3500,77 14,1%   3007,16 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 100 (gereserveerd) 1e blok   65,44 14,1%   56,21 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 100 (gereserveerd) 2e en volgende blok   65,44 14,1%   56,21 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (gereserveerd) 1e blok   493,1 14,1%   423,57 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (gereserveerd) 2e en volgende blok   493,1 14,1%   423,57 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 10000 (gereserveerd) 1e blok   3500,77 14,1%   3007,16 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 10000 ((gereserveerd) 2e en volgende blok   3500,77 14,1%   3007,16 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) aanleg 100 1e blok 175,27   14,1% 150,56   

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) aanleg 100 2e en volgende blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) aanleg 1000 1e blok 175,27   14,1% 150,56   
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Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) aanleg 1000 2e en volgende blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) aanleg 10000 1e blok 175,27   14,1% 150,56   

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) aanleg 10000 2e en volgende blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) reserveren 100 1e blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) reserveren 100 2e en volgende blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) reserveren 1000 1e blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) reserveren 1000 2e en volgende blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) reserveren 10000 1e blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) reserveren 10000 2e en volgende blok 0   14,1%     

A: Hier geldt ook de VVA voor de meervoudige onderliggende netlijn  
B: Hier geldt ook de VVE voor aanleg per enkelvoudige netlijn  
C: Hier geldt ook de VVE voor de verhuizing per enkelvoudige netlijn 
D: Tarief = 0 als aanleg in combinatie met aanleg of uitbreiding groepsnummerfaciliteit 
E: Hier geldt dat het meervoudig verband uit meer dan twee spraakkanalen moet bestaan 
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ISDN 2 / 15 / 20 / 30 
faciliteiten       

Tarief Retail ex. BTW 
  WLR  tarief ex. BTW 

Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks 

  
Retail 

minus eenmalig maandelijks  
A Groepsnummer VVA   Per lijngroep  2,19 14,1%   1,88 
B,D Groepsnummer Aanleg   Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Groepsnummer Ophef   Per lijngroep 0   14,1%     

  Groepsnummer Mutaties  
toevoegen/wegnemen 
bestaandelijnen uit groepsnummer Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   

  Groepsnummer   opzeggen lijn uit groepsnummer Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Groepsnummer   aanleggen lijn in groepsnummer Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Groepsnummer   uitgaande lijnen dubbelgericht maken Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   

  Groepsnummer   
Dubbelgerichte lijnen uitgaand 
maken Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   

  Groepsnummer   
Omzetten groepsnummer in 
doorkiesreeks Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   

  Groepsnummer   
Omzetten doorkiesreeks in 
groepsnummer Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   

C Groepsnummer Verhuizing   Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   

                    
A Doorkiesfaciliteit VVA   Per lijngroep  10,94 14,1%   9,40 
B,D Doorkiesfaciliteit Aanleg   Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Doorkiesfaciliteit Ophef   Per lijngroep 0   14,1%     

  Doorkiesfaciliteit Mutaties  
toevoegen/wegnemen bestaande 
lijnen  Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   

  Doorkiesfaciliteit Mutaties  opzeggen lijn uit groepsnummer Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  aanleggen lijn in groepsnummer Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  uitgaande lijnen dubbelgericht maken Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   

  Doorkiesfaciliteit Mutaties  
Dubbelgerichte lijnen uitgaand 
maken Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   

C Doorkiesfaciliteit Verhuizing   Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   

                    

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 10 (in gebruik) 1e blok  11,45 14,1%   9,77 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 10 (in gebruik) 2e en volgende blok  11,45 14,1%   9,77 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 100 (in gebruik) 1e blok  69,26 14,1%   59,14 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 100 (in gebruik) 2e en volgende blok  69,26 14,1%   59,14 
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Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (in gebruik) 1e blok  521,94 14,1%   445,62 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (in gebruik) 2e en volgende blok  521,94 14,1%   445,62 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 10000 (in gebruik) 1e blok  3705,52 14,1%   3163,72 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 10000 (in gebruik) 2e en volgende blok  3705,52 14,1%   3163,72 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 10 (gereserveerd) per blok  11,45 14,1%   9,77 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 100 (gereserveerd) per blok  69,26 14,1%   59,14 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 1000 (gereserveerd) per blok  521,94 14,1%   445,62 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) VVA 10000 (gereserveerd) per blok  3705,52 14,1%   3163,72 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) aanleg 10 (in gebruik) 1e blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) aanleg 10 (in gebruik) 2e en volgende blok 17,51   14,1% 15,04   

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) aanleg 100 (in gebruik) 1e blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) aanleg 100 (in gebruik) 2e en volgende blok 17,51   14,1% 15,04   

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) aanleg 1000 (in gebruik) 1e blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) aanleg 1000 (in gebruik) 2e en volgende blok 17,51   14,1% 15,04   

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) aanleg 10000 (in gebruik) 1e blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) aanleg 10000 (in gebruik) 2e en volgende blok 17,51   14,1% 15,04   

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) reserveren 10 (gereserveerd) per blok 17,51   14,1% 15,04   

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) reserveren 100 (gereserveerd) per blok 17,51   14,1% 15,04   

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) reserveren 1000 (gereserveerd) per blok 17,51   14,1% 15,04   

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit) reserveren 10000 (gereserveerd) per blok 17,51   14,1% 15,04   

A: Hier geldt ook de VVA voor de meervoudige onderliggende netlijn 
B: Hier geldt ook de VVE voor aanleg per enkelvoudige netlijn bij nieuwe aanleg  
C: Hier geldt ook de VVE voor de verhuizing per enkelvoudige netlijn 
D: Tarief = 0 als aanleg in combinatie met aanleg van de ISDN netlijn 
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  ISDN15 / 20 / 30 faciliteiten       Tarief Retail ex. BTW WLR  tarief ex. BTW 

Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks 

  
Retail 

minus eenmalig maandelijks  

A  
Aanvraag extra groeps/enkelvoudige 
nummer aanleg/VVA 2e t/m 15 extra (mrop)nummers per nummer 34,95 2,19 14,1% 30,02 1,88 

A 
Aanvraag extra groeps/enkelvoudige 
nummer aanleg/VVA 

boven de 15 groeps/enkelvoudige 
nummers per nummer 499 2,19 14,1% 428,64 1,88 

A: hiervoor geldt altijd tarief Per Nummer, Eenmalig en Per Maand 
 

  
Verwijsdienst/Doorschakeldienst 
      Tarief Retail ex. BTW WLR  tarief ex. BTW 

Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks 

Retail 
minus
  eenmalig maandelijks  

  Verwijsdienst VVA enkelvoudig en meervoudig =< 6 kanalen     34,70 14,1%   29,81 
  Verwijsdienst VVA meervoudig > 6 kanalen     34,70 14,1%   29,81 
  Verwijsdienst VVA groep/doorkies     34,70 14,1%   29,81 
A Verwijsdienst aanvraag enkelvoudig en meervoudig =< 6 kanalen   43,30   14,1% 37,19   
A Verwijsdienst aanvraag meervoudig > 6 kanalen   907,56   14,1% 779,59   
A Verwijsdienst aanvraag groep/doorkies   907,56   14,1% 779,59   
  Verwijsdienst ophef enkelvoudig   0   14,1%     
  Verwijsdienst ophef meervoudig   0   14,1%     
  Verwijsdienst ophef groep/doorkies   0   14,1%     
                    
  Doorschakeldienst VVA enkelvoudig en meervoudig =< 6 kanalen     39,00 14,1%   33,50 
  Doorschakeldienst VVA meervoudig > 6 kanalen     39,00 14,1%   33,50 
  Doorschakeldienst VVA groep/doorkies     39,00 14,1%   33,50 
B Doorschakeldienst aanvraag enkelvoudig en meervoudig =< 6 kanalen   86,40   14,1% 74,22   
B Doorschakeldienst aanvraag meervoudig > 6 kanalen   907,56   14,1% 779,59   
B Doorschakeldienst aanvraag groep/doorkies   907,56   14,1% 779,59   
  Doorschakeldienst ophef enkelvoudig   0   14,1%     
  Doorschakeldienst ophef meervoudig   0   14,1%     

  Doorschakeldienst ophef groep/doorkies   0   14,1%     

A: Minimale contractduur is 6 maanden 
B: Minimale contractduur is 6 maanden, maximale contractduur is 12 maanden 
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CalamiteitenService 
      Tarief Retail ex. BTW WLR  tarief ex. BTW 

Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks  

Retail 
minus 
  eenmalig maandelijks  

  CalamiteitenService aanvraag <= 30 Kanalen   794,12   14,1% 682,15   
  CalamiteitenService VVA <= 30 Kanalen     30,90 14,1%   26,54 
  CalamiteitenService aanvraag Inschakeltarief <= 30 Kanalen   453,78   14,1% 389,80   
  CalamiteitenService aanvraag Inschakeltarief > 30 Kanalen   453,78   14,1% 389,80   
  CalamiteitenService aanvraag > 30 Kanalen   1066,38   14,1% 916,02   
  CalamiteitenService VVA > 30 Kanalen     56,70 14,1%   48,71 
  CalamiteitenService aanvraag Inschakeltarief adhoc <= 30 Kanalen   2722,68   14,1% 2338,78   
  CalamiteitenService aanvraag Inschakeltarief adhoc > 30 Kanalen   4084,02   14,1% 3508,17   
  CalamiteitenService aanvraag Contractswijziging <= 30 kanalen   397,06   14,1% 341,07   

  CalamiteitenService aanvraag Contractswijziging > 30 kanalen   533,2   14,1% 458,02   

 

  Dual Homing       Tarief Retail ex. BTW WLR  tarief ex. BTW 
Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie 

categorie 
specificatie eenheid eenmalig maandelijks 

Retail 
minus 
  eenmalig maandelijks  

  Aanleg aanvraag     2268,90   14,1% 1948,99   
  Mutatie mutatie     2268,90   14,1% 1948,99   
  Abonnementsvergoeding VVA       453,78 14,1%   389,80 

  Abonnementsvergoeding nummerblok van 1000 VVA       158,82 14,1%   136,43 

 

  Kostenindicatie       Tarief Retail ex. BTW WLR  tarief ex. BTW 
Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie 

categorie 
specificatie eenheid eenmalig maandelijks 

Retail 
minus 
  eenmalig maandelijks  

  Kostenindicatie bij beëindigen communicatie aanvraag     16,99   14,1% 14,59   
  Kostenindicatie tijdens en bij beëindigen communicatie aanvraag     16,99   14,1% 14,59   
  Kostenindicatie bij beëindigen communicatie VVA       2,13 14,1%   1,83 

  Kostenindicatie tijdens en bij beëindigen communicatie VVA       2,13 14,1%   1,83 
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2.9 Tarieven voor residentiële diensten voor Q4 2009 

  
Residentiële diensten Q4 2009: Enkelvoudig en meervoudige aansluitingen tot en met twee spraakkanalen 
  

  PSTN en ISDN        Tarief Retail ex. BTW WLR  tarief ex. BTW 
Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie 

categorie 
specificatie eenheid eenmalig maandelijks 

Retail 

minus eenmalig maandelijks  

  WLR Overstap Aanleg   Per netlijn n.v.t n.v.t.   
            

4,00    
  WLR PSTN enkelvoudig/meervoudig Rental Charge VVA   Per netlijn             14,69 15,8%   12,37 
  WLR ISDN 1 enkelvoudig/meervoudig Rental Charge VVA   Per netlijn             17,77 15,8%   14,96 
  WLR ISDN 2 enkelvoudig/meervoudig Rental Charge VVA   Per netlijn             22,47 15,8%   18,92 
I Service contract  A VVA   1 t/m 4 kanalen               5,00 15,8%   4,21 
E Extra ISDN nummer (eerste 4 standaard in ISDN 2) VVA   Per nummer               0,43 15,8%   0,36 
F Extra ISDN nummer(s) (ISDN 2), Aanleg   Per nummer(s)         16,99   15,8% 14,31   
H Subadressering; per nummer VVA   Per nummer               8,53 15,8%   7,18 
G Subadressering (ISDN2) Aanleg   Per nummer         16,99   15,8% 14,31   
D Nummerwijziging Aanleg   Per netlijn/per lijngroep         16,99   15,8% 14,31   
                  
  WLR type migratie PSTN- ISDN 1  Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  WLR type migratie PSTN- ISDN 2  Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  WLR type migratie ISDN 2- PSTN  Aanleg   Per netlijn 63,03   15,8% 53,07   
  WLR type migratie ISDN 2- ISDN 1  Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  WLR type migratie ISDN 1- ISDN 2  Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  WLR type migratie ISDN 1- PSTN  Aanleg   Per netlijn 63,03   15,8% 53,07   
                  
  Verhuizing PSTN Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  Verhuizing ISDN 1 Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  Verhuizing ISDN 2 Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
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  WLR type migratie PSTN- ISDN 1 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  WLR type migratie PSTN- ISDN 2 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  WLR type migratie ISDN 2- PSTN met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 72,90   15,8% 61,38   
  WLR type migratie ISDN 2- ISDN 1 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  WLR type migratie ISDN 1- ISDN 2 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  WLR type migratie ISDN 1- PSTN met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 72,90   15,8% 61,38   
                  
A, B WLR NLS PSTN Aanleg   Per netlijn 39,96   15,8% 33,64   
A, B WLR NLS ISDN 1 Aanleg   Per netlijn 24,23   15,8% 20,40   

A, B WLR NLS ISDN 2 (doe het zelf, geen monteur) Aanleg   Per netlijn 24,23   15,8% 20,40   

Ten aanzien van de WLR tarieven gelden de volgende aanvullende voorwaarden 
A: Tarief geldt onder voorwaarde van minimale afname van 1 jaar. 
B: Tarief geldt indien annulering door KPN is ontvangen binnen de annuleringstermijn. Indien annulering na deze termijn nog kan worden 
doorgevoerd geldt het annuleringstarief + de VVE van de order. Voor NLS orders geldt het annuleringstarief de VVE en 12 maanden VVA. 
D: tarief geldt per netlijn (PSTN) en per lijngroep (ISDN) 
E:  Maandtarief geldt ALLEEN voor 4e t/m 7e MSN-nummer (= 5e t/m 8e telefoonnummer) en geldt per nummer 
F: In totaal 8 telefoonnummers leverbaar. Bij gelijktijdige aanvraag met de ISDN-asl zijn het 1e t/m 3e MSN-nummer gratis. Bij losse aanvraag van 
MSN- nummers is het tarief van toepassing  ongeacht het aantal nummers dat wordt aangevraagd. 
G: Bij aanvraag van één of meer diensten uit dit cluster tegelijk met de ISDN-asl, zijn er geen eenmalige kosten verschuldigd. Bij mutatie op een 
later tijdstip van een of meer faciliteiten uit dit cluster betaalt de klant maar een keer de eenmalige vergoeding. 
H: Tarief geldt per nummer 
I:  1 tot en met 4 kanalen 
J. 5 tot en met 10 kanalen 
K: 1-6 kanalen 
L: Tariefmaximum als gevolg van vastgestelde pricecap (2,5%) 
M: Tarief geldt onder voorwaarde van minimale afname van 6 maanden en een maximale contractduur van 12 maanden 
N. Dit tarief wordt in rekening gebracht aan de WLR afnemer en geldt ook voor partijen die uitsluitend meervoudige aansluitingen afnemen. 
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  PSTN        Tarief Retail ex. BTW WLR  tarief ex. BTW 

Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks 

  
Retail 

minus eenmalig maandelijks  
A Groepsnummer VVA   Per netlijn   1,31 15,8%   1,10 
B Groepsnummer Aanleg voor maxmiaal 100 lijnen Per netlijn 65,44   15,8% 55,10   
  Groepsnummer Ophef   Per netlijn 0   15,8% 0   

  Groepsnummer Mutaties  
toevoegen/wegnemen bestaande 
lijnen uit groepsnummer Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   

  Groepsnummer Mutaties  opzeggen lijn uit lijngroep Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   
  Groepsnummer Mutaties  aanleggen lijn in lijngroep Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   

  Groepsnummer Mutaties  
uitgaande lijnen dubbelgericht 
maken Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   

  Groepsnummer Mutaties  
Dubbelgerichte lijnen uitgaand 
maken Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   

  Groepsnummer Mutaties  
Omzetten groepsnummer in 
doorkiesreeks Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   

  Groepsnummer Mutaties  
Omzetten doorkiesreeks in 
groepsnummer Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   

  Groepsnummer Mutaties  
Van doorkiesnummer naar 
groepsnummer Per lijngroep 175,27   15,8% 147,58   

C Groepsnummer Verhuizing   Per netlijn 42,43   15,8% 35,73   

                    
  Direct aankiesbare onderlijn VVA   Per netlijn   1,31 15,8%   1,10 
D Direct aankiesbare onderlijn Aanleg   Per netlijn 87,41   15,8% 73,60   
  Direct aankiesbare onderlijn Ophef   Per netlijn 0   15,8%     
                    
  Voorkeurschakeling VVA   Per lijngroep   1,31 15,8%   1,10 
  Voorkeurschakeling Aanleg   Per lijngroep 87,41   15,8% 73,60   
  Voorkeurschakeling Ophef   Per lijngroep 0   15,8%     
  Voorkeurschakeling Mutatie   Per lijngroep 87,41   15,8% 73,60   
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A Doorkiesfaciliteit VVA   Per netlijn   1,31 15,8%   1,10 
B Doorkiesfaciliteit Aanleg voor maxmiaal 100 lijnen Per netlijn 130,87   15,8% 110,19   
  Doorkiesfaciliteit Ophef   Per netlijn 0   15,8%     

  Doorkiesfaciliteit Mutaties  
toevoegen/wegnemen bestaande 
lijnen  Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   

  Doorkiesfaciliteit Mutaties  opzeggen lijn uit lijngroep Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  aanleggen lijn in lijngroep Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   

  Doorkiesfaciliteit Mutaties  
uitgaande lijnen dubbelgericht 
maken Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   

  Doorkiesfaciliteit Mutaties  
dubbelgerichte lijnen uitgaand 
maken Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   

C Doorkiesfaciliteit Verhuizing   Per netlijn 42,43   15,8% 35,73   

                    

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 100 (in gebruik) 1e blok   76,65 15,8%   64,54 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 100 (in gebruik) 2e en volgende blok   65,44 15,8%   55,10 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 1000 (in gebruik) 1e blok   591,25 15,8%   497,83 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 1000 (in gebruik) 2e en volgende blok   493,1 15,8%   415,19 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 10000 (in gebruik) 1e blok   4374,8 15,8%   3683,58 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 10000 (in gebruik) 2e en volgende blok   3500,77 15,8%   2947,65 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 100 (gereserveerd) 1e blok   65,44 15,8%   55,10 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 100 (gereserveerd) 2e en volgende blok   65,44 15,8%   55,10 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 1000 (gereserveerd) 1e blok   493,1 15,8%   415,19 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 1000 (gereserveerd) 2e en volgende blok   493,1 15,8%   415,19 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 10000 (gereserveerd) 1e blok   3500,77 15,8%   2947,65 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 10000 ((gereserveerd) 2e en volgende blok   3500,77 15,8%   2947,65 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit aanleg 100 1e blok 175,27   15,8% 147,58   

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit aanleg 100 2e en volgende blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit aanleg 1000 1e blok 175,27   15,8% 147,58   
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Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit aanleg 1000 2e en volgende blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit aanleg 10000 1e blok 175,27   15,8% 147,58   

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit aanleg 10000 2e en volgende blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit reserveren 100 1e blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit reserveren 100 2e en volgende blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit reserveren 1000 1e blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit reserveren 1000 2e en volgende blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit reserveren 10000 1e blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit reserveren 10000 2e en volgende blok 0   15,8%     

A: Hier geldt ook de VVA voor de meervoudige onderliggende netlijn  
B: Hier geldt ook de VVE voor aanleg per enkelvoudige netlijn  
C: Hier geldt ook de VVE voor de verhuizing per enkelvoudige netlijn 
D: Tarief = 0 als aanleg in combinatie met aanleg of uitbreiding groepsnummerfaciliteit 
E: Hier geldt dat het meervoudig verband uit meer dan twee spraakkanalen moet bestaan 
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  ISDN 2       Tarief Retail ex. BTW   WLR  tarief ex. BTW 
Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks  

Retail 
minus eenmalig maandelijks  

A Groepsnummer VVA   Per lijngroep  2,19 15,8%   1,84 
B,D Groepsnummer Aanleg   Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
  Groepsnummer Ophef   Per lijngroep 0   15,8%     

  Groepsnummer Mutaties  
toevoegen/wegnemen 
bestaandelijnen uit groepsnummer Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

  Groepsnummer   opzeggen lijn uit groepsnummer Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
  Groepsnummer   aanleggen lijn in groepsnummer Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

  Groepsnummer   
uitgaande lijnen dubbelgericht 
maken Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

  Groepsnummer   
Dubbelgerichte lijnen uitgaand 
maken Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

  Groepsnummer   
Omzetten groepsnummer in 
doorkiesreeks Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

  Groepsnummer   
Omzetten doorkiesreeks in 
groepsnummer Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

C Groepsnummer Verhuizing   Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

                    
A Doorkiesfaciliteit VVA   Per lijngroep  10,94 15,8%   9,21 
B,D Doorkiesfaciliteit Aanleg   Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
  Doorkiesfaciliteit Ophef   Per lijngroep 0   15,8%     

  Doorkiesfaciliteit Mutaties  
toevoegen/wegnemen bestaande 
lijnen  Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

  Doorkiesfaciliteit Mutaties  opzeggen lijn uit groepsnummer Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  aanleggen lijn in groepsnummer Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

  Doorkiesfaciliteit Mutaties  
uitgaande lijnen dubbelgericht 
maken Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

  Doorkiesfaciliteit Mutaties  
Dubbelgerichte lijnen uitgaand 
maken Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

C Doorkiesfaciliteit Verhuizing   Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   



 

WLR-II besluit - Openbare versie  133  

 

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 10 (in gebruik) 1e blok  11,45 15,8%   9,64 

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 10 (in gebruik) 2e en volgende blok  11,45 15,8%   9,64 

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 100 (in gebruik) 1e blok  69,26 15,8%   58,32 

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 100 (in gebruik) 2e en volgende blok  69,26 15,8%   58,32 

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 1000 (in gebruik) 1e blok  521,94 15,8%   439,47 

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 1000 (in gebruik) 2e en volgende blok  521,94 15,8%   439,47 

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 10000 (in gebruik) 1e blok  3705,52 15,8%   3120,05 

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 10000 (in gebruik) 2e en volgende blok  3705,52 15,8%   3120,05 

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 10 (gereserveerd) per blok  11,45 15,8%   9,64 

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 100 (gereserveerd) per blok  69,26 15,8%   58,32 

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 1000 (gereserveerd) per blok  521,94 15,8%   439,47 

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 10000 (gereserveerd) per blok  3705,52 15,8%   3120,05 

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit aanleg 10 (in gebruik) 1e blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit aanleg 10 (in gebruik) 2e en volgende blok 17,51   15,8% 14,74   

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit aanleg 100 (in gebruik) 1e blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit aanleg 100 (in gebruik) 2e en volgende blok 17,51   15,8% 14,74   

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit aanleg 1000 (in gebruik) 1e blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit aanleg 1000 (in gebruik) 2e en volgende blok 17,51   15,8% 14,74   

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit aanleg 10000 (in gebruik) 1e blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit aanleg 10000 (in gebruik) 2e en volgende blok 17,51   15,8% 14,74   

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit reserveren 10 (gereserveerd) per blok 17,51   15,8% 14,74   

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit reserveren 100 (gereserveerd) per blok 17,51   15,8% 14,74   

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit reserveren 1000 (gereserveerd) per blok 17,51   15,8% 14,74   
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Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit reserveren 10000 (gereserveerd) per blok 17,51   15,8% 14,74   

A: Hier geldt ook de VVA voor de meervoudige onderliggende netlijn 
B: Hier geldt ook de VVE voor aanleg per enkelvoudige netlijn bij nieuwe aanleg  
C: Hier geldt ook de VVE voor de verhuizing per enkelvoudige netlijn 
D: Tarief = 0 als aanleg in combinatie met aanleg van de ISDN netlijn 
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Aavullende Faciliteiten 
      Tarief Retail ex. BTW WLR  tarief ex. BTW 

Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks  

Retail 
minus
  eenmalig maandelijks  

  Verwijsdienst VVA enkelvoudig en meervoudig =< 6 kanalen     34,70 15,8%   29,22 
  Verwijsdienst VVA meervoudig > 6 kanalen     34,70 15,8%   29,22 
  Verwijsdienst VVA groep/doorkies     34,70 15,8%   29,22 
A Verwijsdienst aanvraag enkelvoudig en meervoudig =< 6 kanalen   43,30   15,8% 36,46   
A Verwijsdienst aanvraag meervoudig > 6 kanalen   907,56   15,8% 764,17   
A Verwijsdienst aanvraag groep/doorkies   907,56   15,8% 764,17   
  Verwijsdienst ophef enkelvoudig   0   15,8%     
  Verwijsdienst ophef meervoudig   0   15,8%     
  Verwijsdienst ophef groep/doorkies   0   15,8%     

                    
  Doorschakeldienst VVA enkelvoudig en meervoudig =< 6 kanalen     39,00 15,8%   32,84 
  Doorschakeldienst VVA meervoudig > 6 kanalen     39,00 15,8%   32,84 
  Doorschakeldienst VVA groep/doorkies     39,00 15,8%   32,84 
B Doorschakeldienst aanvraag enkelvoudig en meervoudig =< 6 kanalen   86,40   15,8% 72,75   
B Doorschakeldienst aanvraag meervoudig > 6 kanalen   907,56   15,8% 764,17   
B Doorschakeldienst aanvraag groep/doorkies   907,56   15,8% 764,17   
  Doorschakeldienst ophef enkelvoudig   0   15,8%     
  Doorschakeldienst ophef meervoudig   0   15,8%     

  Doorschakeldienst ophef groep/doorkies   0   15,8%     

A: Minimale contractduur is 6 maanden 
B: Minimale contractduur is 6 maanden, maximale contractduur is 12 maanden 
 

  Kostenindicatie       Tarief Retail ex. BTW WLR  tarief ex. BTW 
Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie 

categorie 
specificatie eenheid eenmalig maandelijks 

Retail 
minus eenmalig maandelijks  

  Kostenindicatie bij beëindigen communicatie aanvraag     16,99   15,8% 14,31   
  Kostenindicatie tijdens en bij beëindigen communicatie aanvraag     16,99   15,8% 14,31   
  Kostenindicatie bij beëindigen communicatie VVA       2,13 15,8%   1,79 

  Kostenindicatie tijdens en bij beëindigen communicatie VVA       2,13 15,8%   1,79 
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2.10 Tarieven voor zakelijke diensten voor Q4 2009 

  Zakelijke diensten Q4 2009: Enkelvoudig en meervoudige aansluitingen tot en met twee spraakkanalen 
  PSTN en ISDN        Tarief Retail ex. BTW WLR  tarief ex. BTW 
Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie 

categorie 
specificatie eenheid eenmalig maandelijks 

Retail 
minus eenmalig maandelijks  

  WLR Overstap Aanleg   Per netlijn n.v.t n.v.t.   
           

4,00    
  WLR PSTN meervoudig Rental Charge VVA   Per netlijn             13,63 14,1%   11,71 
  WLR ISDN 2 meervoudig Rental Charge VVA   Per netlijn             22,23 14,1%   19,10 
  WLR ISDN 15 VVA   Per netlijn           146,48 14,1%   125,83 
  WLR ISDN 20 VVA   Per netlijn           183,48 14,1%   157,61 
  WLR ISDN 30 VVA   Per netlijn           216,47 14,1%   185,95 
R WLR ISDN 30 CityPhone VVA   Per netlijn             49,00 14,1%   42,09 
                 
I Service contract  A VVA   1 t/m 4 kanalen               5,00 14,1%   4,30 
J Service contract  B VVA   5 t/m 10 kanalen             10,00 14,1%   8,59 

D Nummerwijziging Aanleg   
Per netlijn/per 
lijngroep         16,99  14,1% 14,59   

  Nummerweergave (alleen een tarief bij PSTN) VVA   Per netlijn               1,00 14,1%   0,86 
  Wisselgesprek (alleen een tarief bij PSTN) VVA   Per netlijn               1,00 14,1%   0,86 
H Subadressering; per nummer VVA   Per nummer               8,53 14,1%   7,33 
G Subadressering (ISDN2) Aanleg   Per nummer         16,99  14,1% 14,59   

  
Aan/uitzetten blokkeringen (internationaal, 
090x,0906,0909) Aanleg/VVA     - -   - - 

                 
  WLR type migratie PSTN- ISDN 1  Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie PSTN- ISDN 2  Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie ISDN 2- PSTN  Aanleg   Per netlijn 63,03  14,1% 54,14   
  WLR type migratie ISDN 2- ISDN 1  Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie ISDN 1- ISDN 2  Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie ISDN 1- PSTN  Aanleg   Per netlijn 63,03  14,1% 54,14   
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  Verhuizing PSTN Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  Verhuizing ISDN 1 Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  Verhuizing ISDN 2 Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  Verhuizing ISDN 15 Aanleg   Per netlijn 749,50  14,1% 643,82   
  Verhuizing ISDN 20 Aanleg   Per netlijn 749,50  14,1% 643,82   
  Verhuizing ISDN 30 Aanleg   Per netlijn 749,50  14,1% 643,82   
                 
  WLR type migratie PSTN- ISDN 1 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie PSTN- ISDN 2 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie ISDN 2- PSTN met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 72,90  14,1% 62,62   
  WLR type migratie ISDN 2- ISDN 1 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie ISDN 1- ISDN 2 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie ISDN 1- PSTN met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 72,90  14,1% 62,62   
                 
  WLR type migratie van ISDN15 naar ISDN30 Aanleg   Per netlijn 750,00  14,1% 644,25   
  WLR type migratie van ISDN15 naar ISDN20 Aanleg   Per netlijn 250,00  14,1% 214,75   
  WLR type migratie van ISDN20 naar ISDN15 Aanleg   Per netlijn 100,00  14,1% 85,90   
  WLR type migratie van ISDN20 naar ISDN30 Aanleg   Per netlijn 500,00  14,1% 429,50   
  WLR type migratie van ISDN30 naar ISDN15 Aanleg   Per netlijn 100,00  14,1% 85,90   
  WLR type migratie van ISDN30 naar ISDN20 Aanleg   Per netlijn 100,00  14,1% 85,90   
                 
A, B WLR NLS PSTN Aanleg   Per netlijn 39,96  14,1% 34,32   
A, B WLR NLS ISDN 1 Aanleg   Per netlijn 24,23  14,1% 20,81   

A, B WLR NLS ISDN 2 (doe het zelf, geen monteur) Aanleg   Per netlijn 24,23  14,1% 20,81   
O WLR NLS ISDN 15 Aanleg   Per netlijn 799,50  14,1% 686,77   
O WLR NLS ISDN 20 Aanleg   Per netlijn 1049,50  14,1% 901,52   
O WLR NLS ISDN 30 Aanleg   Per netlijn 1499,50  14,1% 1288,07   

Q 
WLR NLS ISDN 30 volgende aansluiting op zelfde 
aansluitpunt Aanleg   Per netlijn 1270,59  14,1% 1091,44   

P 
Korting op eenmalig tarief bij inlevering 1 PSTN 
aansluiting Aanleg   Per netlijn 44,61  14,1% 38,32   

P Korting bij inlevering van max. 10 PSTN aansluitingen Aanleg   Per netlijn 446,10   14,1% 383,20   
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Ten aanzien van de WLR tarieven gelden de volgende aanvullende voorwaarden 
A: Tarief geldt onder voorwaarde van minimale afname van 1 jaar. 
B: Tarief geldt indien annulering door KPN is ontvangen binnen de annuleringstermijn. Indien annulering na deze termijn nog kan worden 
doorgevoerd geldt het annuleringstarief + de VVE van de order. Voor NLS orders geldt het annuleringstarief de VVE en 12 maanden VVA. 
D: tarief geldt per netlijn (PSTN) en per lijngroep (ISDN) 
G: Bij aanvraag van één of meer diensten uit dit cluster tegelijk met de ISDN-asl, zijn er geen eenmalige kosten verschuldigd. Bij mutatie op een 
later tijdstip van een of meer faciliteiten uit dit cluster betaalt de klant maar een keer de eenmalige vergoeding. 
H: Tarief geldt per nummer 
I:  1 tot en met 4 kanalen 
J. 5 tot en met 10 kanalen 
K: 1-6 kanalen 
L: Tariefmaximum als gevolg van vastgestelde pricecap (2,5%) 
M: Tarief geldt onder voorwaarde van minimale afname van 6 maanden en een maximale contractduur van 12 maanden 
N. Dit tarief wordt in rekening gebracht aan de WLR afnemer en geldt ook voor partijen die uitsluitend meervoudige aansluitingen afnemen. 
O. Incl. faciliteiten ISDN aanvullende diensten NummerWeergave en Blokkering NummerWeergave per oproep      
P. Korting geldt alleen voor eenmalig tarief WLR NLS ISDN 15/20/30           
Q. Geldt ook voor ISDN 30 Cityphone           
R. CityPremiumAccess (CPA) of PremiumAccess (PA); tarief CPA/PA is niet inbegrepen in vermelde tarief     
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  PSTN faciliteiten        Tarief Retail ex. BTW WLR  tarief ex. BTW 

Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks 

  
Retail 

minus eenmalig maandelijks  
A Groepsnummer VVA   Per netlijn   1,31 14,1%   1,13 
B Groepsnummer Aanleg voor maxmiaal 100 lijnen Per netlijn 65,44   14,1% 56,21   
B Groepsnummer Aanleg voor 101e en meer Per netlijn 65,44   14,1% 56,21   
  Groepsnummer Ophef   Per netlijn 0   14,1% 0   

  Groepsnummer Mutaties  
toevoegen/wegnemen bestaande lijnen 
uit groepsnummer Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   

  Groepsnummer Mutaties  opzeggen lijn uit lijngroep Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   
  Groepsnummer Mutaties  aanleggen lijn in lijngroep Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   
  Groepsnummer Mutaties  uitgaande lijnen dubbelgericht maken Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   
  Groepsnummer Mutaties  Dubbelgerichte lijnen uitgaand maken Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   

  Groepsnummer Mutaties  
Omzetten groepsnummer in 
doorkiesreeks Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   

  Groepsnummer Mutaties  
Omzetten doorkiesreeks in 
groepsnummer Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   

  Groepsnummer Mutaties  
Van doorkiesnummer naar 
groepsnummer Per lijngroep 175,27   14,1% 150,56   

C Groepsnummer Verhuizing   Per netlijn 42,43   14,1% 36,45   

                    
  Direct aankiesbare onderlijn VVA   Per netlijn   1,31 14,1%   1,13 
D Direct aankiesbare onderlijn Aanleg   Per netlijn 87,41   14,1% 75,09   
  Direct aankiesbare onderlijn Ophef   Per netlijn 0   14,1%     

                    
  Voorkeurschakeling VVA   Per lijngroep   1,31 14,1%   1,13 
  Voorkeurschakeling Aanleg   Per lijngroep 87,41   14,1% 75,09   
  Voorkeurschakeling Ophef   Per lijngroep 0   14,1%     
  Voorkeurschakeling Mutatie   Per lijngroep 87,41   14,1% 75,09   
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A Doorkiesfaciliteit VVA   Per netlijn   1,31 14,1%   1,13 
B Doorkiesfaciliteit Aanleg voor maxmiaal 100 lijnen Per netlijn 130,87   14,1% 112,42   
B Doorkiesfaciliteit Aanleg voor 101e en meer Per netlijn 130,87   14,1% 112,42   
  Doorkiesfaciliteit Ophef   Per netlijn 0   14,1%     
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  toevoegen/wegnemen bestaande lijnen  Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  opzeggen lijn uit lijngroep Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  aanleggen lijn in lijngroep Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  uitgaande lijnen dubbelgericht maken Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  dubbelgerichte lijnen uitgaand maken Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   

C Doorkiesfaciliteit Verhuizing   Per netlijn 42,43   14,1% 36,45   

                    

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 100 (in gebruik) 1e blok   76,65 14,1%   65,84 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 100 (in gebruik) 2e en volgende blok   65,44 14,1%   56,21 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 1000 (in gebruik) 1e blok   591,25 14,1%   507,88 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 1000 (in gebruik) 2e en volgende blok   493,1 14,1%   423,57 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 10000 (in gebruik) 1e blok   4374,8 14,1%   3757,95 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 10000 (in gebruik) 2e en volgende blok   3500,77 14,1%   3007,16 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 100 (gereserveerd) 1e blok   65,44 14,1%   56,21 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 100 (gereserveerd) 2e en volgende blok   65,44 14,1%   56,21 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 1000 (gereserveerd) 1e blok   493,1 14,1%   423,57 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 1000 (gereserveerd) 2e en volgende blok   493,1 14,1%   423,57 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 10000 (gereserveerd) 1e blok   3500,77 14,1%   3007,16 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 10000 ((gereserveerd) 2e en volgende blok   3500,77 14,1%   3007,16 

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit aanleg 100 1e blok 175,27   14,1% 150,56   

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit aanleg 100 2e en volgende blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit aanleg 1000 1e blok 175,27   14,1% 150,56   

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit aanleg 1000 2e en volgende blok 0   14,1%     
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Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit aanleg 10000 1e blok 175,27   14,1% 150,56   

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit aanleg 10000 2e en volgende blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit reserveren 100 1e blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit reserveren 100 2e en volgende blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit reserveren 1000 1e blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit reserveren 1000 2e en volgende blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit reserveren 10000 1e blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit reserveren 10000 2e en volgende blok 0   14,1%     

A: Hier geldt ook de VVA voor de meervoudige onderliggende netlijn  
B: Hier geldt ook de VVE voor aanleg per enkelvoudige netlijn  
C: Hier geldt ook de VVE voor de verhuizing per enkelvoudige netlijn 
D: Tarief = 0 als aanleg in combinatie met aanleg of uitbreiding groepsnummerfaciliteit 
E: Hier geldt dat het meervoudig verband uit meer dan twee spraakkanalen moet bestaan 
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  ISDN 2 / 15 / 20 / 30 faciliteiten   Tarief Retail ex. BTW WLR  tarief ex. BTW 

Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks 

  
Retail 

minus eenmalig maandelijks  
A Groepsnummer VVA   Per lijngroep  2,19 14,1%   1,88 
B,D Groepsnummer Aanleg   Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Groepsnummer Ophef   Per lijngroep 0   14,1%     

  Groepsnummer Mutaties  
toevoegen/wegnemen bestaandelijnen 
uit groepsnummer Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   

  Groepsnummer   opzeggen lijn uit groepsnummer Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Groepsnummer   aanleggen lijn in groepsnummer Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Groepsnummer   uitgaande lijnen dubbelgericht maken Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Groepsnummer   Dubbelgerichte lijnen uitgaand maken Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   

  Groepsnummer   
Omzetten groepsnummer in 
doorkiesreeks Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   

  Groepsnummer   
Omzetten doorkiesreeks in 
groepsnummer Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   

C Groepsnummer Verhuizing   Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   

                    
A Doorkiesfaciliteit VVA   Per lijngroep  10,94 14,1%   9,40 
B,D Doorkiesfaciliteit Aanleg   Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Doorkiesfaciliteit Ophef   Per lijngroep 0   14,1%     
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  toevoegen/wegnemen bestaande lijnen  Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  opzeggen lijn uit groepsnummer Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  aanleggen lijn in groepsnummer Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  uitgaande lijnen dubbelgericht maken Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  Dubbelgerichte lijnen uitgaand maken Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
C Doorkiesfaciliteit Verhuizing   Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
                    

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 10 (in gebruik) 1e blok  11,45 14,1%   9,77 

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 10 (in gebruik) 2e en volgende blok  11,45 14,1%   9,77 

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 100 (in gebruik) 1e blok  69,26 14,1%   59,14 

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 100 (in gebruik) 2e en volgende blok  69,26 14,1%   59,14 

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 1000 (in gebruik) 1e blok  521,94 14,1%   445,62 
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Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 1000 (in gebruik) 2e en volgende blok  521,94 14,1%   445,62 

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 10000 (in gebruik) 1e blok  3705,52 14,1%   3163,72 

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 10000 (in gebruik) 2e en volgende blok  3705,52 14,1%   3163,72 

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 10 (gereserveerd) per blok  11,45 14,1%   9,77 

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 100 (gereserveerd) per blok  69,26 14,1%   59,14 

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 1000 (gereserveerd) per blok  521,94 14,1%   445,62 

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit VVA 10000 (gereserveerd) per blok  3705,52 14,1%   3163,72 

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit aanleg 10 (in gebruik) 1e blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit aanleg 10 (in gebruik) 2e en volgende blok 17,51   14,1% 15,04   

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit aanleg 100 (in gebruik) 1e blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit aanleg 100 (in gebruik) 2e en volgende blok 17,51   14,1% 15,04   

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit aanleg 1000 (in gebruik) 1e blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit aanleg 1000 (in gebruik) 2e en volgende blok 17,51   14,1% 15,04   

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit aanleg 10000 (in gebruik) 1e blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit aanleg 10000 (in gebruik) 2e en volgende blok 17,51   14,1% 15,04   

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit reserveren 10 (gereserveerd) per blok 17,51   14,1% 15,04   

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit reserveren 100 (gereserveerd) per blok 17,51   14,1% 15,04   

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit reserveren 1000 (gereserveerd) per blok 17,51   14,1% 15,04   

  
Nummerblokken alleen i.c.m. 
doorkiesfaciliteit reserveren 10000 (gereserveerd) per blok 17,51   14,1% 15,04   

A: Hier geldt ook de VVA voor de meervoudige onderliggende netlijn 
B: Hier geldt ook de VVE voor aanleg per enkelvoudige netlijn bij nieuwe aanleg  
C: Hier geldt ook de VVE voor de verhuizing per enkelvoudige netlijn 
D: Tarief = 0 als aanleg in combinatie met aanleg van de ISDN netlijn 
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  ISDN15 / 20 / 30 faciliteiten       Tarief Retail ex. BTW WLR  tarief ex. BTW 

Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks 

  
Retail 

minus eenmalig maandelijks  

A  
Aanvraag extra groeps/enkelvoudige 
nummer aanleg/VVA 2e t/m 15 extra (mrop)nummers per nummer 34,95 2,19 14,1% 30,02 1,88 

A 
Aanvraag extra groeps/enkelvoudige 
nummer aanleg/VVA 

boven de 15 
groeps/enkelvoudige nummers per nummer 499 2,19 14,1% 428,64 1,88 

A: hiervoor geldt altijd tarief Per Nummer, Eenmalig en Per Maand 
 
  Verwijsdienst/Doorschakeldienst     Tarief Retail ex. BTW WLR  tarief ex. BTW 
Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks 

Retail 
minus eenmalig maandelijks  

  Verwijsdienst VVA enkelvoudig en meervoudig =< 6 kanalen     34,70 14,1%   29,81 
  Verwijsdienst VVA meervoudig > 6 kanalen     34,70 14,1%   29,81 
  Verwijsdienst VVA groep/doorkies     34,70 14,1%   29,81 
A Verwijsdienst aanvraag enkelvoudig en meervoudig =< 6 kanalen   43,30   14,1% 37,19   
A Verwijsdienst aanvraag meervoudig > 6 kanalen   907,56   14,1% 779,59   
A Verwijsdienst aanvraag groep/doorkies   907,56   14,1% 779,59   
  Verwijsdienst ophef enkelvoudig   0   14,1%     
  Verwijsdienst ophef meervoudig   0   14,1%     
  Verwijsdienst ophef groep/doorkies   0   14,1%     
                    
  Doorschakeldienst VVA enkelvoudig en meervoudig =< 6 kanalen     39,00 14,1%   33,50 
  Doorschakeldienst VVA meervoudig > 6 kanalen     39,00 14,1%   33,50 
  Doorschakeldienst VVA groep/doorkies     39,00 14,1%   33,50 
B Doorschakeldienst aanvraag enkelvoudig en meervoudig =< 6 kanalen   86,40   14,1% 74,22   
B Doorschakeldienst aanvraag meervoudig > 6 kanalen   907,56   14,1% 779,59   
B Doorschakeldienst aanvraag groep/doorkies   907,56   14,1% 779,59   
  Doorschakeldienst ophef enkelvoudig   0   14,1%     
  Doorschakeldienst ophef meervoudig   0   14,1%     

  Doorschakeldienst ophef groep/doorkies   0   14,1%     

A: Minimale contractduur is 6 maanden 
B: Minimale contractduur is 6 maanden, maximale contractduur is 12 maanden 
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  CalamiteitenService     Tarief Retail ex. BTW WLR  tarief ex. BTW 
Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks 

Retail 
minus eenmalig maandelijks  

  CalamiteitenService aanvraag <= 30 Kanalen   794,12   14,1% 682,15   
  CalamiteitenService VVA <= 30 Kanalen     30,90 14,1%   26,54 
  CalamiteitenService aanvraag Inschakeltarief <= 30 Kanalen   453,78   14,1% 389,80   
  CalamiteitenService aanvraag Inschakeltarief > 30 Kanalen   453,78   14,1% 389,80   
  CalamiteitenService aanvraag > 30 Kanalen   1066,38   14,1% 916,02   
  CalamiteitenService VVA > 30 Kanalen     56,70 14,1%   48,71 
  CalamiteitenService aanvraag Inschakeltarief adhoc <= 30 Kanalen   2722,68   14,1% 2338,78   
  CalamiteitenService aanvraag Inschakeltarief adhoc > 30 Kanalen   4084,02   14,1% 3508,17   
  CalamiteitenService aanvraag Contractswijziging <= 30 kanalen   397,06   14,1% 341,07   

  CalamiteitenService aanvraag Contractswijziging > 30 kanalen   533,2   14,1% 458,02   

 

  Dual Homing       Tarief Retail ex. BTW WLR  tarief ex. BTW 
Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie 

categorie 
specificatie eenheid eenmalig maandelijks 

Retail 
minus eenmalig maandelijks  

  Aanleg aanvraag     2268,90   14,1% 1948,99   
  Mutatie mutatie     2268,90   14,1% 1948,99   
  Abonnementsvergoeding VVA       453,78 14,1%   389,80 

  Abonnementsvergoeding nummerblok van 1000 VVA       158,82 14,1%   136,43 

          
  Kostenindicatie       Tarief Retail ex. BTW WLR  tarief ex. BTW 
Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie 

categorie 
specificatie eenheid eenmalig maandelijks 

Retail 
minus eenmalig maandelijks  

  Kostenindicatie bij beëindigen communicatie aanvraag     16,99   14,1% 14,59   
  Kostenindicatie tijdens en bij beëindigen communicatie aanvraag     16,99   14,1% 14,59   
  Kostenindicatie bij beëindigen communicatie VVA       2,13 14,1%   1,83 

  Kostenindicatie tijdens en bij beëindigen communicatie VVA       2,13 14,1%   1,83 
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2.11 Tarieven voor residentiële diensten voor Q1 2010 

  Residentiële diensten Q1 2010: Enkelvoudig en meervoudige aansluitingen tot en met twee spraakkanalen 
  PSTN en ISDN        Tarief Retail ex. BTW WLR  tarief ex. BTW 
Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie 

categorie 
specificatie eenheid eenmalig maandelijks 

Retail 

minus eenmalig maandelijks  

  WLR Overstap Aanleg   Per netlijn n.v.t n.v.t.   
            

4,00    
  WLR PSTN enkelvoudig/meervoudig Rental Charge VVA   Per netlijn             14,77 15,8%   12,44 
  WLR ISDN 1 enkelvoudig/meervoudig Rental Charge VVA   Per netlijn             17,84 15,8%   15,02 
  WLR ISDN 2 enkelvoudig/meervoudig Rental Charge VVA   Per netlijn             22,52 15,8%   18,96 
I Service contract  A VVA   1 t/m 4 kanalen               5,00 15,8%   4,21 
E Extra ISDN nummer (eerste 4 standaard in ISDN 2) VVA   Per nummer               0,43 15,8%   0,36 
F Extra ISDN nummer(s) (ISDN 2), Aanleg   Per nummer(s)         16,99   15,8% 14,31   
H Subadressering; per nummer VVA   Per nummer               8,53 15,8%   7,18 
G Subadressering (ISDN2) Aanleg   Per nummer         16,99   15,8% 15,07   
D Nummerwijziging Aanleg   Per netlijn/per lijngroep         16,99   15,8% 14,97   

  
Aan/uitzetten blokkeringen (internationaal, 
090x,0906,0909) Aanleg/VVA     0 0 0 0 0 

                    
                   
  WLR type migratie PSTN- ISDN 1  Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  WLR type migratie PSTN- ISDN 2  Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  WLR type migratie ISDN 2- PSTN  Aanleg   Per netlijn 63,03   15,8% 53,07   
  WLR type migratie ISDN 2- ISDN 1  Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  WLR type migratie ISDN 1- ISDN 2  Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  WLR type migratie ISDN 1- PSTN  Aanleg   Per netlijn 63,03   15,8% 53,07   
                  
  Verhuizing PSTN Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  Verhuizing ISDN 1 Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  Verhuizing ISDN 2 Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
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  WLR type migratie PSTN- ISDN 1 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  WLR type migratie PSTN- ISDN 2 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  WLR type migratie ISDN 2- PSTN met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 72,90   15,8% 61,38   
  WLR type migratie ISDN 2- ISDN 1 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  WLR type migratie ISDN 1- ISDN 2 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49   15,8% 15,57   
  WLR type migratie ISDN 1- PSTN met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 72,90   15,8% 61,38   
                  
A, B WLR NLS PSTN Aanleg   Per netlijn 39,96   15,8% 33,64   
A, B WLR NLS ISDN 1 Aanleg   Per netlijn 24,23   15,8% 20,40   

A, B WLR NLS ISDN 2 (doe het zelf, geen monteur) Aanleg   Per netlijn 24,23   15,8% 20,40   

Ten aanzien van de WLR tarieven gelden de volgende aanvullende voorwaarden 
A: Tarief geldt onder voorwaarde van minimale afname van 1 jaar. 
B: Tarief geldt indien annulering door KPN is ontvangen binnen de annuleringstermijn. Indien annulering na deze termijn nog kan worden 
doorgevoerd geldt het annuleringstarief + de VVE van de order. Voor NLS orders geldt het annuleringstarief de VVE en 12 maanden VVA. 
D: tarief geldt per netlijn (PSTN) en per lijngroep (ISDN) 
E:  Maandtarief geldt ALLEEN voor 4e t/m 7e MSN-nummer (= 5e t/m 8e telefoonnummer) en geldt per nummer 
F: In totaal 8 telefoonnummers leverbaar. Bij gelijktijdige aanvraag met de ISDN-asl zijn het 1e t/m 3e MSN-nummer gratis. Bij losse aanvraag van 
MSN- nummers is het tarief van toepassing  ongeacht het aantal nummers dat wordt aangevraagd. 
G: Bij aanvraag van één of meer diensten uit dit cluster tegelijk met de ISDN-asl, zijn er geen eenmalige kosten verschuldigd. Bij mutatie op een 
later tijdstip van een of meer faciliteiten uit dit cluster betaalt de klant maar een keer de eenmalige vergoeding. 
H: Tarief geldt per nummer 
I:  1 tot en met 4 kanalen 
J. 5 tot en met 10 kanalen 
K: 1-6 kanalen 
L: Tariefmaximum als gevolg van vastgestelde pricecap (2,5%) 
M: Tarief geldt onder voorwaarde van minimale afname van 6 maanden en een maximale contractduur van 12 maanden 
N. Dit tarief wordt in rekening gebracht aan de WLR afnemer en geldt ook voor partijen die uitsluitend meervoudige aansluitingen afnemen. 
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  PSTN        Tarief Retail ex. BTW  WLR  tarief ex. BTW 
Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks  

 Retail 

minus eenmalig maandelijks  
A Groepsnummer VVA   Per netlijn   1,31 15,8%   1,10 
B Groepsnummer Aanleg voor maxmiaal 100 lijnen Per netlijn 65,44   15,8% 55,10   
  Groepsnummer Ophef   Per netlijn 0   15,8% 0   

  Groepsnummer Mutaties  
toevoegen/wegnemen bestaande lijnen uit 
groepsnummer Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   

  Groepsnummer Mutaties  opzeggen lijn uit lijngroep Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   
  Groepsnummer Mutaties  aanleggen lijn in lijngroep Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   
  Groepsnummer Mutaties  uitgaande lijnen dubbelgericht maken Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   
  Groepsnummer Mutaties  Dubbelgerichte lijnen uitgaand maken Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   
  Groepsnummer Mutaties  Omzetten groepsnummer in doorkiesreeks Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   
  Groepsnummer Mutaties  Omzetten doorkiesreeks in groepsnummer Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   
  Groepsnummer Mutaties  Van doorkiesnummer naar groepsnummer Per lijngroep 175,27   15,8% 147,58   
C Groepsnummer Verhuizing   Per netlijn 42,43   15,8% 35,73   

                    

  
Direct aankiesbare 
onderlijn VVA   Per netlijn   1,31 15,8%   1,10 

D 
Direct aankiesbare 
onderlijn Aanleg   Per netlijn 87,41   15,8% 73,60   

  
Direct aankiesbare 
onderlijn Ophef   Per netlijn 0   15,8%     

                    
  Voorkeurschakeling VVA   Per lijngroep   1,31 15,8%   1,10 
  Voorkeurschakeling Aanleg   Per lijngroep 87,41   15,8% 73,60   
  Voorkeurschakeling Ophef   Per lijngroep 0   15,8%     
  Voorkeurschakeling Mutatie   Per lijngroep 87,41   15,8% 73,60   
                    
A Doorkiesfaciliteit VVA   Per netlijn   1,31 15,8%   1,10 
B Doorkiesfaciliteit Aanleg voor maxmiaal 100 lijnen Per netlijn 130,87   15,8% 110,19   
  Doorkiesfaciliteit Ophef   Per netlijn 0   15,8%     
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  toevoegen/wegnemen bestaande lijnen  Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  opzeggen lijn uit lijngroep Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  aanleggen lijn in lijngroep Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  uitgaande lijnen dubbelgericht maken Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   
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  Doorkiesfaciliteit Mutaties  dubbelgerichte lijnen uitgaand maken Per netlijn 175,27   15,8% 147,58   

C Doorkiesfaciliteit Verhuizing   Per netlijn 42,43   15,8% 35,73   

                    

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 100 (in gebruik) 1e blok   76,65 15,8%   64,54 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 100 (in gebruik) 2e en volgende blok   65,44 15,8%   55,10 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 1000 (in gebruik) 1e blok   591,25 15,8%   497,83 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 1000 (in gebruik) 2e en volgende blok   493,1 15,8%   415,19 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 10000 (in gebruik) 1e blok   4374,8 15,8%   3683,58 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 10000 (in gebruik) 2e en volgende blok   3500,77 15,8%   2947,65 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 100 (gereserveerd) 1e blok   65,44 15,8%   55,10 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 100 (gereserveerd) 2e en volgende blok   65,44 15,8%   55,10 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 1000 (gereserveerd) 1e blok   493,1 15,8%   415,19 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 1000 (gereserveerd) 2e en volgende blok   493,1 15,8%   415,19 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 10000 (gereserveerd) 1e blok   3500,77 15,8%   2947,65 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 10000 ((gereserveerd) 2e en volgende blok   3500,77 15,8%   2947,65 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 100 1e blok 175,27   15,8% 147,58   

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 100 2e en volgende blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 1000 1e blok 175,27   15,8% 147,58   

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 1000 2e en volgende blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 10000 1e blok 175,27   15,8% 147,58   

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 10000 2e en volgende blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit reserveren 100 1e blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit reserveren 100 2e en volgende blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit reserveren 1000 1e blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit reserveren 1000 2e en volgende blok 0   15,8%     
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Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit reserveren 10000 1e blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit reserveren 10000 2e en volgende blok 0   15,8%     

A: Hier geldt ook de VVA voor de meervoudige onderliggende netlijn  
B: Hier geldt ook de VVE voor aanleg per enkelvoudige netlijn  
C: Hier geldt ook de VVE voor de verhuizing per enkelvoudige netlijn 
D: Tarief = 0 als aanleg in combinatie met aanleg of uitbreiding groepsnummerfaciliteit 
E: Hier geldt dat het meervoudig verband uit meer dan twee spraakkanalen moet bestaan 
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  ISDN 2       Tarief Retail ex. BTW WLR  tarief ex. BTW 
Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks  

Retail 

minus eenmalig maandelijks  

A Groepsnummer VVA   Per lijngroep  2,19 15,8%   1,84 
B,D Groepsnummer Aanleg   Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
  Groepsnummer Ophef   Per lijngroep 0   15,8%     

  Groepsnummer Mutaties  
toevoegen/wegnemen bestaandelijnen uit 
groepsnummer Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

  Groepsnummer   opzeggen lijn uit groepsnummer Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
  Groepsnummer   aanleggen lijn in groepsnummer Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
  Groepsnummer   uitgaande lijnen dubbelgericht maken Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
  Groepsnummer   Dubbelgerichte lijnen uitgaand maken Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
  Groepsnummer   Omzetten groepsnummer in doorkiesreeks Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
  Groepsnummer   Omzetten doorkiesreeks in groepsnummer Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
C Groepsnummer Verhuizing   Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

                    
A Doorkiesfaciliteit VVA   Per lijngroep  10,94 15,8%   9,21 
B,D Doorkiesfaciliteit Aanleg   Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
  Doorkiesfaciliteit Ophef   Per lijngroep 0   15,8%     
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  toevoegen/wegnemen bestaande lijnen  Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  opzeggen lijn uit groepsnummer Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  aanleggen lijn in groepsnummer Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  uitgaande lijnen dubbelgericht maken Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  Dubbelgerichte lijnen uitgaand maken Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   
C Doorkiesfaciliteit Verhuizing   Per lijngroep 17,51   15,8% 14,74   

                    

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 10 (in gebruik) 1e blok  11,45 15,8%   9,64 

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 10 (in gebruik) 2e en volgende blok  11,45 15,8%   9,64 

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 100 (in gebruik) 1e blok  69,26 15,8%   58,32 

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 100 (in gebruik) 2e en volgende blok  69,26 15,8%   58,32 

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 1000 (in gebruik) 1e blok  521,94 15,8%   439,47 

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 1000 (in gebruik) 2e en volgende blok  521,94 15,8%   439,47 
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Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 10000 (in gebruik) 1e blok  3705,52 15,8%   3120,05 

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 10000 (in gebruik) 2e en volgende blok  3705,52 15,8%   3120,05 

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 10 (gereserveerd) per blok  11,45 15,8%   9,64 

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 100 (gereserveerd) per blok  69,26 15,8%   58,32 

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 1000 (gereserveerd) per blok  521,94 15,8%   439,47 

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 10000 (gereserveerd) per blok  3705,52 15,8%   3120,05 

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 10 (in gebruik) 1e blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 10 (in gebruik) 2e en volgende blok 17,51   15,8% 14,74   

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 100 (in gebruik) 1e blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 100 (in gebruik) 2e en volgende blok 17,51   15,8% 14,74   

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 1000 (in gebruik) 1e blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 1000 (in gebruik) 2e en volgende blok 17,51   15,8% 14,74   

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 10000 (in gebruik) 1e blok 0   15,8%     

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 10000 (in gebruik) 2e en volgende blok 17,51   15,8% 14,74   

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit reserveren 10 (gereserveerd) per blok 17,51   15,8% 14,74   

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit reserveren 100 (gereserveerd) per blok 17,51   15,8% 14,74   

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit reserveren 1000 (gereserveerd) per blok 17,51   15,8% 14,74   

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit reserveren 10000 (gereserveerd) per blok 17,51   15,8% 14,74   

A: Hier geldt ook de VVA voor de meervoudige onderliggende netlijn 
B: Hier geldt ook de VVE voor aanleg per enkelvoudige netlijn bij nieuwe aanleg  
C: Hier geldt ook de VVE voor de verhuizing per enkelvoudige netlijn 
D: Tarief = 0 als aanleg in combinatie met aanleg van de ISDN netlijn 
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  Aavullende Faciliteiten     Tarief Retail ex. BTW WLR  tarief ex. BTW 
Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks  

Retail 
minus eenmalig maandelijks  

  Verwijsdienst VVA enkelvoudig en meervoudig =< 6 kanalen     34,70 15,8%   29,22 
  Verwijsdienst VVA meervoudig > 6 kanalen     34,70 15,8%   29,22 
  Verwijsdienst VVA groep/doorkies     34,70 15,8%   29,22 
A Verwijsdienst aanvraag enkelvoudig en meervoudig =< 6 kanalen   43,30   15,8% 36,46   
A Verwijsdienst aanvraag meervoudig > 6 kanalen   907,56   15,8% 764,17   
A Verwijsdienst aanvraag groep/doorkies   907,56   15,8% 764,17   
  Verwijsdienst ophef enkelvoudig   0   15,8%     
  Verwijsdienst ophef meervoudig   0   15,8%     
  Verwijsdienst ophef groep/doorkies   0   15,8%     

                    
  Doorschakeldienst VVA enkelvoudig en meervoudig =< 6 kanalen     39,00 15,8%   32,84 
  Doorschakeldienst VVA meervoudig > 6 kanalen     39,00 15,8%   32,84 
  Doorschakeldienst VVA groep/doorkies     39,00 15,8%   32,84 
B Doorschakeldienst aanvraag enkelvoudig en meervoudig =< 6 kanalen   86,40   15,8% 72,75   
B Doorschakeldienst aanvraag meervoudig > 6 kanalen   907,56   15,8% 764,17   
B Doorschakeldienst aanvraag groep/doorkies   907,56   15,8% 764,17   
  Doorschakeldienst ophef enkelvoudig   0   15,8%     
  Doorschakeldienst ophef meervoudig   0   15,8%     

  Doorschakeldienst ophef groep/doorkies   0   15,8%     

A: Minimale contractduur is 6 maanden 
B: Minimale contractduur is 6 maanden, maximale contractduur is 12 maanden 
 

  Kostenindicatie       Tarief Retail ex. BTW WLR  tarief ex. BTW 
Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie 

categorie 
specificatie eenheid eenmalig maandelijks  

Retail 
minus eenmalig maandelijks  

  Kostenindicatie bij beëindigen communicatie aanvraag     16,99   15,8% 14,31   
  Kostenindicatie tijdens en bij beëindigen communicatie aanvraag     16,99   15,8% 14,31   
  Kostenindicatie bij beëindigen communicatie VVA       2,13 15,8%   1,79 

  Kostenindicatie tijdens en bij beëindigen communicatie VVA       2,13 15,8%   1,79 
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2.12 Tarieven voor zakelijke diensten voor Q1 2010 

  Zakelijke diensten Q1 2010: Het meervoudig verband dient uit meer dan twee spraakkanalen bestaan 
  PSTN en ISDN        Tarief Retail ex. BTW WLR  tarief ex. BTW 
Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie 

categorie 
specificatie eenheid eenmalig maandelijks  

Retail 

minus eenmalig maandelijks  

  WLR Overstap Aanleg   Per netlijn n.v.t n.v.t.   
          

4,00    

  WLR PSTN meervoudig Rental Charge VVA   Per netlijn             13,08  14,1%   11,24 
  WLR ISDN 2 meervoudig Rental Charge VVA   Per netlijn             21,92  14,1%   18,83 
  WLR ISDN 15 VVA   Per netlijn           146,45  14,1%   125,80 
  WLR ISDN 20 VVA   Per netlijn           183,45  14,1%   157,58 
  WLR ISDN 30 VVA   Per netlijn           216,45  14,1%   185,93 

R WLR ISDN 30 CityPhone VVA   Per netlijn             48,95  14,1%   42,05 
                 
I Service contract  A VVA   1 t/m 4 kanalen               5,00  14,1%   4,30 
J Service contract  B VVA   5 t/m 10 kanalen             10,00  14,1%   8,59 

D Nummerwijziging Aanleg   Per netlijn/per lijngroep 
  

16,99  14,1% 14,59   
  Nummerweergave (alleen een tarief bij PSTN) VVA   Per netlijn               1,00  14,1%   0,86 
  Wisselgesprek (alleen een tarief bij PSTN) VVA   Per netlijn               1,00  14,1%   0,86 
H Subadressering; per nummer VVA   Per nummer               8,53  14,1%   7,33 

G Subadressering (ISDN2) Aanleg   Per nummer 
  

16,99  14,1% 15,07   

  
Aan/uitzetten blokkeringen (internationaal, 
090x,0906,0909) Aanleg/VVA     0 0 0 0 0 

                 
  WLR type migratie PSTN- ISDN 1  Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie PSTN- ISDN 2  Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie ISDN 2- PSTN  Aanleg   Per netlijn 63,03  14,1% 54,14   
  WLR type migratie ISDN 2- ISDN 1  Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie ISDN 1- ISDN 2  Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie ISDN 1- PSTN  Aanleg   Per netlijn 63,03  14,1% 54,14   
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  Verhuizing PSTN Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   

  Verhuizing ISDN 1 Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  Verhuizing ISDN 2 Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  Verhuizing ISDN 15 Aanleg   Per netlijn 749,50  14,1% 643,82   
  Verhuizing ISDN 20 Aanleg   Per netlijn 749,50  14,1% 643,82   

  Verhuizing ISDN 30 Aanleg   Per netlijn 749,50  14,1% 643,82   
                 
  WLR type migratie PSTN- ISDN 1 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie PSTN- ISDN 2 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie ISDN 2- PSTN met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 72,90  14,1% 62,62   
  WLR type migratie ISDN 2- ISDN 1 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   
  WLR type migratie ISDN 1- ISDN 2 met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 18,49  14,1% 15,88   

  WLR type migratie ISDN 1- PSTN met Verhuizing Aanleg   Per netlijn 72,90  14,1% 62,62   
                 
  WLR type migratie van ISDN15 naar ISDN30 Aanleg   Per netlijn 750,00  14,1% 644,25   
  WLR type migratie van ISDN15 naar ISDN20 Aanleg   Per netlijn 250,00  14,1% 214,75   
  WLR type migratie van ISDN20 naar ISDN15 Aanleg   Per netlijn 100,00  14,1% 85,90   
  WLR type migratie van ISDN20 naar ISDN30 Aanleg   Per netlijn 500,00  14,1% 429,50   
  WLR type migratie van ISDN30 naar ISDN15 Aanleg   Per netlijn 100,00  14,1% 85,90   

  WLR type migratie van ISDN30 naar ISDN20 Aanleg   Per netlijn 100,00  14,1% 85,90   
                 
A, B WLR NLS PSTN Aanleg   Per netlijn 39,96  14,1% 34,32   

A, B WLR NLS ISDN 1 Aanleg   Per netlijn 24,23  14,1% 20,81   

A, B WLR NLS ISDN 2 (doe het zelf, geen monteur) Aanleg   Per netlijn 24,23  14,1% 20,81   
O WLR NLS ISDN 15 Aanleg   Per netlijn 799,50  14,1% 686,77   
O WLR NLS ISDN 20 Aanleg   Per netlijn 1049,50  14,1% 304,84   
O WLR NLS ISDN 30 Aanleg   Per netlijn 1499,50  14,1% 1288,07   

Q 
WLR NLS ISDN 30 volgende aansluiting op zelfde 
aansluitpunt Aanleg   Per netlijn 1270,59  14,1% 1091,44   

P 
Korting op eenmalig tarief bij inlevering 1 PSTN 
aansluiting Aanleg   Per netlijn 44,61  14,1% 38,32   

P 
Korting bij inlevering van max. 10 PSTN 
aansluitingen Aanleg   Per netlijn 446,10   14,1% 383,20   
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Ten aanzien van de WLR tarieven gelden de volgende aanvullende voorwaarden 
A: Tarief geldt onder voorwaarde van minimale afname van 1 jaar. 
B: Tarief geldt indien annulering door KPN is ontvangen binnen de annuleringstermijn. Indien annulering na deze termijn nog kan worden 
doorgevoerd geldt het annuleringstarief + de VVE van de order. Voor NLS orders geldt het annuleringstarief de VVE en 12 maanden VVA. 
D: tarief geldt per netlijn (PSTN) en per lijngroep (ISDN) 
G: Bij aanvraag van één of meer diensten uit dit cluster tegelijk met de ISDN-asl, zijn er geen eenmalige kosten verschuldigd. Bij mutatie op een 
later tijdstip van een of meer faciliteiten uit dit cluster betaalt de klant maar een keer de eenmalige vergoeding. 
H: Tarief geldt per nummer 
I:  1 tot en met 4 kanalen 
J. 5 tot en met 10 kanalen 
K: 1-6 kanalen 
L: Tariefmaximum als gevolg van vastgestelde pricecap (2,5%) 
M: Tarief geldt onder voorwaarde van minimale afname van 6 maanden en een maximale contractduur van 12 maanden 
N. Dit tarief wordt in rekening gebracht aan de WLR afnemer en geldt ook voor partijen die uitsluitend meervoudige aansluitingen afnemen. 
O. Incl. faciliteiten ISDN aanvullende diensten NummerWeergave en Blokkering NummerWeergave per oproep      
P. Korting geldt alleen voor eenmalig tarief WLR NLS ISDN 15/20/30           
Q. Geldt ook voor ISDN 30 Cityphone           
R. CityPremiumAccess (CPA) of PremiumAccess (PA); tarief CPA/PA is niet inbegrepen in vermelde tarief 
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  PSTN faciliteiten       Tarief Retail ex. BTW WLR  tarief ex. BTW  
Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks  

Retail 

minus eenmalig maandelijks  
A Groepsnummer VVA   Per netlijn   1,31 14,1%   1,13 
B Groepsnummer Aanleg voor maxmiaal 100 lijnen Per netlijn 65,44   14,1% 56,21   
B Groepsnummer Aanleg voor 101e en meer Per netlijn 65,44   14,1% 56,21   
  Groepsnummer Ophef   Per netlijn 0   14,1% 0   

  Groepsnummer Mutaties  
toevoegen/wegnemen bestaande lijnen uit 
groepsnummer Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   

  Groepsnummer Mutaties  opzeggen lijn uit lijngroep Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   
  Groepsnummer Mutaties  aanleggen lijn in lijngroep Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   
  Groepsnummer Mutaties  uitgaande lijnen dubbelgericht maken Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   
  Groepsnummer Mutaties  Dubbelgerichte lijnen uitgaand maken Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   
  Groepsnummer Mutaties  Omzetten groepsnummer in doorkiesreeks Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   
  Groepsnummer Mutaties  Omzetten doorkiesreeks in groepsnummer Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   
  Groepsnummer Mutaties  Van doorkiesnummer naar groepsnummer Per lijngroep 175,27   14,1% 150,56   
C Groepsnummer Verhuizing   Per netlijn 42,43   14,1% 36,45   
                    
  Direct aankiesbare onderlijn VVA   Per netlijn   1,31 14,1%   1,13 
D Direct aankiesbare onderlijn Aanleg   Per netlijn 87,41   14,1% 75,09   
  Direct aankiesbare onderlijn Ophef   Per netlijn 0   14,1%     
                    
  Voorkeurschakeling VVA   Per lijngroep   1,31 14,1%   1,13 
  Voorkeurschakeling Aanleg   Per lijngroep 87,41   14,1% 75,09   
  Voorkeurschakeling Ophef   Per lijngroep 0   14,1%     
  Voorkeurschakeling Mutatie   Per lijngroep 87,41   14,1% 75,09   
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A Doorkiesfaciliteit VVA   Per netlijn   1,31 14,1%   1,13 
B Doorkiesfaciliteit Aanleg voor maxmiaal 100 lijnen Per netlijn 130,87   14,1% 112,42   
B Doorkiesfaciliteit Aanleg voor 101e en meer Per netlijn 130,87   14,1% 112,42   
  Doorkiesfaciliteit Ophef   Per netlijn 0   14,1%     
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  toevoegen/wegnemen bestaande lijnen  Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  opzeggen lijn uit lijngroep Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  aanleggen lijn in lijngroep Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  uitgaande lijnen dubbelgericht maken Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  dubbelgerichte lijnen uitgaand maken Per netlijn 175,27   14,1% 150,56   

C Doorkiesfaciliteit Verhuizing   Per netlijn 42,43   14,1% 36,45   

                    

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 100 (in gebruik) 1e blok   76,65 14,1%   65,84 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 100 (in gebruik) 

2e en 
volgende 
blok   65,44 14,1%   56,21 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 1000 (in gebruik) 1e blok   591,25 14,1%   507,88 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 1000 (in gebruik) 

2e en 
volgende 
blok   493,1 14,1%   423,57 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 10000 (in gebruik) 1e blok   4374,8 14,1%   3757,95 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 10000 (in gebruik) 

2e en 
volgende 
blok   3500,77 14,1%   3007,16 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 100 (gereserveerd) 1e blok   65,44 14,1%   56,21 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 100 (gereserveerd) 

2e en 
volgende 
blok   65,44 14,1%   56,21 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 1000 (gereserveerd) 1e blok   493,1 14,1%   423,57 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 1000 (gereserveerd) 

2e en 
volgende 
blok   493,1 14,1%   423,57 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 10000 (gereserveerd) 1e blok   3500,77 14,1%   3007,16 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 10000 ((gereserveerd) 

2e en 
volgende 
blok   3500,77 14,1%   3007,16 

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 100 1e blok 175,27   14,1% 150,56   
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Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 100 

2e en 
volgende 
blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 1000 1e blok 175,27   14,1% 150,56   

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 1000 

2e en 
volgende 
blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 10000 1e blok 175,27   14,1% 150,56   

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 10000 

2e en 
volgende 
blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit reserveren 100 1e blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit reserveren 100 

2e en 
volgende 
blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit reserveren 1000 1e blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit reserveren 1000 

2e en 
volgende 
blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit reserveren 10000 1e blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken (alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit reserveren 10000 

2e en 
volgende 
blok 0   14,1%     

A: Hier geldt ook de VVA voor de meervoudige onderliggende netlijn  
B: Hier geldt ook de VVE voor aanleg per enkelvoudige netlijn  
C: Hier geldt ook de VVE voor de verhuizing per enkelvoudige netlijn 
D: Tarief = 0 als aanleg in combinatie met aanleg of uitbreiding groepsnummerfaciliteit 
E: Hier geldt dat het meervoudig verband uit meer dan twee spraakkanalen moet bestaan 
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ISDN 2 / 15 / 20 / 30 
faciliteiten       Tarief Retail ex. BTW WLR  tarief ex. BTW 

Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks  

  
Retail 

minus eenmalig maandelijks  
A Groepsnummer VVA   Per lijngroep  2,19 14,1%   1,88 
B,D Groepsnummer Aanleg   Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Groepsnummer Ophef   Per lijngroep 0   14,1%     

  Groepsnummer Mutaties  
toevoegen/wegnemen bestaandelijnen uit 
groepsnummer Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   

  Groepsnummer   opzeggen lijn uit groepsnummer Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Groepsnummer   aanleggen lijn in groepsnummer Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Groepsnummer   uitgaande lijnen dubbelgericht maken Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Groepsnummer   Dubbelgerichte lijnen uitgaand maken Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Groepsnummer   Omzetten groepsnummer in doorkiesreeks Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Groepsnummer   Omzetten doorkiesreeks in groepsnummer Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
C Groepsnummer Verhuizing   Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
                    
A Doorkiesfaciliteit VVA   Per lijngroep  10,94 14,1%   9,40 
B,D Doorkiesfaciliteit Aanleg   Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Doorkiesfaciliteit Ophef   Per lijngroep 0   14,1%     
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  toevoegen/wegnemen bestaande lijnen  Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  opzeggen lijn uit groepsnummer Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  aanleggen lijn in groepsnummer Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  uitgaande lijnen dubbelgericht maken Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
  Doorkiesfaciliteit Mutaties  Dubbelgerichte lijnen uitgaand maken Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
C Doorkiesfaciliteit Verhuizing   Per lijngroep 17,51   14,1% 15,04   
                    

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 10 (in gebruik) 1e blok  11,45 14,1%   9,84 

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 10 (in gebruik) 2e en volgende blok  11,45 14,1%   9,84 

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 100 (in gebruik) 1e blok  69,26 14,1%   59,49 

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 100 (in gebruik) 2e en volgende blok  69,26 14,1%   59,49 

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 1000 (in gebruik) 1e blok  521,94 14,1%   448,35 
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Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 1000 (in gebruik) 2e en volgende blok  521,94 14,1%   448,35 

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 10000 (in gebruik) 1e blok  3705,52 14,1%   3183,04 

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 10000 (in gebruik) 2e en volgende blok  3705,52 14,1%   3183,04 

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 10 (gereserveerd) per blok  11,45 14,1%   9,84 

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 100 (gereserveerd) per blok  69,26 14,1%   59,49 

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 1000 (gereserveerd) per blok  521,94 14,1%   448,35 

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit VVA 10000 (gereserveerd) per blok  3705,52 14,1%   3183,04 

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 10 (in gebruik) 1e blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 10 (in gebruik) 2e en volgende blok 17,51   14,1% 15,04   

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 100 (in gebruik) 1e blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 100 (in gebruik) 2e en volgende blok 17,51   14,1% 15,04   

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 1000 (in gebruik) 1e blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 1000 (in gebruik) 2e en volgende blok 17,51   14,1% 15,04   

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 10000 (in gebruik) 1e blok 0   14,1%     

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit aanleg 10000 (in gebruik) 2e en volgende blok 17,51   14,1% 15,04   

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit reserveren 10 (gereserveerd) per blok 17,51   14,1% 15,04   

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit reserveren 100 (gereserveerd) per blok 17,51   14,1% 15,04   

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit reserveren 1000 (gereserveerd) per blok 17,51   14,1% 15,04   

  
Nummerblokken alleen 
i.c.m. doorkiesfaciliteit reserveren 10000 (gereserveerd) per blok 17,51   14,1% 15,04   

A: Hier geldt ook de VVA voor de meervoudige onderliggende netlijn 
B: Hier geldt ook de VVE voor aanleg per enkelvoudige netlijn bij nieuwe aanleg  
C: Hier geldt ook de VVE voor de verhuizing per enkelvoudige netlijn 
D: Tarief = 0 als aanleg in combinatie met aanleg van de ISDN netlijn 
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  ISDN15 / 20 / 30 faciliteiten       Tarief Retail ex. BTW  WLR  tarief ex. BTW 

Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks  

  
Retail 

minus eenmalig maandelijks  

A  
Aanvraag extra 
groeps/enkelvoudige nummer aanleg/VVA 2e t/m 15 extra (mrop)nummers per nummer 34,95 2,19 14,1% 30,02 1,88 

A 
Aanvraag extra 
groeps/enkelvoudige nummer aanleg/VVA 

boven de 15 groeps/enkelvoudige 
nummers per nummer 499 2,19 14,1% 428,64 1,88 

A: hiervoor geldt altijd tarief Per Nummer, Eenmalig en Per Maand 
 
  Verwijsdienst/Doorschakeldienst   Tarief Retail ex. BTW WLR  tarief ex. BTW 
Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks  

Retail 
minus eenmalig maandelijks  

  Verwijsdienst VVA enkelvoudig en meervoudig =< 6 kanalen     34,70 14,1%   29,81 
  Verwijsdienst VVA meervoudig > 6 kanalen     34,70 14,1%   29,81 
  Verwijsdienst VVA groep/doorkies     34,70 14,1%   29,81 
A Verwijsdienst aanvraag enkelvoudig en meervoudig =< 6 kanalen   43,30   14,1% 37,19   
A Verwijsdienst aanvraag meervoudig > 6 kanalen   907,56   14,1% 779,59   
A Verwijsdienst aanvraag groep/doorkies   907,56   14,1% 779,59   
  Verwijsdienst ophef enkelvoudig   0   14,1%     
  Verwijsdienst ophef meervoudig   0   14,1%     
  Verwijsdienst ophef groep/doorkies   0   14,1%     
                    
  Doorschakeldienst VVA enkelvoudig en meervoudig =< 6 kanalen     39,00 14,1%   33,50 
  Doorschakeldienst VVA meervoudig > 6 kanalen     39,00 14,1%   34,60 
  Doorschakeldienst VVA groep/doorkies     39,00 14,1%   34,60 
B Doorschakeldienst aanvraag enkelvoudig en meervoudig =< 6 kanalen   86,40   14,1% 74,22   
B Doorschakeldienst aanvraag meervoudig > 6 kanalen   907,56   14,1% 779,59   
B Doorschakeldienst aanvraag groep/doorkies   907,56   14,1% 779,59   
  Doorschakeldienst ophef enkelvoudig   0   14,1%     
  Doorschakeldienst ophef meervoudig   0   14,1%     

  Doorschakeldienst ophef groep/doorkies   0   14,1%     

A: Minimale contractduur is 6 maanden 
B: Minimale contractduur is 6 maanden, maximale contractduur is 12 maanden 
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  CalamiteitenService       Tarief Retail ex. BTW WLR  tarief ex. BTW 
Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks  

Retail 
minus eenmalig maandelijks  

  CalamiteitenService aanvraag <= 30 Kanalen   794,12   14,1% 682,15   
  CalamiteitenService VVA <= 30 Kanalen     30,90 14,1%   26,54 
  CalamiteitenService aanvraag Inschakeltarief <= 30 Kanalen   453,78   14,1% 389,80   
  CalamiteitenService aanvraag Inschakeltarief > 30 Kanalen   453,78   14,1% 389,80   
  CalamiteitenService aanvraag > 30 Kanalen   1066,38   14,1% 916,02   
  CalamiteitenService VVA > 30 Kanalen     56,70 14,1%   48,71 
  CalamiteitenService aanvraag Inschakeltarief adhoc <= 30 Kanalen   2722,68   14,1% 2338,78   
  CalamiteitenService aanvraag Inschakeltarief adhoc > 30 Kanalen   4084,02   14,1% 3508,17   
  CalamiteitenService aanvraag Contractswijziging <= 30 kanalen   397,06   14,1% 341,07   

  CalamiteitenService aanvraag Contractswijziging > 30 kanalen   533,2   14,1% 458,02   

 

  Dual Homing       Tarief Retail ex. BTW  WLR  tarief ex. BTW 
Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks 

Retail 
minus eenmalig maandelijks  

  Aanleg aanvraag     2268,90   14,1% 1948,99   
  Mutatie mutatie     2268,90   14,1% 1948,99   
  Abonnementsvergoeding VVA       453,78 14,1%   389,80 

  Abonnementsvergoeding nummerblok van 1000 VVA       158,82 14,1%   136,43 

 

  Kostenindicatie       Tarief Retail ex. BTW WLR  tarief ex. BTW 
Aanvullende 
voorwaarde Diensttype categorie categorie specificatie eenheid eenmalig maandelijks  

Retail 
minus eenmalig maandelijks  

  Kostenindicatie bij beëindigen communicatie aanvraag     16,99   14,1% 14,59   
  Kostenindicatie tijdens en bij beëindigen communicatie aanvraag     16,99   14,1% 14,59   
  Kostenindicatie bij beëindigen communicatie VVA       2,13 14,1%   1,83 

  Kostenindicatie tijdens en bij beëindigen communicatie VVA       2,13 14,1%   1,83 
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Bijlage F  Nota van Bevindingen  

1 Inleiding 
1. Het college heeft op de consultatie van het Ontwerpbesluit Wholesale Line Rental 2009-2011 

(hierna: WLR-II ontwerpbesluit) een tweetal reacties ontvangen, namelijk van KPN en van Tele2, 
Atlantic en Pretium (hierna: TAP partijen). In deze bijlage vat het college de zienswijze van 
marktpartijen samen en geeft het college een reactie op deze zienswijze. Iedere paragraaf wordt 
afgesloten met de conclusie of de zienswijze van marktpartijen leidt tot een wijziging van het WLR-
II ontwerpbesluit. 

 

2 Algemeen 
2. TAP partijen zijn van mening dat het college ten onrechte heeft gekozen voor invulling van de 

tariefverplichting middels retail-minus in plaats van kostenoriëntatie.  
 
3. Het college merkt hierover op dat de keuze voor retail-minus is gemaakt in het 

marktanalysebesluit Vaste Telefonie en dat deze keuze geen onderdeel is van het onderhavige 
besluit. Tegen het marktanalysebesluit kunnen marktpartijen beroep instellen, hetgeen de TAP 
partijen reeds hebben gedaan. 

 
4. Het college ziet in de argumentatie van de TAP partijen geen reden om het besluit aan te passen 
 

3 Wijzigingen Annex D van het marktanalysebesluit 

3.1 Ontbundeling bij residentiële bundels 
 
5. KPN kan zich niet vinden in de wijziging van de wijze waarop het relevante retailtarief dient te 

worden bepaald. KPN is van mening dat er geen geldige reden is om terug te komen op de 
eerdere beslissing om residentiële bundels te schonen van verkeer tegen Belbasis tarieven. 

 
6. Naar mening van KPN is het gebruik van de Belbasis-verkeerstarieven de meest geschikte 

methode om bundels te schonen van verkeer en zijn andere verplichtingen, zoals de WLR-
pricecap en gedragsregel 5 voldoende om de mogelijkheden van strategisch gedrag door KPN te 
beperken. 

 
7. Het gebruik van tarieven die behoren bij een bundel vormen volgens KPN geen goede afspiegeling 

van de waardering die de aanbieder aan alle gespreksminuten in de bundel toekent en worden dan 
ook dikwijls niet los aangeboden, maar enkel als onderdeel van de bundel. KPN meent dat juist 
daarom ervoor gekozen dient te worden voor verkeerstarieven die wel los zijn af te nemen, 
volgens KPN zijn dit op de residentiële markt de Belbasis-tarieven 

 
8. KPN wijst erop dat het ontbundellen op basis van de tarieven die horen bij een residentiële bundel 
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zal leiden tot een significante daling van de WLR-tarieven ten opzicht van de tarieven zoals die tot 
nu toe golden. Voor een dergelijke verlaging bestaat volgens KPN geen aanleiding, gezien de 
afname van WLR in de afgelopen periode stabiel is gebleven. Reden hiervoor is dat de potentiële 
marge voor WLR-afnemers in de afgelopen periode alleen maar is toegenomen. Daarnaast is KPN 
van mening dat WLR een product is dat het einde van zijn levenscyclus heeft bereikt, waardoor 
een prijsverlaging niet logisch is. Hierdoor zou enkel de levenscyclus kunstmatig worden gerekt en 
daarmee een remmend effect hebben op innovatie, hetgeen volgens KPN in strijd is met de 
Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken1. 

 
9. Subsidiair is KPN van mening dat mocht het college ondanks de voorgenoemde argumenten toch 

kiezen voor het ontbundelen van residentiële bundels op basis van de bijbehorende tarieven, dat 
er dan voor gekozen dient te worden om te bundelen op basis van EDC-tarieven en niet op basis 
van Belvrij tarieven. De EDC-verkeerstarieven vormen voor WLR-afnemers namelijk de 
vermijdbare kosten in het geval geen verkeer zou worden geleverd in de bundel. Daarnaast biedt 
deze methode meer duidelijkheid over de waardering van het verkeer in bundels, ongeacht de 
commerciële bundelpropesities die door KPN zullen worden aangeboden. 

 
10. Het college is van mening dat hij naar aanleiding van de problematiek rond de bundeling bij 

zakelijke bundels genoodzaakt was het marktanalysebesluit aan te passen. Naar aanleiding van 
commentaar van de WLR-afnemers heeft het college ervoor gekozen om voor zowel de 
residentiële als de zakelijke markt op een consistente wijze bundels te schonen van het verkeer 
om te komen tot de waarde van de aansluiting in de bundel. 

 
11. KPN noemt de Belbasis tarieven als zijnde de tarieven die los worden aangeboden. Het college 

kan zich echter vinden in de in het WLR-II ontwerpbesluit genoemde klacht van de WLR-afnemers 
dat dergelijke tarieven enkel beschikbaar zijn wanneer een klant ook een Belbasis aansluiting heeft 
en daarom minder relevant zijn voor het ontbundelen van een bundel van verkeer dan de 
verkeerstarieven die horen bij de bundel zelf. 

 
12. Het college kan zich wel vinden in het voorstel van KPN om voor het verkeer dat in bundel wordt 

verkocht te schonen tegen EDC-verkeerstarieven. Consumenten zullen immers bij de keuze voor 
een bepaalde bundel ervoor kiezen om het type verkeer waar ze de meeste waarde aan hechten 
af te nemen tegen een flat-fee. Voor het overige verkeer, waar ze minder waarde aan hechten, 
zullen consumenten accepteren dat hiervoor een hoger tarief zal worden gevraagd. Het zou dan 
onredelijk zijn om de verkeerstarieven die gelden voor dat deel van het verkeer waar de 
consument minder waarde aan hecht (dat buiten de bundel) van toepassing te verklaren op het 
verkeer waarvoor de consument bewust heeft gekozen om dit af te kopen. 

 
13. Naar mening van het college sluit dit ook aan bij de mogelijkheid om EDC-kostprijzen te hanteren 

voor die dienstelementen waar er geen vergelijkbaar tarief beschikbaar is. 
 

                                                      
1 Beleidsregels 2 juni 2005, Staatscourant. 109 
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14. Het college zal dit explicieter opnemen in de tekst van het definitieve besluit2. 
 

3.2 Ontbundeling bij zakelijke bundels 
15. Hoewel KPN zich kan vinden in het feit dat het marktanalysebesluit aangepast diende te worden 

gezien de negatieve uitkomsten voor zakelijke bundels is zij van mening dat het college had 
moeten kiezen voor CVN-tarieven in plaats van de CVXL-tarieven. CVN-tarieven worden namelijk 
door KPN los op de zakelijke markt aangeboden en het meest afgenomen door klanten met een 
vergelijkbaar verkeersprofiel. KPN voegt hier aan toe “althans voor de stand alone tariefpropositie 
die van tijd tot tijd het meest wordt afgenomen door klanten met een vergelijkbaar verkeersprofiel”. 
Tevens zouden de CVN tarieven beter geschikt zijn omdat ze los worden aangeboden en daarmee 
moeten voldoen aan gedragsregel 5. 

 
16. Het college begrijpt dat KPN hiermee consistent wenst te zijn met haar eerdere argumentatie voor 

het hanteren van Belbasis tarieven op de residentiële markt. Het college is echter van mening dat 
voor het schonen van bundels de relevante tarieven die van de bundel zelf zijn. Indien een klant 
CVXL afneemt zijn de relevante tarieven logischerwijs die van CVXL en niet die van CVN, immers 
wanneer een klant CVN tarieven had gewenst had deze geen CVXL bundel afgenomen. 

 
17. Het college ziet in de argumentatie van KPN geen noodzaak om het besluit aan te passen. 
 

4 Tarieven op basis van retail-minus 

4.1 Onderscheid enkelvoudige en meervoudige aansluitingen 
18. TAP partijen geven aan dat ze zich op zichzelf kunnen vinden in de praktische oplossing voor het 

feit dat KPN op wholesaleniveau enkel een onderscheid kan maken tussen enkelvoudige- en 
meervoudige aansluitingen, echter enkel onder de voorwaarde dat op basis van de gegevens van 
marktpartijen wordt bepaald welk percentage van de enkelvoudige aansluitingen in de praktijk een 
zakelijk karakter kent. 

 
19. Verder maken de TAP partijen het voorbehoud dat ze eerst nog wil zien hoe de uitkomsten van de 

praktische oplossing zich verhouden tot de tarieven die op grond van het marktanalysebesluit 
hadden moeten worden vastgesteld. 

 
20. Tevens verzoeken de TAP partijen om het inbouwen van een waarborg die ervoor zorgt dat KPN 

niet op basis van de praktische oplossing in de toekomst met strategisch productontwerp of 
prijsbeleid de retail markten kan manipuleren. Deze waarborg zou moeten inhouden dat elk 
kwartaal wordt gecontroleerd of er een onbalans bestaat tussen de uitkomsten van de praktische 
oplossing en de wholesaletarieven overeenkomstig het marktanalysebesluit. 

 
21. Hoewel het college begrijpt dat de TAP partijen een voorkeur hebben voor het hanteren van de 

                                                      
2 Dit randnummer heeft geleid tot een wijziging in de besluittekst in paragraaf 3.4 
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eigen gegevens bij het bepalen van het percentage van de enkelvoudige aansluitingen dat in de 
praktijk een zakelijk karakter kent, is het een gegeven dat bij het bepalen van retail-minus tarieven 
wordt uitgegaan van KPN. Daarnaast is het zo dat al mocht er al wel uitgegaan worden van de 
verhouding bij de WLR-afnemers het niet waarschijnlijk is dat deze verhouding bij WLR-afnemers 
uniform is. Hierdoor zou er per partij tarieven vastgesteld moeten gaan worden, waardoor er niet 
langer sprake zou zijn van een praktische oplossing. 

 
22. Om rekening te houden met het feit dat bij WLR-afnemers het aantal enkelvoudige lijnen met een 

zakelijk karakter kan afwijken heeft het college reeds KPN verzocht om het percentage 
enkelvoudige lijnen met een zakelijk karakter te verhogen met 5 procentpunt. 

 
23. Het spreekt voor zich dat het college toezicht houdt op WLR-tarievenrapportage die hij elk 

kwartaal van KPN ontvangt. 
 
24. Het college ziet in de argumentatie van de TAP partijen geen reden om het besluit aan te passen. 
 

4.2 Terugverdientijd incentives 
25. TAP partijen herhalen hier de reeds eerder aangegeven bezwaren tegen een terugverdientijd van 

3 jaar. TAP partijen zijn van mening dat 3 jaar een te lange periode is omdat klanten die reageren 
op incentives in de regel veel eerder geneigd zullen zijn om weer te switchen in reactie op een 
andere incentive. 

 
26. Het college sluit aan bij hetgeen hij reeds eerder heeft gezegd in reactie op de zienswijze van 

partijen op de ontwerpbeleidsregels inzake gedragsregel 53. In het kader van deze consultatie en 
beroepen naar aanleiding van de relevante marktanalysebesluiten is het college reeds ingegaan 
op de opmerkingen die partijen over dit onderwerp hebben gemaakt. Het college gaat daarom hier 
niet verder in op dit gedeelte van de beleidsregels en de (opnieuw) ingebrachte opmerkingen 
hierover. Het college volstaat met een verwijzing naar de nota van bevindingen bij de beleidsregels 
en de stukken die hij in het kader van de beroepsprocedures heeft ingediend 

 
27. Het college ziet in de argumentatie van de TAP partijen geen reden om het besluit aan te passen. 
 

4.3 Toepassing van de Return on Sales (RoS) 
28. TAP partijen stellen vast dat OPTA bij dit WLR tariefbesluit de RoS van 5% heeft verlaten en een 

RoS van 6.5% heeft voorgeschreven. TAP partijen stellen vast dat dit een stap in de goede richting 
is maar dat zij nog steeds van mening zijn dat er ruimte is voor het toepassen van een RoS met 
een hoger percentage. 

 
29. Naar mening van het college heeft hij op een juiste wijze de RoS vastgesteld. Daar de TAP 

                                                      
3 Randnummers 12 tot en met 16 van de Nota van Bevindingen van de Beleidsregels inzake gedragregel 5 

(OPTA/AM/2009/201145) 
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partijen geen onderbouwing geven voor hun stelling dat het college de RoS ook op een hoger 
percentage vast hadden kunnen stellen of waarom het college dit had moeten overwegen ziet hij 
geen reden de RoS aan te passen. 

 
30. Het college ziet in de argumentatie van de TAP partijen geen reden om het besluit aan te passen. 
 

4.4 Restverkeer 
31. TAP partijen zijn van mening dat OPTA in dit WLR tariefbesluit een ander standpunt had moeten 

innemen inzake de facturering van restverkeer door KPN. Partijen herhalen hierbij hun standpunt 
inzake het restverkeer zoals verwoord in onze reactie op het WLR tariefbesluit van 3 juni 2008. 

 
32. TAP partijen geven tevens aan dat KPN inmiddels de mogelijkheid biedt om restverkeer per Telco 

te blokkeren, maar dat dit pas is gebeurd nadat er reeds grote aantallen WLR aansluitingen zijn 
gerealiseerd. Naar mening van de TAP partijen zijn ze niet (meer) in staat van deze mogelijkheid 
gebruik te maken zonder grote inspanningen te leveren in de communicatie hierover met hun 
eindgebruikers. De TAP partijen geven aan daarom maar te leven met het afwikkelen van 
restverkeer door KPN. Het gaat hier immers om een erfenis uit het verleden waarin door KPN werd 
gecommuniceerd dat pin- en alarmlijnen mogelijk niet zouden werken als 1655 (de KPN CPS 
code) niet zou worden in-geprogrammeerd. 

 
33. De TAP partijen vinden dat om bovengestelde redenen het WLR-II besluit als volgt dient te 

worden aangepast: 
i. KPN zou WLR-afnemers geen verkeer in rekening mogen brengen indien dit restverkeer 

wordt veroorzaakt door een storing in het netwerk van KPN. Hiermee zou KPN de juiste 
prikkel worden gegeven om storingen te voorkomen 

ii. KPN zou WLR-afnemers geen restverkeer in rekening mogen brengen indien dit 
veroorzaakt wordt door het gebruik van de CS codes 1655 (van KPN) bij pin- en 
alarmlijnen. De TAP partijen voeren aan dat dit wordt veroorzaakt door de claim van KPN 
dat dit verkeer, als het zou worden afgehandeld door de CPS aanbieder, “mogelijk” 
problemen zou opleveren. Hiertegen hebben de TAP partijen indertijd reeds bezwaar 
gemaakt en zij vinden het onjuist als KPN daar nu nog profijt van kan hebben. KPN zou 
hierdoor een prikkel hebben dit restverkeer te voorkomen door de markt te informeren dat 
de programmering van 1655 niet noodzakelijk was en is. 

iii. Mochten WLR-afnemers moeten betalen voor dit restverkeer, dan dient dit in rekening te 
worden gebracht tegen de wholesalekosten die bij dat verkeer horen, waardoor een WLR-
afnemer op dit restverkeer in ieder geval dezelfde marge kan maken alsof dit verkeer wel 
via de WLR-afnemer was verlopen. 

34. Daar TAP partijen niet met nieuwe argumenten komen ten aanzien van het restverkeer ziet het 
college geen aanleiding haar positie te veranderen. Te meer daar KPN nu aan WLR-afnemers de 
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mogelijkheid biedt om desgewenst CS blokkering af te nemen, er wordt gewerkt aan een 
gezamenlijke brief van zowel KPN en WLR-afnemers richting de alarminstallatiebranche over het 
feit dat het niet nodig is gebruik te maken van 1655 en KPN door een aanpassing in haar netwerk 
geen gebruik meer maakt van “CPS vlaggetjes” waardoor er aanzienlijk minder restverkeer zou 
moeten zijn4. 

 
35. Het college ziet in de argumentatie van de TAP partijen geen reden om het besluit aan te passen. 
 

5 Tarieven op basis van kostenoriëntatie 

5.1 Proportionele toerekening wholesalespecifieke kosten hoogcapacitaire telefonie 
36. KPN heeft bezwaar tegen het feit dat het college ervoor heeft gekozen om, conform de 

overwegingen uit het marktanalysebesluit, de wholesalespecifieke kosten (WSK) proportioneel toe 
te rekenen. 

 
37. Volgens KPN heeft het college onvoldoende gemotiveerd waarom het noodzakelijk is om deze 

kosten proportioneel toe te wijzen aan KPN. Zo zou het college onvoldoende hebben aangetoond 
dat er geen business case is voor WLR-afnemers indien er gekozen wordt voor een causale 
toerekening van de kosten. Hierbij speelt met name dat KPN van mening is dat er onvoldoende 
rekening is gehouden met de marge die aanbieders kunnen behalen op verkeer. 

 
38. Het college bestrijdt dat hij onvoldoende onderzoek zou hebben gedaan naar de business case 

van WLR-afnemers. Aan de hand van de door WLR-afnemers verstrekte informatie heeft het 
college voldoende inzicht gehad in de business case van partijen om te kunnen beoordelen dat er 
een noodzaak was tot het proportioneel toerekenen van de kosten. 

 
39. Het college merkt voorts op dat het niet redelijk is te verwachten dat WLR-afnemers geen marge 

hoeven te behalen op de aansluiting, omdat ze dit reeds op het verkeer kunnen behalen. Indien 
het college deze mening was toegedaan dan had hij geen noodzaak gezien om de WLR 
verplichting ook uit te breiden richting hoogcapacitaire lijnen. De praktijk heeft echter uitgewezen 
dat de concurrentiekracht van de CPS aanbieders onvoldoende is gebleken om KPN te 
disciplineren. 

 
40. Het college ziet in de argumentatie van KPN geen reden om het besluit aan te passen. 
 

5.2 Doorbelasting kosten van Compliance 
41. KPN is het oneens met het feit dat haar niet wordt toegestaan de kosten die ze maakt om te 

voldoen aan de eisen van Compliance door te berekenen aan haar concurrenten.  
 
42. Daar het geen algemene kosten zijn van het Compliance programma van KPN, maar specifieke 

                                                      
4 Volgens KPN zou in samenwerking met een CS blokkade enkel Collect Calls nog restverkeer op mogen leveren. 
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kosten die direct betrekking hebben op de inrichting van de dienst WLR HC, waarbij deze deels 
ook het gevolg zijn van keuzes van het college, acht KPN het redelijk dat ze deze kosten mag 
verwerken in de tarieven van WLR. 

 
43. Het college stelt zich op het principiële punt dat het onredelijk is om van WLR-afnemers te 

verwachten dat zij de kosten dragen voor het Compliance programma van KPN. Deze kosten zijn 
het gevolg van een keuze van KPN en doet zij ten behoeve van haar eigen bedrijfsvoering. 

 
44. Het college ziet in de argumentatie van de KPN geen reden om het besluit aan te passen. 
 

6 Terugwerkende kracht 
45. KPN kan zich vinden in het met terugwerkende kracht aanpassen van het marktanalysebesluit 

voor zover dit de wijziging betreft van de methodiek voor het ontbundelen van zakelijke bundels. 
KPN meent dat hier sprake was van een evidente fout in het marktanalysebesluit met negatieve 
tarieven voor KPN waardoor er sprake is van een dringende aanleiding die terugwerkende kracht 
rechtvaardigt. 

 
46. KPN mist ten aanzien van de methodiek voor het ontbundelen van residentiële bundels echter 

deze dringende aanleiding, daar deze uitkomsten niet evident fout waren. KPN heeft op basis van 
deze methodiek voorlopige tarieven gepubliceerd, die ze ook met het college heeft gedeeld. KPN 
ziet geen reden waarom zij rekening moest houden met een “spontane, ambtshalve wijziging” van 
het marktanalysebesluit. KPN is van mening dat om deze reden de gewijzigde 
ontbundelingsmethode voor bundels niet met terugwerkende kracht dient plaats te vinden voor 
residentiële bundels. 

 
47. Deze zienswijze van KPN verbaasd het college, daar KPN in haar beroep tegen het 

marktanalysebesluit juist heeft gepleit voor het ingaan van de tarieven op basis van de 
ontbundelingsmethode per 1 januari 2009, in plaats van 1 april 2009 zoals in het 
marktanalysebesluit was opgelegd. 

 
48. Het college heeft reeds in het marktanalysebesluit opgelegd dat de vast te stellen minus per 1 

januari 2009 zou gaan gelden. Het was de gehele markt vooraf duidelijk dat op basis van de 
definitieve besluiten met daarin tarieven er een verrekening plaats zou vinden voor de periode 
vanaf 1 januari 2009.  

 
49. Om deze reden heeft KPN tot op heden ook slechts voorlopige tarieven gepubliceerd, zij was 

vooraf al bekend met het feit dat de uitkomsten van zowel het onderhavige besluit als die uit de 
WPC-IIa en WPC-IIb besluiten met terugwerkende kracht per 1 januari 2009 van toepassing 
zouden worden. Zo wordt de retail-minus mede bepaald door de IOR5, die afhankelijk is van de 

                                                      
5 Interest on Receivables 
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WACC6 die wordt vastgesteld in het WPC-IIa besluit. Hetzelfde geldt voor de EDC-tarieven, 
waarvan KPN zelf heeft aangegeven deze te willen hanteren voor de ontbundeling van residentiële 
bundels. 

 
50. Tevens heeft het college niet specifiek voor zakelijke bundels een andere methodiek gekozen 

voor het ontbundelen dan bij residentiële bundels. Er is slechts sprake van één methodiek die in 
beide gevallen per 1 januari 2009 van kracht dient te gaan. 

 
51. Het college ziet in de argumenten van KPN geen aanleiding om de datum van inwerkingtreding te 

differentiëren tussen zakelijke en residentiële bundels. 
 
 
 
 

                                                      
6 Weighted average cost of capital 


