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1 Inleiding

Dit rapport presenteert de resultaten van onderzoek dat Lexonomics heeft uitgevoerd op verzoek van

OPTA naar de rol van tegenwerkende kopersmacht (“countervailing buyer power”) bij vaste

gespreksafgiftediensten.

1.1 Probleemstelling

OPTA heeft in het “Besluit wholesale gespreksafgifte op afzonderlijke openbare telefoonnetwerken,

verzorgd op een vaste locatie” (21 december 2005) de relevante markt voor wholesale

gespreksafgiftediensten afgebakend per afzonderlijk vast netwerk. Deze marktafbakening leidt tot een

marktaandeel van 100% voor de aanbieder van wholesale gespreksafgiftediensten op een bepaald

netwerk.

De vraag die centraal staat in dit onderzoek is of de macht van inkopers van wholesale

gespreksafgiftediensten, hetzij via directe interconnectie, hetzij indirect via een transitaanbieder,

tegenover aanbieders van deze diensten dermate sterk is dat, ondanks een 100% marktaandeel, deze

aanbieders geen hoger dan competitief tariefniveau kunnen hanteren en de conclusie van

aanmerkelijke marktmacht niet gerechtvaardigd is.1 2 Deze vraag wordt onderzocht voor twee

aanbieders van vaste gespreksafgiftediensten, te weten Tele2/Versatel en UPC/Priority.3

1 Een competitief prijsniveau is dat niveau dat op een effectief concurrerende markt tot stand komt. Hoewel dit

theoretisch goed is te duiden is het in de praktijk notoir lastig om exact te kwantificeren (zie ook RBB Economics,

“The Response of RBB Economics to the DG Competition Discussion Paper on the Application of Article 82 of the

Treaty to Exclusionary Abuses”, maart 2006). Om die reden schatten mededingingsautoriteiten en toezichthouders

dit vaak indirect in, aan de hand van marktaandelen op een relevante markt (als startpunt). In dit onderzoek

wordt aan de hand van feiten, praktijkervaringen en kwalitatieve factoren ingeschat of tegenwerkende

kopersmacht sterk genoeg is om afwezigheid van aanmerkelijke marktmacht te bewerkstelligen en om

bovencompetitieve afgiftetarieven te voorkomen. Een belangrijke (maar niet de enige) indicator voor het

ontbreken van voldoende sterke kopersmacht in dit geval vormt het afwijken van een bestaande situatie en het

eenzijdig door één partij verhogen van afgiftetarieven zonder dat daar met afnemers overeenstemming over is

bereikt of hoeft te worden bereikt. Vanuit economisch oogpunt is dit equivalent aan het niet-verlagen van

afgiftetarieven waar de andere partij dit wel doet. Verder vormt het ontbreken van harde

onderhandelingsinstrumenten in de handen van afnemers een indicator voor het ontbreken van sterke

tegenwerkende kopersmacht.

2 Andere factoren naast marktaandelen die van invloed zijn op een bevinding van aanmerkelijke marktmacht,

waaronder de hoogte van toetredingsdrempels of de afwezigheid van potentiële concurrentie, wijzen in de richting

van aanmerkelijke marktmacht. In dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dat tegenwerkende kopersmacht de enige

factor is die een bevinding van aanmerkelijke marktmacht mogelijk kan tegengaan.

3 Tele2 en Versatel vormen sinds hun fusie samen een economische entiteit; UPC en Priority zijn zusterbedrijven

van elkaar (beide hebben Liberty Global als moeder) en vormen daarom ook een economische entiteit. In principe

worden in deze studie Tele2/Versatel en UPC/Priority beiden als één onderneming beschouwd, maar waar

relevant (zoals bijvoorbeeld bij verkeers- en betalingsstromen) zullen de onderdelen ook apart worden bekeken.

Ditzelfde geldt voor KPN Vast en KPN Mobile. Vanuit economisch perspectief mag er normaliter van worden

uitgegaan dat partijen met een gezamenlijke eigenaar, of waarbij de ene partij een controlerend belang heeft in

de andere partij, bij beslissingen over bijvoorbeeld prijzen of de introductie en positionering van diensten, de

effecten ervan op elkaar zullen meenemen. Ook zal bij conflicterende belangen het belang van de controlerende



Geprivilegieerd en vertrouwelijk

4 / 63

1.2 Aanleiding voor het onderzoek

De directe aanleiding voor dit onderzoek is de uitspraak van het College van Beroep voor het

bedrijfsleven (CBb) inzake OPTA’s wholesale gespreksafgifte besluit. In deze uitspraak stelt het CBb

dat uitgebreider onderzoek naar kopersmacht nodig is om vast te stellen of Tele2/Versatel en/of

UPC/Priority zonder regulering niet voldoende tegenwerkende kopersmacht ervaren.4 Het CBb eist van

het onderzoek naar kopersmacht met name dat:

de asymmetrie in belangen bij gespreksafgifte, samenhangend met netwerkgrootte en met

onbalans in verkeers- en betalingsstromen, specifiek voor Tele2/Versatel en UPC/Priority

wordt beschreven en de effecten ervan worden geanalyseerd (in relatie met zowel afnemers

die direct alsook afnemers die indirect via transit afgiftediensten afnemen); en dat

de situatie zonder regulering van KPN Vast, en zonder regulering van mobiele

gespreksafgifte, waaronder die van KPN Mobile, expliciet wordt geanalyseerd.

Deze twee elementen worden in dit onderzoek expliciet meegenomen. In de citaten hieronder worden

beide punten verder toegelicht. In randnummer 9.11.5 van de uitspraak zegt het CBb meer specifiek

over Tele2:

“Naar het oordeel van het College is niet op voorhand uitgesloten dat Tele2 in een situatie

zonder regulering kopersmacht zou ervaren. Er kan in dit verband niet aan worden voorbijgezien

dat Tele2 veruit de grootste CPS aanbieder in Nederland is, zodat haar argument dat zij

verhoudingsgewijs veel meer vast telefoonverkeer ter afwikkeling aanbiedt dan zij zelf op haar

vaste openbare telefoonnetwerk ontvangt niet op voorhand overtuigingskracht kan worden

ontzegd. Tele2 heeft er voorts niet ten onrechte op gewezen dat OPTA in randnummer 340 van

het bestreden besluit weliswaar heeft onderkend dat de marktmacht van CPS aanbieders door

deze asymmetrie wordt beperkt, maar dat uit het bestreden besluit onvoldoende duidelijk blijkt

waarom OPTA niettemin tot de slotsom komt dat Tele2 desondanks beschikt over AMM. Naar het

oordeel van het College heeft OPTA in het bestreden besluit op dit punt ten onrechte volstaan

met een beschouwing over de positie van CPS aanbieders in het algemeen, zonder specifiek in te

gaan op de positie van Tele2 op de markt voor vaste gespreksafgifte op geografische nummers

op haar eigen netwerk, waarbij onder meer relevant is dat Tele2 verreweg de grootste CPS

aanbieder in Nederland is en dat zij naar eigen zeggen een verwaarloosbare hoeveelheid verkeer

op haar eigen vaste netwerk afwikkelt. Over dit laatste merkt het College op dat uit het

bestreden besluit of het verweerschrift niet blijkt hoe groot of hoe klein de markt voor

gespreksafgifte op geografische nummers op het netwerk van Tele2 is. Mede gezien de niet

eigenaar doorslaggevend zijn. Hoewel de Europese Commissie de fusie tussen Orange en T-Mobile heeft

goedgekeurd, zijn deze partijen formeel nog niet samengegaan op het moment van uitvoeren van deze studie en

daarom zullen ze hier als aparte partijen worden beschouwd.

4 Het CBb heeft in haar uitspraak (LJN: BA4880, 11 mei 2007) de AMM-aanwijzingen van Tele2 en UPC vernietigd.

Verder heeft het CBb de tariefverplichtingen van Versatel, voor zover die betrekking hebben gespreksafgifte op

haar telefoonnetwerk van telefoonverkeer dat is ontstaan op andere telefoonnetwerken dan het vaste

telefoonnetwerk van KPN, vernietigd. Tenslotte heeft het CBb het besluit vernietigd na beroep van KPN over het

niet specificeren van de aan andere telefoonaanbieders dan KPN opgelegde toegangsverplichtingen, het niet

opleggen van een sectorspecifiek discriminatieverbod aan andere telefoonaanbieders dan KPN en het niet opleggen

van een verplichting tot publicatie van een referentieaanbod aan andere telefoonaanbieders dan KPN.
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wezenlijk weersproken stelling van KPN dat het VoB aanbod van Tele2 ('Tele2 Compleet')

succesvol is, staat voor het College niet op voorhand vast dat Tele2 inderdaad een

verwaarloosbare hoeveelheid telefoonverkeer op haar vaste openbare telefoonnetwerk

afwikkelt (en ten tijde van het nemen van het bestreden besluit afwikkelde). De in het

bestreden besluit vervatte dominantieanalyse verschaft hierover evenwel geen duidelijkheid.”

En over UPC stelt het CBb, in randnummers 9.12.1 en 9.12.2:

“… UPC heeft er in dit verband op gewezen dat KPN veruit de grootste telefoonaanbieder is en

dat KPN ongeveer negentig procent van de door UPC geleverde gespreksafgiftediensten afneemt,

terwijl UPC slechts ongeveer twee procent van het verkeer van KPN afneemt. UPC heeft verder

aangevoerd dat zij ook transitdiensten van KPN afneemt, onder meer voor gesprekken die zijn

bestemd voor mobiele eindgebruikers. Volgens UPC kan haar positie op de wholesalemarkten

voor gespreksafgifte op haar vaste openbare telefoonnetwerk niet geïsoleerd worden

beschouwd, maar slechts in samenhang met de situatie op andere telefoniemarkten, waarop

KPN dominant is.

Naar het oordeel van het College had OPTA in het bestreden besluit meer specifiek moeten

ingaan op deze en de andere argumenten die UPC in haar zienswijze heeft aangevoerd voor haar

standpunt dat zij niet beschikt over AMM op de wholesalemarkten voor gespreksafgifte op haar

vaste openbare telefoonnetwerk.

… In het bijzonder heeft OPTA niet overtuigend beargumenteerd waarom de door haar in

randnummer 33 en verder van het bestreden besluit beschreven asymmetrie in belangen bij

gespreksafgifte, samenhangend met netwerkgrootte en onbalans tussen inkomend en uitgaand

verkeer, niet met zich brengt dat KPN jegens UPC een zodanige kopersmacht uitoefent dat deze

aan een AMM-aanwijzing van UPC in de weg staat.”

En later, in randnummer 9.13.6, stelt het CBb over beide partijen,:

“In het verweerschrift is weliswaar gesteld en kort toegelicht dat de kopersmacht van KPN, de

grootste afnemer van de vaste gespreksafgiftediensten, wegvalt door de regulering van haar

tarieven voor vaste gespreksafgifte, maar zulks kan naar het oordeel van het College niet

worden aangemerkt als een grondige, specifieke analyse van de positie van Tele2 en UPC op de

markten voor vaste gespreksafgifte op hun vaste openbare telefoonnetwerken in een situatie

waarin alle andere vaste aanbieders zijn gereguleerd. Er kan in dit verband niet aan worden

voorbijgezien dat de tarieven van KPN voor vaste gespreksafgifte weliswaar zijn gereguleerd,

maar haar tarieven voor mobiele gespreksafgifte vooralsnog niet. Geenszins valt uit te sluiten

dat Tele2 en UPC hun tarieven voor vaste gespreksafgifte jegens KPN niet kunnen of willen

verhogen op straffe van een verhoging van de mobiele afgiftetarieven door KPN, die voor Tele2

en UPC per saldo nadelig zou uitwerken in het licht van de in 9.12.2 van deze uitspraak

genoemde asymmetrie in belangen bij gespreksafgifte ….”

Met betrekking tot Versatel gaat het CBb in randnummer 9.33.3 nog in op de verhoudingen bij indirecte

interconnectie, via transitverkeer:

“Wat betreft transitverkeer dient OPTA naar het oordeel van het College bij het beoordelen van

de vraag welke verplichtingen passend zijn – en evenzeer in het kader van de
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dominantieanalyse, maar Versatel heeft ervoor gekozen niet op te komen tegen haar AMM

aanwijzing als zodanig – zowel aandacht te besteden aan de verhouding tussen Versatel en de

transitaanbieder als aan de verhouding tussen Versatel en de aanbieder op wiens netwerk de

beller is aangesloten, omdat de door Versatel bij de transitaanbieder in rekening gebrachte

gespreksafgiftetarieven in beginsel worden doorberekend aan de aanbieder van het netwerk

waarop de beller is aangesloten (en uiteindelijk veelal aan de beller), zodat ook de verhouding

tussen Versatel en de aanbieder van het netwerk waarop de beller is aangesloten relevant is. Bij

het beoordelen van deze (machts)verhoudingen kan er niet aan worden voorbijgezien dat een

belangrijk gedeelte van het aan Versatel ter afwikkeling aangeboden telefoonverkeer afkomstig

is van mobiele aanbieders. Uit het bestreden besluit blijkt niet dat OPTA de

onderhandelingspositie van Versatel ten opzichte van de mobiele aanbieders heeft onderzocht.

Bij gebreke van een dergelijk onderzoek is niet op voorhand aannemelijk dat Versatel zich in

een situatie zonder regulering jegens de mobiele aanbieders gedragingen kan permitteren die

nopen tot regulering van haar gespreksafgiftetarieven voor telefoonverkeer van mobiele bellers,

ongeacht of dit verkeer via directe interconnectie of indirecte interconnectie bij Versatel wordt

afgeleverd.”

Het CBb stelt hier vast dat mogelijke tegenwerkende kopersmacht ook dient te worden onderzocht in

de gevallen waarbij er geen directe interconnectie is, maar verkeer via transit wordt verzorgd. Hoewel

in die gevallen de transitaanbieder en niet de originerende partij verkeer bij de aanbieder van

gespreksafgifte afgeeft, is het over het algemeen zo dat de originerende partij de afgiftetarieven

betaalt. De transitaanbieder geeft de afgiftetarieven namelijk één-op-één door.5

1.3 Scenario’s, methodologie en informatiebronnen

Gegeven de probleemstelling en de eisen van het CBb wordt bij de beoordeling van de sterkte van

tegenwerkende kopersmacht uitgegaan van een situatie waarin de afgiftetarieven van UPC/Priority en

Tele2/Versatel zelf niet zijn gereguleerd. Met betrekking tot regulering van andere partijen,

waaronder andere vaste aanbieders inclusief KPN Vast en mobiele aanbieders die via transit afgifte

afnemen, zullen verschillende scenario’s worden bekeken. In scenario 1 zijn andere aanbieders van

afgiftediensten onderhevig aan ex ante regulering. In scenario 2 wordt deze ex ante regulering

weggedacht. In scenario 3 worden daarenboven ex post mededingingsregels weggedacht.

Het theoretisch kader voor deze studie bestaat uit verschillende onderdelen. Er wordt gebruik gemaakt

van inzichten uit de economische literatuur naar kopersmacht (zogenaamde “monopsonie”) en uit de

onderhandelingsliteratuur. Verder wordt aangesloten bij de factoren die in de studie van

onderzoeksbureau Oxera6 naar de rol van kopersmacht bij mobiele afgiftetarieven, als belangrijk zijn

aangeduid in de onderhandelingen tussen inkopende en verkopende partijen van mobiele en vaste

gespreksafgiftediensten.

Bij de praktische inschatting van kopersmacht is gebruik gemaakt van de volgende informatiebronnen:

Interviews met experts van OPTA op het gebied van vaste gespreksafgifte;

5 Dit is het geval bij de “Premium Transit Connect” dienst van KPN die in Nederland het meest wordt afgenomen.

Verderop in dit rapport zullen enkele recente zaken worden besproken waarbij de aanbieder van afgiftediensten

tarieven specifiek verhoogt voor partijen die via transit verkeer aanleveren.

6 Oxera, “Research on countervailing buyer power for mobile call termination, the Dutch case”, OPTA, april 2007.
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Achtergrondinformatie (publiek en vertrouwelijk) over geschillen tussen partijen inzake vaste

gespreksafgifte tarieven (zogenaamde FTA ofwel “Fixed Terminating Access” geschillen);

Achtergrondinformatie over recente gedragingen van partijen, die bij OPTA zijn aangekaard, ná

vernietiging door het CBb van onderdelen van het wholesale gespreksafgiftebesluit;

Bevindingen in de Oxera studie voor zover die betrekking hebben op vaste gespreksafgifte;

Informatie over verkeers- en betalingsstromen die werd verkregen van diverse partijen naar

aanleiding van een informatieverzoek van OPTA voor het huidige onderzoek; en

Interview met Versatel (op 18 september 2007) en schriftelijk inbreng van Tele2 (19 september

2007).

Interview met UPC en Priority (op 3 oktober 2007).

Schriftelijk commentaar en opmerkingen van UPC, KPN en van Versatel op de concept versie

(van 25 september) van dit rapport.

1.4 Organisatie

De rest van dit rapport is als volgt georganiseerd:

Hoofdstuk 2 schetst het theoretisch kader voor de beoordeling van de sterkte van

tegenwerkende kopersmacht;

Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de relevante feiten en praktijkervaringen om

tegenwerkende kopersmacht te beoordelen;

Hoofdstuk 4 interpreteert die feiten en ervaringen en komt tot conclusies over tegenwerkende

kopersmacht in diverse reguleringsscenario’s.
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2 Theoretisch kader

Dit hoofdstuk beschrijft economische inzichten op het gebied van kopersmacht en tegenwerkende

kopersmacht. Verder vat het de studie samen die Oxera recent voor OPTA heeft uitgevoerd naar de rol

van tegenwerkende kopersmacht bij mobiele gespreksafgiftediensten. Het hoofdstuk eindigt met een

uiteenzetting van het theoretische kader aan de hand waarvan in de rest van de studie de sterkte van

tegenwerkende kopersmacht wordt ingeschat.

2.1 Tegenwerkende kopersmacht bij de beoordeling van aanmerkelijke

marktmacht

“Kopersmacht” en “tegenwerkende kopersmacht” zijn twee aparte concepten, hoewel ze gerelateerd

zijn aan elkaar. Kopersmacht is een vorm van marktmacht die op kan treden als concurrentie tussen

inkopers niet effectief is. Dit is equivalent aan marktmacht aan de verkoopkant, waarbij in het geval

van dominantie deze marktmacht aanzienlijk is. Misbruik van aanzienlijke kopersmacht kan

vergelijkbare negatieve welvaartseffecten (“deadweight loss”) hebben als misbruik van dominantie.7

Bij tegenwerkende kopersmacht gaat het om het vermogen van een koper om tegenwicht te bieden aan

(aanzienlijke) marktmacht aan de verkoopzijde door concurrentie te creëren tussen aanbieders of door

anderszins een competitieve uitkomst te bewerkstelligen. Deze tegenwerkende kopersmacht moet

dermate sterk zijn dat de prijs van een aanbieder niet boven het competitieve niveau kan komen.

Tegenwerkende kopersmacht kan bijvoorbeeld voortkomen uit het vermogen om een nieuwe toetreder

te stimuleren door hem een bepaalde hoeveelheid vraag te garanderen zodat de risico’s van toetreding

afnemen. Een andere bron is de mogelijkheid om verticaal (terugwaarts) te integreren zodat verkopers

onder druk komen te staan. Weer een andere bron is het afdwingen van bepaald gedrag door

geloofwaardige dreigementen om de ander te benadelen te uiten in onderhandelingssituaties.

Een prijs die toch boven het competitieve niveau uitkomt impliceert dat tegenwerkende kopersmacht

onvoldoende is om dominantie van de aanbieder te neutraliseren.8

2.2 Economische theorie over kopersmacht

In de economische literatuur bestaan verschillende analyses van kopersmacht.9 Ten eerste is er de

klassieke analyse van “monopsonie” (een marktstructuur met één koper) waarbij transacties tussen

inkopers en leveranciers verlopen via een markt waar één prijs tot stand komt. Een bijzonder geval

binnen deze benadering is het zogenaamde “bilaterale monopolie”, waarbij een monopolist leverancier

aan de aanbodzijde tegenover een monopsonist inkoper aan de vraagzijde staat. Het tweede

7 Met welvaartseffecten worden hier de effecten bedoeld op het totaal van consumentensurplus en

producentensurplus (winst). Bij mededingingstoezicht in Europa is het gebruikelijk om het belang van

consumentensurplus zwaarder mee te laten wegen.

8 Zie ook Ofcom in het kader van onderzoek naar tegenwerkende kopersmacht in mobiele afgiftediensten: Ofcom,

“Mobile Call Termination: Proposals for Consultation”, september 2006.

9 Voor een samenvatting van deze literatuur vanuit het perspectief van competitieve beoordelingen, zie Dobson,

P., M. Waterson, en A. Chu, The Welfare Consequences of the Exercise of Buyer Power, Office of Fair Trading

Research Paper 16, september 1998.
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analysekader gaat uit van inkopers en leveranciers die bilateraal, dus niet via een markt, met elkaar

onderhandelen over individuele contracten.10 Beide benaderingen worden hierna besproken.

Klassiek monopsonie

Binnen de klassieke analyse is er sprake van kopersmacht als een inkoper de marktprijs niet als

gegeven beschouwt maar die kan beïnvloeden met de hoeveelheid die hij afneemt. Door minder

volume af te nemen zal de marktprijs dalen; door meer af te nemen zal de marktprijs stijgen. Dit is

equivalent met de economische definitie van marktmacht aan de verkoopkant (maar uitdrukkelijk niet

noodzakelijk met dominantie of aanmerkelijke marktmacht in mededingingsrechtelijke zin): een

onderneming met marktmacht beschouwt de prijs niet als gegeven, zoals bij perfect concurrentie,

maar kan die beïnvloeden door de keuze van productievolumes. De belangrijkste conclusies in de

klassieke monopsonie analyse zijn als volgt:

Op inkoopmarkten met een groot aantal kleine leveranciers leidt kopersmacht tot excessief

lage prijzen op de inkoopmarkt. Dit leidt vanuit het oogpunt van sociale welvaart tot een

welvaartsverlies omdat de aangeboden hoeveelheid onder het competitieve niveau komt te

liggen; door meer te produceren neemt de welvaart toe. Dit welvaartsverlies wordt versterkt

indien de partij met kopersmacht zelf verkoopmacht op de afzetmarkt heeft.

Op inkoopmarkten met aanzienlijke marktmacht van leveranciers kan kopersmacht de

negatieve welvaartseffecten van die marktmacht reduceren. Met andere woorden, het is beter

om een sterke dan een zwakke inkoper te hebben tegenover een sterke leverancier. De

negatieve welvaartseffecten kunnen echter niet geheel worden weggenomen. Er zal altijd enig

welvaartsverlies zijn. Deze bevinding geldt ook in het extreme geval van een zogenaamd

“bilateraal monopolie”, waarbij de marktstructuur wordt gekenmerkt door een monopolie aan

de aanbodzijde en een monopsonie aan de vraagzijde.

Met name de tweede conclusie heeft betrekking op “tegenwerkende kopersmacht”.

Onderhandelingsmodellen

Hoewel het klassieke monopsonie model voor sommige markten (zoals markten voor agrarische

producten, basisproducten of de arbeidsmarkt) een realistische karakterisering is, gaat dit voor andere

markten niet op. In markten die worden gekenmerkt door grotere aanbieders die een bepaalde mate

van verkoopmacht hebben en die tegenover kopers staan met een bepaalde mate van kopersmacht,

komen over het algemeen geen uniforme marktprijzen tot stand, maar zijn prijzen veeleer het

resultaat van bilaterale onderhandelingen. Dit kan tot verschillen leiden met bevindingen in het

klassieke monopsonie model. Bij bilaterale onderhandelingen is het bijvoorbeeld realistischer om

hogere inkoopvolumes te associëren met lagere prijzen (inkopers onderhandelen hogere kortingen voor

grotere toegezegde aankopen) – dit gaat tegen de logica van het klassieke monopsonie model in

waarbij lagere volumes met lagere prijzen gepaard gaan.

De sleutel voor de beoordeling van kopersmacht bij individueel onderhandelde prijzen is een goed

begrip van de relatieve onderhandelingsmacht van de inkopende en verkopende partij. De

onderhandelingsmacht van een partij hangt niet noodzakelijk (alleen) af van zijn grootte. Andere

10 Naar de klassieke marktanalyse wordt in de literatuur ook wel gerefereerd als “market-interface”, “single-

price” of “posted price”; naar de onderhandelingsanalyse als de “bargaining-interface” of “negotiated contracts”.
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factoren zijn minstens zo belangrijk, waaronder (1) de geloofwaardigheid van het dreigement van een

partij om onderhandelingen stop te zetten zonder zichzelf ernstig te schaden; en (2) de impact van

terugtrekking uit de onderhandelingen op de andere partij (bijvoorbeeld het verlies voor de andere

partij als de transactie waarover onderhandeld wordt niet doorgaat).

In het onderzoek naar kopersmacht bij mobiele afgiftediensten voor OPTA heeft Oxera een aantal

factoren op een rij gezet die specifiek in het geval van afgiftediensten (mobiel en vast) de relatieve

onderhandelingsposities van parijen beïnvloeden.

2.3 Oxera studie naar mobiele afgiftediensten

Op verzoek van OPTA heeft Oxera recent de rol van tegenwerkende kopersmacht onderzocht bij

mobiele gespreksafgiftediensten in Nederland. Oxera heeft hiertoe een kader ontwikkeld en factoren

onderzocht die in de praktijk een belangrijke invloed hebben op de onderhandelingsposities van

partijen die mobiele gespreksafgiftediensten inkopen en verkopen.

Oxera maakt een onderscheid tussen prikkels van partijen om bepaalde afgiftetarieven te rekenen, en

de mogelijkheid om afgiftetarieven te verhogen.

Factoren die mobiele afgiftetarieven bepalen

Oxera stelt de volgende factoren vast die tarieven van mobiele afgiftediensten in belangrijke mate

bepalen:

Mogelijkheid om prijs discriminatie toe te passen: Oxera concludeert dat in de praktijk zowel

mobiele als vaste aanbieders geen prikkel en geen mogelijkheid hebben om aan prijs

discriminatie te doen. Met andere woorden, aanbieders zullen dezelfde afgiftetarieven

hanteren aan verschillende groepen afnemers. Eén van de redenen hiervoor is dat KPN Carrier

Services als grootste aanbieder van transitverkeersdiensten waarschijnlijk in veel gevallen in

staat is de gunstigste afgiftetarieven te bewerkstelligen, en het staat andere partijen vrij om

van transit gebruik te maken als zij zelf geen gunstige afgiftetarieven kunnen afdingen.

Recente praktijk (ná de Oxera studie) laat echter zien dat vaste aanbieders van

gespreksafgiftediensten wel degelijk een prikkel kunnen hebben en in staat zijn om prijs

discriminatie toe te passen, en dat de mogelijkheid van transit dit niet tegenhoudt. Na de

vernietiging door het CBb van de marktanalysebesluiten wholesale gespreksafgifte voor UPC en

Versatel (dat laatste voorzover het verkeer van andere partijen dan KPN betreft), hebben

zowel UPC als Versatel besloten om de afgiftetarieven voor mobiele aanbieders te verhogen

terwijl die voor KPN Vast onveranderd blijven. Transit via KPN Carrier Services biedt in dit

geval geen alternatief voor mobiele aanbieders omdat KPN Carrier Services de hogere

afgiftetarieven van UPC en Versatel voor één-op-één aan hen doorgeeft. Verderop zal dit

voorbeeld worden toegelicht.

Kostenverschillen tussen aanbieders: zonder gedetailleerd op kostenniveaus in te gaan stelt

Oxera vast dat de relatieve kostenniveaus, van laag naar hoog, als volgt zijn: KPN vast; andere

vaste operatoren; mobiele operatoren GSM900; mobiele operatoren DCS1800. Deze

kostenverschillen leiden er mede toe dat verschillende operatoren verschillende

afgiftetarieven hanteren. Een kostenonderzoek is op zichzelf geen onderdeel van deze analyse

naar tegenwerkende kopersmacht.
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Verkeers- en betalingsbalans: aanbieders hebben verschillende verkeersprofielen, hetgeen

ertoe leidt dat er asymmetrie ontstaat in de hoeveelheid inkomende en uitgaande gesprekken

en minuten. Een partij kan een netto aanbieder (vrager) van afgiftediensten zijn, hetgeen

betekent dat zijn abonnees meer (minder) gebeld worden dan zelf naar anderen bellen. Bij

gelijke afgiftetarieven van alle operatoren zou dit automatisch betekenen dat een netto

aanbieder (vrager) ook een netto ontvanger (betaler) van afgiftetarieven zou zijn. Echter, bij

verschillen in afgiftetarieven, zoals in de praktijk voorkomt, is dit niet noodzakelijk het geval.

Oxera observeert dat enkele vaste netwerkoperatoren netto ontvangers van verkeer zijn, maar

door de hogere mobiele afgiftetarieven zijn ze netto betalers aan mobiele operatoren. De

netto betalingspositie is volgens Oxera een belangrijk ijkpunt bij onderhandelingen over

nieuwe tarieven; een netto betaler zal meer weerstand ontmoeten als hij door verhoging van

eigen afgiftetarieven een netto ontvanger zou worden.

Het “waterbed” effect en de gevoeligheid van de vraag voor veranderingen in afgiftetarieven:

het zogenaamde “waterbed” effect zegt dat operators hoge afgiftetarieven rekenen om meer

competitieve activiteiten zoals gespreksopbouw en gespreksdoorgifte mee te subsidiëren.

Oxera vindt in haar onderzoek echter geen bewijs dat dit waterbed effect ondersteunt.

Afgezien daarvan is de gevoeligheid van de vraag dermate klein bij veranderingen in mobiele

afgiftetarieven, zo stelt Oxera, dat mobiele netwerkoperatoren uit hoofde van vraagkenmerken

van nature een prikkel hebben om hun afgiftetarieven te verhogen.

Op basis van het bovenstaande concludeert Oxera dat partijen, zowel mobiele als vaste, een prikkel

hebben om hoge afgiftetarieven te hanteren.

Mogelijkheid voor hoge mobiele afgiftetarieven

Na het vaststellen van de factoren die afgiftetarieven bepalen, bekijkt Oxera de mogelijkheid die

partijen hebben om afgiftetarieven te verhogen. Een mogelijk belangrijke kracht tegen een dergelijke

verhoging is tegenwerkende kopersmacht. Oxera stelt een aantal factoren vast aan de hand waarvan de

sterkte van tegenwerkende kopersmacht kan worden ingeschat. Hiertoe behoren: (1) de mate waarin

partijen informatie hebben over de hoogte van afgiftetarieven van andere partijen; (2) de mogelijkheid

van inkopers om disputen of vastlopende onderhandelingen bij OPTA aanhangig te maken en te laten

arbitreren; (3) de al dan niet regulering van afgiftediensten; (4) de mogelijkheid om betalingen in te

houden of te vertragen (dit hangt af van de netto betalingsstromen van één partij naar de andere

partij); en (5) de mogelijkheid om gesprekken transit via een andere partij te laten verlopen. Deze

factoren komen verderop uitgebreider aan de orde.

De conclusie die Oxera trekt is dat de tegenwerkende kopersmacht in het geval van mobiele

afgiftetarieven nooit zo sterk is dat die een conclusie van aanmerkelijke marktmacht van mobiele

aanbieders van afgiftediensten kan ondermijnen. Oxera concludeert dat partijen, zowel mobiele als

vaste, niet alleen een prikkel, maar ook een mogelijkheid hebben om hoge afgiftetarieven te hanteren.

Deze conclusie geldt in een situatie met en zonder regulering van vaste aanbieders en andere mobiele

aanbieders.

2.4 Beoordelingskader

Het beoordelingskader dat in deze studie wordt toegepast houdt rekening met de resultaten die Oxera

vindt op het gebied van vaste gespreksafgifte en ook meer algemeen de factoren die belangrijk zijn om

de relatieve onderhandelingsposities in te schatten. Op punten wordt echter ook afgeweken van de
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Oxera studie – zo is het onderzoeksmiddel van questionnaires minder gebruikt en wordt bij de

praktische analyse meer gebruik gemaakt van kwantitatieve informatie.

Uitgangspunt: aanbieders hebben een prikkel om hoge afgiftetarieven te hanteren

Het uitgangspunt dat in deze studie wordt genomen, mede gebaseerd op het voorgaande, is dat

aanbieders van vaste gespreksafgiftediensten een prikkel hebben om bovencompetitieve tarieven te

hanteren (verderop wordt ingegaan wat bepaalt of dit ook daadwerkelijk mogelijk is). In afwezigheid

van substitutiemogelijkheden aan de vraag- en aanbodzijde zijn de relevante markten voor vaste

gespreksafgiftediensten afgebakend per netwerk. Dit impliceert een marktaandeel van 100%. Net zoals

een standaard tekstboek monopolist een monopolieprijs wil hanteren die zijn winst optimaliseert, zo

zullen ook aanbieders van vaste gespreksafgiftediensten een tarief willen hanteren dat hun winst

maximaliseert. De vraag die centraal staat in deze studie is niet of aanbieders van gespreksafgifte een

monopolieprijs of anderszins bovencompetitieve prijs willen hanteren, maar of ze daadwerkelijk in

staat zijn om dat te doen.

In het specifieke geval van afgiftediensten is het verder zo dat het “calling party pays” principe tot een

externaliteit leidt, die de prikkel om hoge tarieven te hanteren nog verder versterkt. Een verhoging

van afgiftetarieven op een bepaald netwerk leidt er namelijk toe dat abonnees van een ander netwerk

meer gaan betalen (ervan uitgaande dat de verhoging van wholesale tarieven op retail niveau wordt

doorgegeven). Niet de eigen afnemers betalen meer, maar de afnemers van andere aanbieders betalen

meer. Aangezien bellers vaak niet op de hoogte zijn van de hoge afgiftetarieven die zij moeten

betalen, leidt een verhoging van de afgiftetarieven nauwelijks tot reacties bij afnemers, en is dus al

zeer snel winstgevend.

Wat kan een aanbieder van vaste gespreksafgiftediensten ervan weerhouden om hoge

tarieven te hanteren?

Een aanbieder van vaste gespreksafgiftediensten kan een aantal beperkingen ervaren die voorkomen

dat hij hoge afgiftetarieven hanteert. Hieronder worden mogelijke beperkingen besproken.

Hogere prijsgevoeligheid als gevolg van slechtere bereikbaarheid

Hoge afgiftetarieven zouden ertoe kunnen leiden dat abonnees opzeggen als ze ervaren dat ze minder

gebeld worden zodra bellers doorkrijgen dat ze hoge afgiftetarieven betalen. In economische termen

zou dit weerspiegeld zijn in een hogere prijsgevoeligheid van de vraag (hogere prijselasticiteit).

Hoewel de aanbieder nog steeds een monopolieprijs kan hanteren bij een hogere prijsgevoeligheid, is

deze prijs en de bijbehorende marge wel lager. Oxera stelt echter dat de prijsgevoeligheid van

mobiele afgiftediensten in principe relatief laag is (tenzij er actie wordt ondernomen om deze te

verhogen – zie hierna), en er is geen reden om aan te nemen dat dit veel anders is bij vaste

afgiftediensten.11

Internaliseren van de “calling party pays” externaliteit

Een afnemer van wholesale afgiftediensten zou aan zijn klanten zichtbaar kunnen maken dat bellen

naar een bepaald netwerk duur is vanwege hoge afgiftetarieven. Dit kan op verschillende manieren:

11 Zie pagina 49 van de Oxera studie, waar een prijselasticiteit van -0.22 wordt genoemd voor mobiele afgifte, met

referentie naar een NERA studie voor mobiele aanbieders.
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het zou expliciet vermeld kunnen worden op facturen, of bellen naar een bepaalde aanbieder zou uit

een belbundel gehaald kunnen worden. Dit zou bellers meer bewust kunnen maken, met als mogelijk

gevolg dat er minder vaak naar abonnees van dat netwerk wordt gebeld, met als mogelijk verder

gevolg dat dat netwerk dan minder abonnees aantrekt. Nog afgezien van de effectiviteit ervan (dat wil

zeggen, of het inderdaad uiteindelijk zal leiden tot minder abonnees), zitten er haken en ogen aan een

dreigement in onderhandelingen om afgiftetarieven aan klanten zichtbaar te maken. Ten eerste weten

bellers vaak niet bij welk netwerk degenen die ze bellen een aansluiting hebben. Ten tweede vereist

het aanpassingen in het “billing systeem” om tarieven zichtbaar te maken of aanpassingen in marketing

communicatie als netwerken uit bundels worden genomen. Verderop in sectie 4.3 zal aan de orde

komen of het bewuster maken van eindgebruikers een effectief instrument in onderhandelingen over

afgiftetarieven is.

Verder is er nog een specifieke groep bellers die meer wel rekening houdt met de kosten van gebeld

worden. Het gaat dan om groepen afnemers die onderling vaak met elkaar bellen en minder met

anderen (een “closed user group”).12 Deze groepen kunnen expliciet rekening houden met de hoogte

van afgiftetarieven bij de keuze van operator. De externaliteit die eerder werd beschreven treedt dan

niet op. Bovendien verdwijnt waarschijnlijk de monopoliepositie van een aanbieder in het afwikkelen

van gesprekken, omdat dergelijke “closed user groups” vaak dienstenpakketten inkopen en tevoren

hierover onderhandelen met verschillende aanbieders. Deze situatie leidt waarschijnlijk tot een andere

afbakening van de relevante markt voor deze specifieke groep afnemers, niet meer als afgifte per

netwerk. Om deze reden zal op dit specifieke punt in deze studie niet verder worden ingegaan.

Onderhandelingsinstrumenten die samenhangen met “two-way access” verkeer

Voor deze studie is het belangrijk vast te stelen dat een aanbieder van gespreksafgiftediensten aan een

netwerk tegelijkertijd ook afnemer van gespreksafgiftediensten van dat netwerk is (dit wordt ook wel

“two-way access” verkeer genoemd). Er is een wederzijdse afhankelijkheid, hetgeen de koper van

afgiftediensten mogelijk instrumenten in handen geeft om bij onderhandelingen een verhoging te

voorkomen. Hierbij valt te denken aan:13

Weigeren van interconnectie. Een partij zou in reactie op een verhoging niet langer eigen

afgiftediensten aan de andere partij kunnen aanbieden. Probleem hiermee is echter dat voor

alle operators een “end-to-end connectivity” verplichting geldt, op grond van hoofdstuk 6 van

de Telecommunicatiewet. Een expliciete weigering is gegeven deze verplichting dus geen

optie. Er zijn echter andere manieren om zonder een expliciete weigering, interconnectie te

“bemoeilijken”.

12 Voor sommige zakelijke klanten zou ook kunnen gelden dat het belangrijk is dat de kosten van gebeld worden

niet te hoog zijn. Ook hier geldt wel de kwalificatie dat bellers dan op de hoogte moeten zijn van de

afgiftetarieven.

13 Zie ook Martin Cave, Ulrich Stumpf en Tommaso Valletti (2006), “A Review of certain markets included in the

Commission's Recommendation on Relevant Markets subject to ex ante Regulation”, waarin wordt gesteld (pagina

56): “Countervailing buyer power may take the following forms: refusal to interconnect, refusal to buy

termination services (while continuing to supply call termination) or a reciprocal increase in the termination

rate….” Overigens concluderen deze auteurs dat het over het algemeen onwaarschijnlijk is dat de marktmacht van

de zittende onderneming, maar ook van alternatieve vaste aanbieders bij gespreksafgiftediensten, ingeperkt wordt

door tegenwerkende kopersmacht.
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Niet langer afnemen van afgiftediensten. Een partij zou kunnen overwegen geen

afgiftediensten meer af te nemen bij een hoger tarief. De mate waarin dit dreigement

geloofwaardig is hangt onder andere af van de grootte van het netwerk dat de afgiftediensten

aanbiedt. Om een voorbeeld te geven: indien een kleine partij niet langer afgiftediensten zou

afnemen bij KPN Vast, dan zouden haar abonnees niet langer naar KPN Vast abonnees kunnen

bellen. De onmogelijkheid om naar KPN Vast abonnees te bellen verslechtert het retail aanbod

van die partij waarschijnlijk aanzienlijk. Dit ondermijnt de geloofwaardigheid van een

dreigement voor deze actie van een kleine partij. Omgekeerd daarentegen zou het dreigement

beter kunnen werken; het is onwaarschijnlijk dat veel KPN Vast abonnees zouden afhaken

indien ze niet langer met abonnees van een bepaalde kleine partij zouden kunnen bellen.

Verhoging van eigen afgiftetarieven. In reactie op een verhoging van de afgiftetarieven van de

andere partij, zou een partij ook zijn eigen afgiftetarieven kunnen verhogen (al dan niet

reciproque). Eén van de problemen met deze reactie is dat het best mogelijk is dat beide

partijen er baat bij hebben om hoge afgiftetarieven te hanteren. In deze gevallen is een eigen

verhoging dus geen instrument om hoge afgiftetarieven tegen te gaan.

Bovendien hangt het van de aanwezigheid van tariefregulering af of een dergelijke reactie voor

een partij openstaat. Een AMM partij wiens gespreksafgiftetarieven begrensd zijn middels een

tariefbovengrens, staat het (bij een bindende bovengrens) niet open om een verhoging door te

voeren in reactie op een verhoging van een andere partij. Tariefregulering van afgiftediensten

is dus ook een belangrijke factor. In hoofdstuk 4 zullen verschillende scenario’s worden

geanalyseerd met en zonder tariefregulering.

Overige relevante factoren voor onderhandelingsposities

Tot de overige factoren behoren die factoren waarvan ook Oxera vaststelt dat ze belangrijk zijn voor

het beoordelen van de sterkte van tegenwerkende kopersmacht, te weten:14

de mate waarin eindgebruikers informatie hebben en zich bewust zijn van afgiftetarieven van

andere partijen. Het kan de onderhandelingspositie van een partij versterken als die partij de

wholesale afgiftetarieven aan haar beller zichtbaar kan maken, bijvoorbeeld door ze apart op

de factuur te vermelden of door ze uit een belbundel te halen, en als gebelden vervolgens

door slechtere bereikbaarheid overstappen op andere netwerken. Ook kan reputatieschade

die hierdoor mogelijk optreedt een rol van betekenis spelen in onderhandelingen;

de mogelijkheid om disputen of vastlopende onderhandelingen bij OPTA aanhangig te maken.

Dit instrument gaat ervan uit dat er toezicht bestaat. Dit kan ex ante toezicht zijn

(tariefregulering) of ex post toezicht. In het eerste geval: indien een kopende partij het

afgiftetarief te hoog vindt kan hij OPTA vragen om de tarieven tegen de ex ante regelgeving

te toetsen. Het hangt dan van het beoordelingskader van OPTA af hoe een bepaald

14 In tabel 6.4 van de Oxera studie staan de gewichten die mobiele en vaste aanbieders toekennen aan

verschillende factoren die de onderhandelingsmacht ten opzichte van afgifte aanbieders beïnvloeden. Op basis van

een questionnaire en interviews komen de hier genoemde factoren komen als sterkste invloed naar voren.

Uitzondering hierop vormt de mogelijkheid om netto betalingen in te houden. Deze factor wordt elders in het

Oxera rapport naar voren gebracht (en ook in de Ofcom consultatie naar tegenwerkende kopersmacht bij mobiele

gespreksafgifte speelt deze factor een belangrijke rol).
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afgiftetarief beoordeeld wordt. In geval van ex post toezicht is het beoordelingskader wat

onzekerder omdat het tevoren niet expliciet is omschreven;

de mogelijkheid om gesprekken transit via een andere partij te laten verlopen. Hoewel in

theorie transit een “bypass” mogelijkheid is die tot per saldo (met inachtneming van transit

tarieven) tot lagere afgiftetarieven kan leiden, laat de recente praktijk van de

tariefverhoging van Tele2/Versatel en de aangekondigde tariefverhoging van UPC/Priority,

beide aan alleen mobiele partijen, zien dat prijs discriminatie deze “bypass” mogelijkheid

kan afsluiten. Deze tariefverhogingen zijn op moment van dit onderzoek nog onderwerp van

een geschil en een handhavingsverzoek bij OPTA ; en

de mogelijkheid om betalingen in te houden of te vertragen. De mogelijkheid om dit

instrument in te zetten hangt af van de betalingsbalans tussen twee partijen. Alleen een

netto betaler kan dit instrument bij een verhoging van afgiftetarieven van een bepaalde

partij inzetten.

Tijdens besprekingen met Versatel en UPC werd door deze partijen nog naar voren gebracht dat andere

diensten naast afgiftediensten ook een rol kunnen spelen in onderhandelingen over afgiftetarieven.

Tijdens de onderhandelingen worden dan meerdere “dossiers” ingebracht met als doel om een

overeenkomst over verschillende diensten te bereiken, waarvan afgiftetarieven dan onderdeel

uitmaken. Het is echter niet mogelijk om dit aspect in dit onderzoek op systematische wijze mee te

nemen, omdat voor verschillende partijen verschillende “dossiers” spelen en deze “dossiers” de

onderhandelingsmacht van de ene partij ten opzichte van de andere partij kunnen verzwakken of juist

versterken. Hoewel dit in individuele gevallen belangrijk kan zijn wordt deze factor hier daarom niet

meegenomen.

Tot slot

In deze sectie zijn theoretische factoren genoemd die de sterkte van tegenwerkende kopersmacht – het

tegengaan van hogere afgiftetarieven - bepalen. In het volgende hoofdstuk worden de relevante feiten

en ervaringen op een rij gezet aan de hand waarvan deze factoren in de praktijk zullen worden

ingeschat.
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3 Feiten en ervaringen

In dit hoofdstuk worden relevante feiten en ervaringen beschreven aan de hand waarvan in het

volgende hoofdstuk de sterkte van tegenwerkende kopersmacht zal worden ingeschat. Aan de orde

komen het aantal aansluitingen per vaste en mobiele aanbieder in Nederland; verkeers- en

betalingsstromen via directe interconnectie tussen UPC, Priority, Tele2 en Versatel aan de ene kant en

KPN Vast aan de andere kant; en verkeers- en betalingsstromen via KPN Transit tussen enerzijds UPC,

Priority, Tele2 en Versatel en anderzijds andere partijen, waaronder met name de mobiele

operatoren. Verder worden geschillen omtrent afgiftetarieven uit het verleden en de gaande conflicten

op een rij gezet. Tenslotte wordt een historisch overzicht gegeven van de FTA tarieven van KPN Vast,

UPC, Priority, Tele2 en Versatel en van de mobiele afgiftetarieven.

3.1 Aansluitingen per aanbieder

Tabel 1 geeft het aantal aansluitingen weer per aanbieder in Nederland. Deze aansluitingen omvatten

vaste aansluitingen, waaronder traditionele telefonie (laagcapacitair) en VoB, en mobiele aansluitingen

(pre-paid en post-paid). […

…]

Tabel 1 – Aantal aansluitingen per aanbieder, vaste en mobiele telefonie*, 2006/2007

Aanbieder Aantal aansluitingen (in
000)

Aandeel in totaal aantal
aansluitingen (vast en mobiel)

KPN totaal

- waarvan KPN Vast
- waarvan KPN VoB
- waarvan KPN Mobile (inclusief Telfort)

UPC/Priority totaal

- waarvan UPC Vast
- waarvan UPC VoB
- waarvan Priority**

Versatel/Tele2 totaal***

- waarvan Versatel/Tele2 Vast
- waarvan Versatel/Tele2 VoB
- waarvan Versatel/Tele2 CPS
- waarvan Versatel/Tele2 mobiel

Essent/Casema/Multikabel

- waarvan E/C/M Vast
- waarvan E/C/M VoB
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Aanbieder Aantal aansluitingen (in
000)

Aandeel in totaal aantal
aansluitingen (vast en mobiel)

Overig vast

- waarvan vast (Colt; Premium)
- waarvan VoB (Orange; Scarlet)
- waarvan CPS (ACN; Atlantic; BT; Esprit;
Pretium; Scarlet; Verizon)

Vodafone

T-Mobile

Orange

Overig mobiel (Scarlet; ACN)

Totaal vast + mobiel

Bron: OPTA structurele marktmonitor en eigen analyse
*: Vaste telefonie is inclusief traditionele, laagcapacitaire aansluitingen en inclusief VoB, op 31 maart 2007;
mobiele telefonie is inclusief post-paid en pre-paid aansluitingen, voor periode juli/dec 2006
**: In deze tabel zijn geen hoogcapacitaire aansluitingen opgenomen; Priority heeft uitsluitend
hoogcapacitaire aansluitingen
***: Opsplitsing van Versatel en Tele2 is hier niet mogelijk. Zonder CPS heeft Versatel/Tele2 een aandeel […]
(in totaal dan […] aansluitingen); zonder CPS hebben andere partijen een hoger aandeel

Onder bepaalde veronderstellingen (bijvoorbeeld uitgaande van identieke verkeersprofielen) geeft het

aandeel van een partij in het totaal van aansluitingen een eerste inschatting van verwachte

verkeersstromen. […

…]15

Verschillende verkeersprofielen16 en niet-reciproque afgiftetarieven leiden ertoe dat de netto

verkeers- en betalingsstromen niet gelijk zijn aan 0. In de volgende secties zal de asymmetrie in

verkeers- en betalingsstromen worden bepaald voor UPC, Priority, Tele2 en Versatel aan de hand van

informatie van KPN Vast (waaronder KPN Transit en KPN Carrier Services).

3.2 Directe interconnectie: asymmetrie in verkeersstromen

Directe interconnectie vs transit

Partijen kunnen op twee manieren onderling verkeer uitwisselen: via directe interconnectie, waarbij

twee netwerken direct aan elkaar gekoppeld zijn en interconnectie overeenkomsten hebben

15 In de tabel zijn ook CPS aanbieders opgenomen. Aangezien CPS aanbieders geen afgiftediensten leveren, maar

wel opbouwdiensten, zullen de verkeersstromen ook om deze reden niet gelijk zijn aan de aandeelpercentages.

16 Een partij kan bijvoorbeeld relatief veel zakelijke abonnees hebben, die meer tijdens de piekuren bellen.
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afgesloten, en via transit, waarbij het originerende netwerk via tussenkomst van een derde partij, te

weten de transitaanbieder, op indirecte wijze verkeer uitwisselt met het terminerende netwerk.

In Nederland hebben alle partijen, waaronder dus ook UPC, Priority, Tele2 en Versatel, directe

interconnectie met KPN Vast (“KPN Carrier Services”) voor originerend en terminerend verkeer.17 Voor

het overige hebben deze partijen nog de volgende directe interconnecties:

[…

…];

[… …];18

[…

19 …];

[…

…]

[…

…]

Wat betreft transitdiensten is KPN Vast (“KPN Carrier Services”) verreweg de grootste aanbieder in

Nederland, met een marktaandeel eind 2004 van tussen de 90 en 95%.20 Naast KPN Vast is ook Orange

actief als transit aanbieder, en nog enkele kleinere partijen.

Een transit aanbieder combineert de verkeersvolumes van de afnemers van die transitdiensten en

onderhandelt op basis van die gebundelde volumes over afgiftetarieven. In Nederland was de praktijk

tot voor kort dat de transitaanbieder dan een uniform afgiftetarief aangerekend krijgt, dat voor alle

originerende partijen die gebruik maken van de transitdienst geldt. Zo kan een kleinere partij die

weinig verkeer origineert, via een transitaanbieder zijn positie ten opzichte van de aanbieder van

afgiftediensten versterken of een goedkoper alternatief kiezen dan directe interconnectie. In het geval

van de Premium Transitdienst van KPN zijn er geen contractuele relaties tussen de aanbieder van de

afgiftediensten enerzijds en de originerende partijen anderzijds. De originerende partijen hebben

contracten met KPN, en KPN heeft contracten met de partijen die afgifte verzorgen.

De recent aangekondigde tariefverhogingen van Versatel en UPC voor alleen mobiele partijen vormen

in dit opzicht een afwijking van de praktijk tot nu toe om uniforme afgiftetarieven te hanteren, door

te discrimineren op basis van de identiteit van originerende partijen. Hierdoor zou een kleinere partij

17 Directe interconnectie bestaat uit twee onderdelen, die samen maar ook los van elkaar geregeld kunnen zijn

door twee partijen. Afspraken over uitgaand (originerend) verkeer dat aan de andere partij wordt aangeboden

vormen één onderdeel, afspraken over binnenkomend (terminerend) verkeer dat door de andere partij wordt

aangeboden vormen een ander onderdeel.

18 Dit was het geval eind 2004; meer recente informatie over Priority’s directe interconnecties ontbreekt.

19 […

…]

20 Zie OPTA’s marktanalysebesluit wholesale gespreksdoorgifte, december 2005.
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voor deze afgiftediensten zich niet langer kunnen schuilen achter een transitaanbieder met grotere

volumes.

Directe interconnectie met KPN Vast

In deze en de volgende sectie komen verkeers- en betalingsstromen via directe interconnectie tussen

KPN Vast enerzijds en UPC, Priority, Tele2 en Versatel anderzijds, aan bod. In sectie 3.4 komen transit

verkeer en betalingen via KPN Transit aan de orde. Deze beide secties zijn gebaseerd op informatie

afkomstig van KPN. In sectie 3.5 wordt naar verkeers- en betalingsstromen gekeken op basis van

informatie van Tele2 en Versatel.

Tabel 2 laat de verkeersbalans zien tussen UPC/Priority en Tele2/Versatel enerzijds en KPN Vast

anderzijds. Deze tabel is gebaseerd op informatie afkomstig van KPN Vast. Het betreft hier alleen

verkeer via directe connectie van KPN Vast abonnees naar de partijen en omgekeerd. Omdat KPN Vast

[…] van het totale aantal aansluitingen in Nederland vertegenwoordigt, gaat het hier om een

aanzienlijk deel van het verkeer.
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Tabel 2 – Verkeersbalans directe interconnectie UPC/Priority en Tele2/Versatel en KPN Vast, 2006*, **

Verkeer
(van – naar)

Volume (in ml) Aandeel in totaal van KPN Vast
verkeer via directe

interconnectie naar/van andere
netwerken

KPN Vast – UPC/Priority
- gesprekken
- minuten

UPC/Priority – KPN Vast
- gesprekken
- minuten

Netto verkeer van UPC/Priority naar KPN Vast
- gesprekken
- minuten

KPN Vast – Tele2/Versatel***

- gesprekken
- minuten

Tele2/Versatel – KPN Vast
- gesprekken
- minuten

Netto verkeer van Tele2/Versatel naar KPN Vast
- gesprekken
- minuten

Bron: KPN en eigen analyse
*: Het betreft hier verkeer naar geografische nummers (geen internetinbelverkeer) dat via directe
interconnectie van en naar eindgebruikers van KPN Vast plaatsvond gedurende 2006. Nationale en regionale
vaste afgiftediensten zijn opgeteld en lokale en interregionale doorgiftediensten, zoals door OPTA
onderscheiden in haar 2005 marktanalysebesluiten maken hier onderdeel van uit. Omdat er geen directe
interconnecties zijn tussen UPC, Priority, Tele2 en Versatel en KPN Mobile bevat de tabel geen gegevens over
KPN Mobile.
**: In Tabel 12 en Tabel 13 in de bijlage staan de cijfers meer gedetailleerd weergegeven, onder andere met een
opsplitsing van UPC en Priority en van Tele2 en Versatel.
***: Een onderscheid tussen Tele2 Vast en Tele2 Mobiel kon door KPN niet worden gemaakt.

Er gaan bijna […] ml gesprekken van KPN Vast abonnees naar UPC/Priority abonnees. Dit is bijna […]

van alle gesprekken die origineren op KPN’s vaste net en die via directe interconnectie naar een ander

netwerk gaan (nota bene: dit totaal omvat geen transit en geen on-net gesprekken). Omgekeerd zijn er

meer dan […] ml gesprekken van UPC/Priority naar KPN Vast. Dit is bijna […] van alle gesprekken via

directe interconnectie die KPN Vast termineert. Per saldo gaan er bijna […] ml gesprekken en bijna […]

ml minuten meer van UPC/Priority naar KPN Vast dan omgekeerd. Met betrekking tot UPC/Priority is

KPN Vast dus een netto ontvanger van verkeer en levert meer afgiftediensten dan ze afneemt.

Wat betreft Tele2/Versatel is de asymmetrie in verkeersstromen met KPN Vast nog groter. Per saldo

gaan er bijna […] ml gesprekken en […] minuten meer van Tele2/Versatel naar KPN Vast, dan

omgekeerd van KPN Vast naar Tele2/Versatel. Dit wordt verklaard door het feit dat Tele2/Versatel

veel CPS afnemers hebben die wel kunnen bellen, maar niet gebeld kunnen worden via CPS. In tabel 13

in de bijlage is te zien dat Tele2 (zonder Versatel) slechts […] ml gesprekken en […] ml minuten
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ontvangt van KPN Vast bellers. Dit is nog geen […] van alle verkeer dat KPN Vast termineert bij andere

netten.

3.3 Directe interconnectie: asymmetrie in betalingen

Deze verkeersstromen via directe interconnectie vertalen zich in betalingsstromen zoals weergegeven

in Tabel 3. In 2006 betaalt UPC/Priority per saldo […] ml aan KPN Vast aan afgiftetarieven en

Tele2/Versatel […] ml .

Tabel 3 – Betalingsbalans directe interconnectie UPC/Priority en Tele2/Versatel en KPN Vast, 2006*, **

Betaling
(van – naar)

Bedrag (in ml ) Aandeel in totaal van KPN Vast
betalingen naar/van andere

netwerken

KPN Vast – UPC/Priority

UPC/Priority – KPN Vast

Netto betaling van UPC/Priority aan KPN Vast

KPN Vast – Tele2/Versatel

Tele2/Versatel – KPN Vast

Netto betaling van Tele2/Verstatel aan KPN Vast

Totale netto betalingen aan KPN Vast

Bron: KPN en eigen analyse
*: Het betreft hier verkeer naar geografische nummers (geen internetinbelverkeer) dat via directe
interconnectie van en naar eindgebruikers van KPN Vast plaatsvond gedurende 2006. Nationale en regionale
vaste afgiftediensten zijn opgeteld en lokale en interregionale doorgiftediensten, zoals door OPTA
onderscheiden in haar 2005 marktanalysebesluiten maken hier onderdeel van uit. Omdat er geen directe
interconnecties zijn tussen UPC, Priority, Tele2 en Versatel en KPN Mobile bevat de tabel geen gegevens over
KPN Mobile.
**: In Tabel 14 en Tabel 15 in de bijlage staan de cijfers meer gedetailleerd weergegeven, onder andere met een
opsplitsing van UPC en Priority en van Tele2 en Versatel.
***: Een onderscheid tussen Tele2 Vast en Tele2 Mobiel kon door KPN niet worden gemaakt.

De verhoudingen tussen de verkeersstromen in Tabel 2 en de betalingsstromen in bovenstaande tabel

maken al duidelijk dat KPN Vast gemiddeld per gesprek hogere afgiftetarieven betaalt aan

UPC/Priority dan omgekeerd.21 Zoals zal blijken in sectie 3.8 zijn UPC’s en Priority’s afgiftetarieven in

2006 hoger dan de afgiftetarieven van KPN Vast. Deze verschillen zijn nog groter in het geval van

Tele2/Versatel.

21 In termen van betalingen is de verhouding tussen uitgaven en inkomsten door UPC/Priority van en aan KPN Vast

[…], terwijl dat in termen van verkeer (aantal gesprekken) […] is.
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3.4 Transit: asymmetrie in verkeers- en betalingsstromen

Als eerder gesteld hebben UPC/Priority en Tele2/Versatel maar met een zeer beperkt aantal partijen

naast KPN Vast directe interconnectie. […

…] Zonder directe

interconnectie verlopen deze verkeersstromen dus via aanbieders van transitdiensten, waarvan KPN

Transit verreweg de grootste is in Nederland. […

…]

In het geval van de Premium Transitdienst van KPN is KPN, en niet de afnemers van KPN’s Premium

Transitdienst, de onderhandelende partij met UPC/Priority en met Tele2/Versatel over

afgiftetarieven. De recente aankondigingen door UPC/Priority en Tele2/Versatel van selectieve FTA

tariefverhogingen voor bepaalde partijen die via transit afgiftediensten afnemen, laten zien dat

mogelijk ook de individuele posities van die partijen ten opzichte van UPC/Priority en Tele2/Versatel

van belang zijn. Hierna worden om die reden ook de verkeers- en betalingsstromen van mobiele

partijen met UPC/Priority en Tele2/Versatel via KPN Transit op een rij gezet. Dit sluit bovendien aan

op de vernietiging van het afgifte marktanalysebesluit door het CBb in het geval van Versatel, dat

betrekking heeft op verkeer dat niet rechtstreeks afkomstig is van KPN.

UPC/Priority

In Tabel 4 worden de verkeers- en betalingsstromen van UPC/Priority met mobiele aanbieders via KPN

Transit samengevat (zie de bijlage 7.3 voor een meer gedetailleerde analyse van de achterliggende

data). […

…]

[…

…]

[…

…]
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Tabel 4 – Verkeers- en betalingsbalans UPC/Priority en mobiele en andere operatoren via KPN Transit, 2006*

Relatie Netto verkeersstromen,
in ml**

Netto betalingen in
ml **

Netto van UPC/Priority via KPN Transit naar KPN Mobile Gesprekken:
Minuten:

Netto van UPC/Priority via KPN Transit naar Vodafone Gesprekken:
Minuten:

Netto van UPC/Priority via KPN Transit naar T-Mobile Gesprekken:
Minuten:

Netto van UPC/Priority via KPN Transit naar Orange Gesprekken:
Minuten:

Netto van UPC/Priority via KPN Transit naar totaal andere
netten

Gesprekken:
Minuten:

Bron: KPN en eigen analyse
*: Het betreft KPN’s nationale en regionale Premium Transit Connect diensten, waarbij KPN Transit namens de
terminerende partij afgiftetarieven “één-op-één” int bij de originerende partij; de betalingen hier hebben
betrekking op afgiftediensten en transitdiensten; in bijlage 7.3 staan verdere details over dit KPN transitverkeer.
**: Een negatieve netto stroom wil in dit geval zeggen dat er via KPN Transit een netto stroom naar UPC/Priority
is.

Tele2/Versatel

[…

…]

[…

…]22

22 Zie in dit verband OPTA’s recente geschilbesluit van 24 mei 2007 (OPTA/TN/2007/201107) over het aanrekenen

van nationale afgiftetarieven voor een bepaalde deel van het verkeer door Versatel aan KPN. Dit besluit is thans

onderwerp van een beroepsprocedure bij het CBb (AWB 07/491/52). Verder is het niet duidelijk of KPN ook

daadwerkelijk nationale afgiftetarieven aan Tele2/Versatel betaalt, zolang de procedures over dit geschil nog

lopen.
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[…

…]

Tabel 5 – Verkeers- en betalingsbalans Tele2/Versatel en mobiele en andere operatoren via KPN Transit,

2006

Relatie Netto verkeersstromen,
in ml**

Netto betalingen in
ml **

Netto van Tele2/Versatel via KPN Transit naar KPN Mobile Gesprekken:
Minuten:

Netto van Tele2/Versatel via KPN Transit naar Vodafone Gesprekken:
Minuten:

Netto van Tele2/Versatel via KPN Transit naar T-Mobile Gesprekken:
Minuten:

Netto van Tele2/Versatel via KPN Transit naar Orange Gesprekken:
Minuten:

Netto van Tele2/Versatel via KPN Transit naar totaal
andere netten

Gesprekken:
Minuten:

Bron: KPN en eigen analyse

*: Het betreft KPN’s nationale en regionale Premium Transit Connect diensten, waarbij KPN Transit namens de

terminerende partij afgiftetarieven “één-op-één” int bij de originerende partij; de betalingen hier hebben

betrekking op afgiftediensten en transitdiensten; in bijlage 7.3 staan verdere details over dit KPN transitverkeer.

**: Een negatieve netto stroom wil in dit geval zeggen dat er via KPN Transit een netto stroom naar

Tele2/Versatel is. Hierbij dient nadrukkelijk te worden opgemerkt dat een groot deel van Tele2/Versatel’s

uitgaand verkeer naar mobiele netwerken via Orange Transit diensten verloopt. De verkeers- en betalingsstromen

via Orange Transit staan niet in de tabel.

3.5 Informatie over verkeers- en betalingsstromen van andere partijen

Naast de informatie aangeleverd door KPN Vast over directe interconnectie en transitverkeer met

UPC/Priority en Tele2/Versatel, hebben deze partijen ook zelf informatie aangeleverd over verkeers-

en betalingsstromen.23 Voor een belangrijk deel betreft dit vergelijkbare informatie, zodat onderlinge

consistentie met door KPN Vast aangeleverde informatie kan worden nagegaan.

[…

23 Er was geen informatie van over Priority’s verkeers- en betalingsstromen beschikbaar.
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…]

[…

…]

[…

…]

3.6 OPTA beleidsregels FTA

In deze sectie wordt de regelgeving ten aanzien van de FTA tarieven (“Fixed Terminating Access” ofwel

tarieven voor vaste gespreksafgifte) van andere partijen dan KPN in de loop van de tijd beschreven. Er

zijn vier perioden te onderscheiden:

1. de periode na liberalisering vóór de eerste beleidsregels FTA;

2. de periode van de beleidsregels FTA van april 2003 (de “oude” beleidsregels);

3. de periode van de nieuwe beleidsregels FTA van februari 2007 (de “nieuwe” beleidsregels); en

4. de periode na vernietiging op onderdelen door het CBb van de marktanalysebesluiten wholesale

afgifte in mei 2007.

Elk van deze perioden zal worden toegelicht.

Periode vóór beleidsregels

In de eerste periode na liberalisering in 1998 werden alleen de FTA tarieven van KPN gereguleerd, op

basis van kostenoriëntatie. De FTA tarieven van andere partijen in bilateraal overleg zijn naar alle

waarschijnlijkheid overeengekomen op basis van reciprociteit; dit geldt in ieder geval zeker voor UPC

en Versatel. Dat wil zeggen dat de FTA tarieven die KPN aan andere spelers betaalde gelijk waren aan

de FTA tarieven die andere spelers aan KPN betaalden.

Na verloop van tijd begonnen diverse vaste netwerk operatoren hun FTA tarieven te verhogen, richting

KPN en daarmee ook richting andere partijen (mobiel en vast) die indirect via KPN Transit

afgiftediensten afnamen. [..

…];24 [… …] Dit

24 […

…]
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waren eenzijdige tariefaanpassingen van andere vaste operatoren naar KPN toe, waar geen

overeenstemming met KPN werd bereikt of hoefde te worden bereikt.25

Deze verhogingen door andere vaste aanbieders leidden aanvankelijk tot een tweetal geschillen met

betrekking tot Enertel’s FTA tarieven die KPN bij OPTA aanhangig maakte.26 In die tijd bestonden nog

geen FTA beleidsregels van OPTA. Het Consultatiedocument “De redelijkheid van vaste terminating

tarieven” van OPTA van 13 januari 2003 zegt over deze twee geschillen (pagina 17):

“In het kader van een geschil tussen Energis en KPN inzake de redelijkheid van de terminating

tarieven die Energis (thans Enertel) voor haar terminating dienstverlening van KPN verlangde,

is de redelijkheid van die tarieven door het college marginaal getoetst. Het college oordeelde

in dit geschil dat het geen reden had om aan te nemen dat de tarieven van Energis, die gelijk

waren aan het kostengeoriënteerde tarief van KPN van het voorgaande jaar, onredelijk zouden

25 Over de redenen achter deze tariefverhogingen verschillen de meningen, maar het relevante feit voor deze

analyse is dat de tariefverhogingen plaatsvonden en dat ze eenzijdig werden opgelegd aan KPN (reciproque

tarieven werden losgelaten).

Volgens OPTA (zie de Toelichting op alinea 7-10 van de “Beleidsregels inzake de redelijkheid van vaste terminating

tarieven” van 18 april 2003) hadden de hogere FTA tarieven voor geografisch verkeer te maken met de

uitkoppeling van internetinbelverkeer, effectief rond oktober/november 2001. Waar zonder loskoppeling van

internetinbelverkeer van ander verkeer er een zekere druk op alternatieve aanbieders van afgiftediensten was om

afgiftetarieven laag te houden, verdween deze druk met de loskoppeling van het internetinbelverkeer. Vanuit

economisch oogpunt is deze redenering correct: bellers hebben alternatieven hebben waar het bellen naar

“internet service providers” (ISPs) betreft (hoewel bellers wel voorkeuren kunnen hebben voor bepaalde ISPs) en

niet waar het bellen naar een specifieke persoon betreft. Om deze reden zou een hogere prijselasticiteit worden

verwacht, en daarmee een lager tarief, voor afgiftediensten ten behoeve van internetinbellen.

Overigens is de mogelijkheid van KPN om aan tariefdifferentiatie te doen, dat wil zeggen om voor off-net verkeer

hogere dan reciproque afgiftetarieven van andere aanbieders aan haar retail klanten door te berekenen (ook wel

“Operator Differentiated Retail Billing” ofwel ODRB genoemd, hierbij een belangrijke randvoorwaarde. Dat zorgt

er namelijk voor dat verschillen in afgiftetarieven tussen netwerken zichtbaar worden voor eindgebruikers.

[…

…]

26 Besluit inzake geschil KPN-Enertel, 22 september 1999 (kenmerk: OPTA/IBT/99/7686) en Besluit inzake KPN-
Energis, 15 oktober 2001 (kenmerk OPTA/IBT/2001/203129).
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zijn. In een eerder geschil tussen KPN en Enertel (het zogeheten reciprociteitsgeschil waarin

KPN het college verzocht om te besluiten dat de terminating tarieven van Enertel reciproque

dienden te zijn aan de terminating tarieven van KPN) heeft het college gesteld dat (strikte)

reciprociteit niet de enig juiste invulling van het redelijkheidsbegrip is.”

Deze tekst uit het Consultatiedocument suggereert dat Enertel in die tijd hogere dan reciproque

tarieven rekende aan KPN. KPN’s vaste afgiftetarieven waren weliswaar gereguleerd op basis van

kostenoriëntatie, en de hogere afgiftetarieven van Enertel zouden ook veroorzaakt kunnen worden

door bijvoorbeeld hogere kosten, maar er is vermoedelijk een periode geweest waarin Enertel wel

reciproque tarieven hanteerde richting KPN. Dit vormt een eerste aanwijzing dat alternatieve vaste

aanbieders in afwezigheid van regulering, maar in aanwezigheid van regulering voor KPN, hogere

afgiftetarieven kunnen hanteren.

“Oude” beleidsregels (april 2003)

De aanleiding voor het vaststellen van FTA beleidsregels verwoordt OPTA als volgt:27

“Op grond van de omstandigheden in de markt, en het feitelijke gedrag van aanbieders in 2002

achtte het college het aannemelijk dat de terminating tarieven van niet-aangewezen

aanbieders ongeremd zouden kunnen gaan groeien. Een ongeremde groei zal marktverstorende

effecten hebben, en zal de aangewezen aanbieder onevenredig in zijn belangen schaden. In de

interconnectierelaties die het hier betreft spelen naast de specifieke individuele

omstandigheden tevens omstandigheden die algemeen en marktbreed van aard zijn. Op grond

van deze algemene en marktbrede omstandigheden heeft het college daarom naar aanleiding

van de ingediende geschillen en de huidige marktomstandigheden ervoor gekozen om beleid te

ontwikkelen ten behoeve van zijn besluitvorming in individuele geschillen.”

In de verdere toelichting op de beleidsregels van april 2003 geeft OPTA aan dat zonder regulering van

FTA tarieven van andere aanbieders dan KPN, OPTA een “ongeremde groei” (zie OPTA citaat

hierboven) van tarieven verwacht, op grond van de marktomstandigheden in die tijd en het feitelijke

gedrag van aanbieders in 2002 (dat wil zeggen de FTA tariefverhogingen van diverse andere vaste

aanbieders). De verwachting die OPTA hier uit, vormt ook een belangrijke aanwijzing voor de

beoordeling wat er met de FTA tarieven van andere aanbieders zou gebeuren in afwezigheid van

regulering, maar in aanwezigheid van FTA regulering voor KPN.

Overigens werd in de beleidsregels FTA zogenaamde “vertraagde reciprociteit” als invulling

geformuleerd van de “redelijkheid” van FTA tarieven van niet-aangewezen partijen. Algemeen

geformuleerd betekent dit dat de FTA tarieven van andere partijen niet hoger mogen zijn dan de FTA

tarieven van KPN van de drie jaar daarvoor.28 Aangezien KPN’s FTA tarieven in de loop van de tijd lager

zijn geworden, zijn de vertraagd reciproque tarieven van andere aanbieders hoger dan de gaande FTA

tarieven van KPN. De volgende sectie bevat een samenvatting van de FTA geschillen die met behulp

van deze beleidsregels door OPTA zijn beslecht.

27 Randnummer 7 van OPTA’s “Beleidsregels inzake de redelijkheid van vaste terminating tarieven”, 18 april 2003

(OPTA/IBT/2003/201171).

28 Randnummer 23 in de beleidsregels formuleert een uitzonderingspositie, dat wil zeggen een niet-uitputtende

lijst met omstandigheden waaronder de FTA tarieven boven het niveau van vertraagde reciprociteit mogen worden

vastgesteld. Deze uitzonderingspositie heeft een belangrijke rol gespeeld in sommige geschillen.
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“Nieuwe” beleidsregels

Op 13 februari 2007 zijn er nieuwe FTA beleidsregels door OPTA gepubliceerd. Deze komen in grote

lijnen overeen met de “oude” beleidsregels. Veranderingen zijn dat ze nu ook gelden voor niet-

geografische nummers (084; 087; en 088); dat de uitzonderingspositie eruit is gehaald (zie voetnoot

28); en dat ze alleen gelden voor aangewezen partijen met een AMM positie.

Situatie ná vernietiging op onderdelen door het CBb van het afgiftebesluit

Na de vernietiging op onderdelen van het afgiftebesluit door het CBb is er momenteel enige

onduidelijkheid over de regulering van FTA tarieven. UPC en Tele2 zijn niet langer aangewezen als

AMM partijen en Versatel is niet gehouden aan tariefregulering richting andere partijen dan KPN. In

deze onzekere situatie hebben verschillende aanbieders, waaronder UPC en Versatel, aangekondigd

hun FTA tarieven te verhogen. In de volgende sectie wordt hier uitgebreider op ingegaan.

3.7 OPTA besluiten inzake FTA

Besluiten onder de “oude” FTA beleidsregels

Tabel 6 geeft een overzicht van besluiten die OPTA heeft genomen op het gebied van FTA tarieven van

andere vaste aanbieders dan KPN, aan de hand van de FTA beleidsregels van april 2003.

Tabel 6 – Overzicht besluiten onder “oude” FTA beleidsregels

Besluiten Omschrijving

Besluit inzake geschil KPN-UPC
(OPTA/IBT/2003/202193), 1 juli 2003

UPC’s gemiddelde FTA tarieven liggen boven de in de FTA
beleidsregels vastgesteld bovengrens (op basis van vertraagde
reciprociteit).

Besluit handhavingsverzoek KPN-UPC
(OPTA/IBT/2004/203913), 24 december 2004

Handhavingsverzoek van KPN wordt afgewezen omdat UPC zijn
FTA tarieven inmiddels had verlaagd.

Besluit inzake geschil KPN-Versatel
(OPTA/IBT/2003/202191), 1 juli 2003

Versatel’s FTA tarieven liggen boven de in de FTA beleidsregels
vastgestelde bovengrens (op basis van vertraagde reciprociteit).
Rekening houdend met het verkeersprofiel van aanbieders dient
de bovengrens niet in termen van een gemiddeld FTA tarief maar
in termen van afzonderlijke tariefelementen te worden
vastgesteld.

Besluit inzake bezwaar tegen besluit van 1
juli inzake KPN-Versatel, 17 november 2003

OPTA College verklaart bezwaren van KPN en Versatel ongegrond

Voorzieningenrechter van rechtbank Rotterdam verklaart OPTA’s
beslissing op bezwaar van 17 november 2003 ongegrond

Besluit inzake geschil KPN-Versatel
(OPTA/IBT/2004/203636), 2 november 2004

KPN maakt opnieuw een geschil aanhangig bij OPTA over
Versatel’s FTA tarieven. OPTA besluit dat Versatel’s FTA tarieven
tussen 1 juni 2002 en 24 september 2003 redelijk waren; tussen
24 september 2003 en 1 december 2003 onredelijk (te hoog); en
van 1 december 2003 ook onredelijk (te hoog).

Vooraankondiging last onder dwangsom
Versatel (OPTA/IBT/2005/200289), 14
februari 2005

OPTA doet vooraankondiging van een last onder dwangsom aan
Versatel omdat Versatel het besluit van 2 november 2004 niet
uitvoert.
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Besluiten Omschrijving

CBB uitspraak beroepen KPN en Versatel
tegen OPTA besluit van 2 november 2004
(LJN: AT7789), 16 juni 2005

CBb vernietigt het besluit van OPTA van 2 november 2004

Besluit inzake geschil KPN-Priority
(OPTA/IBT/2003/202192), 1 juli 2003

Priority’s FTA tarieven liggen boven de in de FTA beleidsregels
vastgestelde bovengrens (op basis van vertraagde reciprociteit).
Rekening houdend met het verkeersprofiel van aanbieders dient
de bovengrens niet in termen van een gemiddeld FTA tarief maar
in termen van afzonderlijke tariefelementen te worden
vastgesteld.

Besluit inzake geschil KPN-Casema
(OPTA/IBT/2004/202361), 29 juli 2004

OPTA oordeelt dat Casema’s FTA tarieven in de periode 1
september 2003 tot 1 september 2004 redelijk zijn volgens de FTA
beleidsregels

Bron: OPTA; CBb

Toelichting oude FTA conflicten KPN-UPC

OPTA stelt op 1 juli 2003 in haar besluit inzake het geschil tussen KPN en UPC29 vast dat UPC’s FTA

tarieven te hoog zijn.30 Omdat UPC haar FTA tarieven naar aanleiding van OPTA’s geschilbesluit niet

aanpast dient KPN op 5 december 2003 een handhavingsverzoek in bij OPTA.31 KPN heeft in december

2003 vastgesteld dat de FTA tarieven van UPC boven de gedefinieerd bovengrens lagen. Het College

van OPTA heeft in februari 2004 een vooraankondiging van een last onder dwangsom verstuurd. Na een

rechterlijke uitspraak (Rechtbank Rotterdam, 29 april 2004) en onderhandelingen tussen KPN en UPC

heeft UPC zijn FTA-tarief per 1 september aangepast. KPN had het hogere FTA tarief reeds

doorgerekend; het lagere FTA tarief hoeft achteraf niet aan eindgebruikers te worden gerestitueerd.

Ook KPN zelf krijgt geen restitutie van het teveel betaalde bedrag.

Het is ook belangrijk vast te stellen dat KPN in dit geschil (en veel andere geschillen) voor reciproque

tarieven pleit met andere vaste aanbieders. Reciproque tarieven zijn voor KPN blijkbaar de inzet bij

onderhandelingen met partijen over vaste gespreksafgiftetarieven.

Toelichting oude FTA conflicten KPN-Versatel

OPTA stelt op 1 juli 2003 in haar besluit inzake het geschil tussen KPN en Versatel vast dat Versatel’s

FTA tarieven te hoog zijn.32 In het nieuwe geschilbesluit van 2 november 200433 gaat OPTA op dezelfde

wijze om met de beoordeling van Versatel’s FTA tarieven, maar maakt nu onderscheid naar de

verschillende perioden dat Versatel een bepaald tarief hanteerde. Op 14 februari 2005 volgt een

vooraankondiging van OPTA van een last onder dwangsom omdat Versatel zich niet heeft gehouden aan

29 http://www.opta.nl/download/Besluit+geschil+KPN+UPC.pdf

30 in randnummer 7 staat nog toegelicht: “UPC en KPN hebben drie maal onderhandeld over de terminating

tarieven maar zijn niet tot een resultaat gekomen. KPN heeft haar eindgebruikers gedifferentieerde tarieven in

rekening gebracht, zoals door het college is goedgekeurd.”

31 http://www.opta.nl/download/afwijzing_handhavingsverzoek_203913.pdf

32 http://www.opta.nl/download/Besluit+geschil+KPN+Versatel.pdf

33 http://www.opta.nl/download/04204191_kpn_versatel_ftatarieven.pdf
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het geschilbesluit van 2 november 2004. Op 16 juni 2005 vernietigt het CBb het OPTA geschilbesluit van

2 november 2004. Hierna hebben partijen onderling geschikt (volgens Versatel werd […] van de

verhoging overeengekomen).

Recente praktijk

Na vernietiging door het CBb van onderdelen van OPTA gespreksafgifte marktanalysebesluit hebben

twee partijen, te weten UPC en Versatel aangegeven hun wholesale vaste gespreksafgiftetarieven voor

mobiele partijen te verhogen. Hieronder worden meer details van de recente verhoging toegelicht aan

de hand van documenten die partijen hierover bij OPTA hebben ingediend.

Handhaving KPN-UPC inzake hogere FTA tarieven voor mobiele partijen

UPC is voornemens per 1 oktober 2007 haar FTA tarieven te verhogen voor mobiele partijen. Dit geldt

voor mobiele partijen die via KPN transit vaste afgiftediensten bij UPC afnemen ([

…]). De nieuwe FTA tarieven voor mobiele partijen bedragen […] cent per

minuut (zonder call set-up tarieven en geen onderscheid naar piek, dal en weekend)34, waar die

gemiddeld over alle partijen ongeveer […] cent per minuut waren. Voor verkeer dat afkomstig is van

vaste netwerken geldt de tariefverhoging niet. KPN heeft een handhavingsverzoek ingediend bij OPTA

over deze verhoging. Op vrijdag 28 september heeft OPTA een voorlopige Last onder Dwangsom

uitgestuurd tegen deze tariefverhoging. Op het moment van deze analyse heeft OPTA echter nog geen

definitieve uitspraak gedaan.

Geschil KPN-Versatel inzake hogere FTA tarieven voor mobiele partijen

Via een brief aan KPN op 12 juni 2007 kondigt Versatel aan haar FTA tarieven voor mobiele partijen te

verhogen per 1 juli 2007. Net als in het geval van UPC geldt deze verhoging ook voor partijen die

gespreksafgiftediensten afnemen van Versatel via KPN transit (Versatel heeft geen directe

interconnecties met mobiele partijen voor inkomend verkeer). De nieuwe FTA tarieven voor mobiele

partijen bedragen […] cent per minuut (zonder starttarief en zonder onderscheid naar piek en dal).

Het gewogen gemiddelde FTA tarief over alle partijen van Versatel bedroeg ongeveer […] cent per

minuut vóór deze selectieve verhoging. KPN heeft een geschil aanhangig gemaakt bij OPTA over deze

verhoging. Op het moment van deze analyse heeft OPTA nog geen uitspraak gedaan in dit geschil. Een

eerder verzoek van KPN voor een voorlopig geschilbesluit inzake deze verhoging (op 25 juli 2007) is

door OPTA afgewezen (niet ten principale vóór of tegen de verhoging maar vanwege het ontbreken van

een noodzaak voor een voorlopig besluit).

3.8 Historische tarieven voor vaste gespreksafgifte

Tabel 7 hieronder bevat informatie over de FTA tarieven die verschillende partijen historisch hebben

gehanteerd. KPN’s FTA tarieven zijn vanaf het moment van liberalisering door OPTA op bovengrens

gereguleerd en zijn over de afgelopen 10 jaar aanzienlijk verlaagd, tot een niveau dat het laagste is in

de sector.

Voor partijen naast KPN (met uitzondering van Versatel en UPC) waren en voor dit onderzoek geen FTA

tarieven vóór 1 september 2003 bekend (toen gingen OPTA’s FTA beleidsregels in voor andere
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partijen). Waarschijnlijk hanteerden andere aanbieders aanvankelijk tarieven die reciproque waren ten

opzichte van die van KPN Vast.

[…

…]. Recent heeft UPC aangekondigd haar FTA tarieven te verhogen voor mobiele partijen. Op het

moment van dit onderzoek heeft OPTA nog geen besluit genomen in het handhavingsverzoek dat KPN

hierover bij OPTA heeft ingediend.

[…

…].35

Op 1 april 2003 volgde er een verdere verhoging van de verkeerstarieven (niet van de call setup

tarieven) en op 1 december 2003 volgde weer een (minieme) verhoging. Tussen september 2003

(inwerkingtreding van OPTA’s beleidsregels) tot aan maart 2006 zijn Versatel’s FTA tarieven aan KPN

niet gedaald, ondanks dat deze boven de door OPTA in de FTA beleidsregels vastgestelde bovengrens

van vertraagde reciprociteit lagen. Dit heeft te maken met de looptijd van procedures en met de

vernietiging van OPTA’s geschilbesluit door het CBb op 16 juni 2005. In maart 2006 heeft Versatel haar

FTA tarieven verlaagd tot het vertraagd reciproque niveau in OPTA’s beleidsregels (OPTA heeft deze

FTA tarieven niet getoetst). Recent heeft Versatel aangekondigd FTA tarieven voor onder andere

mobiele partijen te verhogen. Ook hier geldt dat op het moment van dit onderzoek OPTA nog geen

uitspraak heeft gedaan in het geschil dat KPN hierover aanhangig heeft gemaakt.

Tabel 7 – Tarieven voor regionale gespreksafgiftediensten van diverse spelers

Call set-up ( cent per
gesprek)

Conveyance ( cent
per minuut)

Speler Periode piek dal wknd piek dal wknd Gemid.*

KPN Vast 1/7/1997 – 1/7/1998

1/7/1998 – 1/7/1999

1/7/1999 – 1/7/2000

1/7/2000 – 1/7/2001

1/7/2001 – 1/7/2002

1/7/2002 – 1/9/2002

1/9/2002 – 1/9/2003

34 Zie brief van UPC aan KPN van 30 juli 2007 waar deze nieuwe tarieven worden aangekondigd.

35 Bron: Versatel excel spreadsheet met FTA tarieven.
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Call set-up ( cent per
gesprek)

Conveyance ( cent
per minuut)

Speler Periode piek dal wknd piek dal wknd Gemid.*

Vanaf 1/9/2003

UPC Vóór 1/7/2001

1/7/2001 – 1/9/2002**

1/9/2002 – 1/9/2004

1/9/2004 – 1/9/2005

Vanaf 1/9/2005

Vanaf 1/10/2007***

Priority 1/9/2003 – 1/9/2004

1/9/2004 – 1/9/2005

Vanaf 1/9/2005

Versatel Vóór 1/6/2002****

1/6/2002 – 1/4/2003

1/4/2003 – 1/12/2003

1/12/2003 – 1/3/2006

Vanaf 1/3/2006*****

Vanaf 1/7/2007***

Tele2 Vast**** 1/9/2003 – 1/9/2004

Vanaf 1/9/2004

Bron: OPTA, diverse geschilbesluiten en ODRB besluiten; eigen analyse; voor andere partijen dan KPN zijn de
regionale FTA tarieven die aan KPN worden aangerekend weergegeven; vanwege het “far-end hand-over”
principe bij dit verkeer vormt regionaal verkeer verreweg het grootste deel
*: Gemiddeld tarief per minuut op basis van verkeersprofielen van aanbieders; poorttarieven zijn niet
meegenomen – dit heeft geen grote verschillen tot gevolg
**: […]
***: Het betreft hier recente tariefwijzigingen van UPC die gelden voor mobiele partijen en van Versatel die
alleen gelden voor verkeersstromen niet afkomstig van een geografisch vast netwerk (met name mobiele
partijen)
****: […

…]
*****: […]
******: […]

De onderstaande tabel geeft ter vergelijking de maximale MTA tarieven in de loop van de tijd weer.

Deze tarieven zijn tot stand gekomen als gevold van zelfregulering (twee convenanten, voor de
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periodes 2003 – 2005 en 2007 – 2009) en van formele bovengrensregulering van OPTA middels het

recente (vernieuwde) marktanalysebesluit mobiele gespreksafgiftediensten van juli 2007. Wat opvalt is

dat de MTA tarieven aanmerkelijk hoger liggen dan de FTA tarieven van KPN en van andere vaste

aanbieders.36

Tabel 8 – Maximale tarieven voor mobiele gespreksafgiftediensten (gemiddelde cent per minuut)

1/1/2003* 1/12/2004* 1/12/2005* 15/9/2007** 1/7/2008** 1/7/2009**

KPN Mobile 15,5 13,0 11,0 10,0 9,0 7,0

Vodafone 15,5 13,0 11,0 10,0 9,0 7,0

Orange 17,5 14,7 12,4 11,4 10,4 8,1

Telfort 17,5 14,7 12,4 10,0 9,0 7,0

T-Mobile 17,5 14,7 12,4 11,4 10,4 8,1

Tele2 17,5 14,7 12,4 10,0 9,0 7,0

Bron: Oxera studie naar mobiele afgiftetarieven; OPTA
*: Tarieven volgens het “oude” convenant
**: Tarieven volgens het “nieuwe” convenant en het nieuwe MTA besluit van OPTA van 31 juli 2007

36 Dit noemen UPC en Versatel als de belangrijkste reden van hun recente FTA tariefverhogingen richting mobiele

partijen. Deze verhogingen zijn gebaseerd op het verschil tussen de in het nieuwe convenant overeengekomen en

in het vernieuwde mobiele marktanalysebesluit bepaalde MTA tarieven enerzijds en de MTA tarieven zoals die uit

een BULRIC model van mobiele netwerken kwamen tijdens de voorbereidingen van het marktanalysebesluit.
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4 Bevindingen

In dit hoofdstuk worden de feiten en praktijkervaringen uit het vorige hoofdstuk geanalyseerd en de

implicaties ervan voor de sterkte van tegenwerkende kopersmacht tegen UPC/Priority en

Tele2/Versatel ingeschat. Dit gebeurt in een aantal scenario’s die van elkaar verschillen met

betrekking tot regulering van andere partijen.

4.1 Te analyseren scenario’s

Bij de beoordeling of UPC/Priority en Tele2/Versatel een positie van aanmerkelijke marktmacht

hebben wordt uitgegaan van een situatie waarin deze partijen zelf niet zijn gereguleerd op het gebied

van wholesale gespreksafgiftetarieven. Met betrekking tot andere partijen, waaronder andere vaste

aanbieders en mobiele aanbieders, worden verschillende scenario’s bekeken. In scenario 1 wordt

verondersteld dat andere aanbieders onderhevig zijn aan ex ante regulering en dat ook de algemene ex

post mededingingsregels gelden. In scenario 2 wordt ex ante regulering weggedacht. In scenario 3

worden daarenboven ex post mededingingsregels weggedacht. Tabel 9 geeft deze verschillende

scenario’s weer.

Tabel 9 – Scenario’s: regulering gespreksafgiftetarieven

Ex post regulering

Aanwezig Afwezig

Aanwezig Scenario 1 -
Ex ante regulering

andere aanbieders Afwezig Scenario 2 Scenario 3

Naast de ex ante regulering die verondersteld wordt voor verschillende aanbieders, gelden er ook

veronderstellingen voor andere soorten regulering. In haar veto op de Duitse melding van het concept

marktanalysebesluit vaste afgifte stelt de Commissie dat moet worden uitgegaan van een “modified

greenfield approach”.37 In de Duitse analyse werd gesteld dat een dreigement van DTAG (Deutsche

Telecom) om niet te interconnecteren met andere vaste aanbieders voor een zodanig sterke

tegenwerkende kopersmacht zorgde, dat er geen sprake was van aanmerkelijke marktmacht van

andere vaste aanbieders. In de “modified greenfield approach”, echter, mag volgens de Commissie de

interconnectieverplichting van DTAG niet worden weggedacht.

De Commissie stelt dat regulering die onafhankelijk van een bevinding van aanmerkelijke marktmacht

op de relevante markt in kwestie bestaat, niet mag worden weggedacht:

37 Randnummers 21 en 22 van Commissie besluit van 17 mei 2005 volgend op Artikel 7(4) van Directive 2002/21/EC

(“Withdrawal of notified draft measures”), Zaak DE/2005/0144: “Call termination on individual public telephone

networks provided at a fixed location”.
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”… In economic terms, it is not appropriate to exclude regulatory obligations that exist

independently of a SMP finding on the market under consideration but that can have an impact

on the SMP finding on the markets under consideration. From a methodological viewpoint

obligations flowing from existing regulation, other than the specific regulation imposed on the

basis of SMP status in the analysed market, must be taken into consideration when assessing

the ability of an undertaking to behave independently of its competitors and customers on

that market….”

Onder de “modified greenfield approach” worden in de analyse hierna de volgende veronderstellingen

gehanteerd:

De verplichting van “end-to-end connectivity” geldt voor alle partijen (waaronder KPN Vast,

mobiele aanbieders en andere vaste partijen);

Retailregulering van KPN Vast is van kracht: KPN Vast kent onder andere een onder- en

bovengrens van haar retail tarieven. In theorie is de vraag of KPN Vast dan haar eigen

afgiftetarieven wel kan verhogen als onderhandelingsinstrument zonder tegen de grenzen van

retail regulering te lopen – de inschatting hier is dat dit geen beperkende factor is voor KPN

Vast in onderhandelingen over afgiftetarieven. Met andere woorden, retailregulering van KPN

Vast heeft geen materiële invloed op de bevindingen.

Het ODRB beleid (“Operator Differentiated Retail Billing”) van OPTA is van kracht. KPN Vast

mag dus hogere afgiftetarieven die ze wholesale betaalt aan andere aanbieders, voor zover ze

hoger zijn dan KPN’s eigen vaste afgiftetarieven, aan haar klanten doorgeven. Dit betekent dat

KPN Vast niet zelf de lasten draagt van hogere wholesale afgiftetarieven van andere aanbieders

(op langere termijn kalft de concurrentie positie van KPN wellicht af als concurrenten niet

doorberekenen).

4.2 Tegenwerkende kopersmacht in aanwezigheid van ex ante regulering

In deze sectie wordt scenario 1 onderzocht: FTA en MTA tarieven van andere partijen zijn ex ante

gereguleerd.

De feitelijke historische omstandigheden

De convenanten die sinds 2003 zijn afgesloten met betrekking tot maximale MTA tarieven, en het

nieuwe marktanalysebesluit mobiele gespreksafgifte van 31 juli 2007 dat een bovengrens oplegt,

betekenen de facto dat er sinds 2003 vrijwel altijd een situatie is geweest waarbij MTA tarieven zijn

gereguleerd.38 39 Mobiele partijen konden in die periode en kunnen nog steeds in onderhandelingen met

UPC/Priority en met Tele2/Versatel het instrument van het verhogen van eigen MTA tarieven niet

inzetten.

38 Vóór het eerste convenant was er een periode waarin OPTA MTA tarieven naar aanleiding van geschillen

beoordeelde, aan de hand van de “Beleidsregels betreffende de regulering van mobiele afgiftetarieven”, 28

maart, 2002. Zie ook sectie 3.3 van de Oxera studie waar dit uitgebreider wordt beschreven.

39 Er is een korte periode geweest tussen het vernietigen van OPTA’s mobiele afgiftebesluit door het CBb op 28

augustus 2006 en de inwerkingtreding van OPTA’s nieuwe mobiele afgiftebesluit op 31 juli 2007, dat MTA tarieven

niet gereguleerd waren. Partijen hebben echter aan het CBb toegezegd bij vernietiging van het mobiele

afgiftebesluiten de MTA tarieven niet te zullen verhogen, hetgeen het CBb in haar uitspraak heeft vastgelegd.
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Met betrekking tot FTA regulering van andere partijen dan KPN Vast is de situatie complexer. Vóór

september 2003 (de inwerkingtreding van OPTA’s FTA beleidsregels) waren FTA tarieven niet

gereguleerd (hoewel er wel een “end-to-end connectivity” verplichting gold die tarieven verbood die

zo hoog waren dat ze deze verplichting in gevaar brachten). Sinds september 2003 geldt een

bovengrens op basis van vertraagde reciprociteit. In enkele geschilbesluiten van OPTA is de exacte

invulling van die beleidsregels later verduidelijkt. Voor enkele partijen (waaronder UPC) heeft het

enige tijd geduurd voordat hun FTA tarieven in overeenstemming waren met de beleidsregels. Met

betrekking tot Versatel kan worden gesteld dat het november 2004 geschilbesluit van OPTA niet heeft

stand gehouden voor het CBb. In maart 2006 heeft Versatel haar FTA tarieven aan KPN verlaagd tot op

het vertraagd reciproque niveau in OPTA’s beleidsregels. Ondanks deze reguleringsonzekerheid wordt

er in dit onderzoek van uitgegaan dat in deze periode ook de FTA tarieven van andere vaste aanbieders

dan KPN Vast gereguleerd waren.

Sinds de vernietiging door het CBb op 11 mei 2007 op onderdelen van het vaste afgifte

marktanalysebesluit bestaat er onzekerheid over regulering van de FTA tarieven van UPC, Tele2 en

Versatel. UPC en Versatel hebben recent tariefverhogingen voor mobiele partijen aangekondigd. KPN

heeft een geschil aanhangig gemaakt en een handhavingsverzoek ingediend bij OPTA over deze

verhogingen; KPN is van mening dat de verhogingen tegen de FTA beleidsregels ingaan. Op het moment

van uitvoeren van dit onderzoek heeft OPTA nog geen besluiten genomen in deze geschillen. Voor de

inschatting van tegenwerkende kopersmacht in dit scenario doet de uitkomst in deze geschillen er ook

niet veel toe, omdat in dit scenario (en ook het volgende) ervan uit wordt gegaan dat UPC/Priority en

Tele2/Versatel niet gereguleerd zijn (alleen voor hun onderlinge FTA tarieven doet het er toe, maar

die zijn volgens Versatel vooralsnog niet veranderd).

Scenario 1 lijkt dus sterk op de situatie van de laatste jaren: KPN’s FTA tarieven zijn gereguleerd sinds

1997, de MTA tarieven kennen vrijwel onafgebroken een bovengrens sinds 2003, en de FTA tarieven van

andere partijen dan KPN zijn sinds september 2003 middels OPTA’s beleidsregels gereguleerd, waarbij

sinds de CBb mei 2007 uitspraak onzeker is of die nog gelden voor UPC, Tele2 en Versatel. De laatste

jaren, en de periode sinds mei 2007 in het bijzonder, vormen dus een “natuurlijk experiment” voor het

inschatten van gedragingen van UPC/Priority en Tele2/Versatel in aanwezigheid van ex ante regulering

van andere spelers.

Om die reden is het voor scenario 1 niet nodig om de individuele factoren die relatieve

onderhandelingsmacht bepalen, zoals die in het theoretisch kader in hoofdstuk 2 zijn vastgesteld, in te

schatten. Geobserveerde feitelijke gedragingen vormen een betere leidraad om tegenwerkende

kopersmacht in dit scenario in te schatten. Waar mogelijk geniet deze benadering de voorkeur boven

het inschatten op basis van meer theoretische factoren (maar in scenario 2 is een inschatting op deze

basis minder goed mogelijk en worden om die reden ook meer theoretische factoren ingeschat).

Overigens is de inschatting van de meeste individuele onderhandelingsinstrumenten in scenario 1

dezelfde als in scenario 2: verschillen treden op bij het onderhandelingsinstrument van het verhogen

van eigen afgiftetarieven (hetgeen in scenario 1 niet mogelijk is) en het verwijzen van disputen naar

een toezichthouder (hetgeen in scenario 2 minder effectief is).

UPC/Priority

De geschiedenis en de theoretische inzichten uit hoofdstuk 2 leren dat UPC/Priority een prikkel en de

mogelijkheid heeft om FTA tarieven te verhogen in het geval van regulering van afgiftetarieven (vast
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en mobiel) van andere partijen. Mogelijke tegenwerkende kopersmacht is in dit scenario onvoldoende

sterk gebleken. De volgende gedragingen In het bijzonder onderbouwen deze conclusie:

Na aanvankelijk FTA tarieven te hebben gehanteerd die reciproque waren aan die van KPN

begonnen de FTA tarieven van verschillende partijen waaronder UPC en Priority te stijgen.40 Zo

kwamen UPC’s FTA tarieven [… …] boven het niveau van reciprociteit met KPN te liggen.

Op dit moment waren alleen de FTA tarieven van KPN gereguleerd; KPN was blijkbaar niet in

staat om deze tariefverhogingen door middel van het uitoefenen van kopersmacht tegen te

gaan.

Op het moment dat de FTA beleidsregels van kracht gingen, in september 2003, hanteerden

UPC en Priority reeds afgiftetarieven die aanmerkelijk hoger waren dan KPN’s vaste

afgiftetarieven en die volgens OPTA’s FTA beleidsregels te hoog waren. Het was KPN die

geschillen bij OPTA aanhangig maakte. KPN stond namelijk op het standpunt dat de FTA

tarieven reciproque moesten zijn en gelijk aan KPN’s eigen (gereguleerde) FTA tarieven. Zelfs

met regulering in de vorm van deze FTA beleidsregels duurde het enige tijd voordat UPC en

Priority FTA tarieven hanteerden die volgens de beleidsregels niet te hoog waren.

Recent heeft UPC aangekondigd haar vaste afgiftetarieven voor verkeer originerend op mobiele

netwerken (en dat in de praktijk indirect via transitdiensten wordt aangeleverd) te verhogen.

Deze verhoging geldt ook voor KPN Mobile, het grootste netwerk in Nederland. Voor andere

partijen waaronder KPN Vast blijven UPC’s afgiftetarieven vooralsnog gelijk. Mobiele partijen

zijn tot nu toe niet zelfstandig in staat gebleken om deze verhogingen ongedaan te maken, of

zich te verschuilen achter KPN als aanbieder van transitdiensten. Evenals bij Versatel is de

door UPC aangegeven rationale achter de verhoging van UPC’s FTA tarieven het grote verschil

tussen MTA tarieven en UPC’s voorgaande FTA tarieven. Echter, los van dit verschil in tarieven

is de omstandigheid dat UPC haar FTA tarieven heeft kunnen verhogen, zonder dat mobiele

partijen daar weerstand tegen hebben kunnen bieden. In afwachting van het

handhavingsverzoek dat KPN bij OPTA heeft ingediend, hadden mobiele partijen al

maatregelen kunnen nemen als ze daartoe in staat waren.

Op basis van deze ervaringen kan worden geconcludeerd dat UPC/Priority vaste afgiftetarieven

eenzijdig kan verhogen en op een niveau kan handhaven waarover geen overeenstemming met grote

afnemers als mobiele partijen, en ook KPN Vast als transitaanbieder, wordt bereikt of hoeft te worden

bereikt. De geschilprocedures laten zien dat er periodes zijn geweest, waarbij de FTA tarieven van UPC

en Priority hoger waren dan toegestaan onder OPTA’s beleidsregels. Blijkbaar zijn partijen die

gespreksafgifte bij UPC/Priority afnemen in het geval van regulering van hun eigen afgiftetarieven,

niet in staat om voldoende tegenwicht te bieden om hogere tarieven te voorkomen, […

…]

Tele2/Versatel

Vergelijkbare gedragingen als bij UPC worden geobserveerd bij Versatel. […

…] De volgende gedragingen hebben zich voorgedaan:

40 Zie voetnoot 25 voor mogelijke redenen achter deze tariefverhogingen.
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Versatel heeft tarieven die aanvankelijk reciproque waren aan de gereguleerde tarieven van

KPN [… …] verhoogd. […

…]

Deze hogere FTA tarieven waren van toepassing op verkeer tussen KPN Vast en Versatel via

directe interconnectie, maar ook op verkeer dat door KPN Transit bij Versatel werd

afgeleverd. De belangrijkste afnemers van KPN Transit diensten waren en zijn de mobiele

partijen, [… …]41 KPN onderhandelt als transitaanbieder als het

ware voor haar transitafnemers met Versatel over afgiftetarieven; deze partijen

onderhandelen hierover niet direct met Versatel. Vóór de recent aangekondigde verhoging van

Versatel voor alleen mobiele partijen (zie laatste punt) gold er een uniform FTA tarief,

ongeacht de oorsprong van het verkeer.

Versatel’s tariefverhogingen werden op basis van de in april 2003 uitgebrachte FTA

beleidsregels door OPTA ten dele als te hoog beoordeeld. KPN had hierover geschillen

aanhangig gemaakt bij OPTA. Uiteindelijk stelt OPTA in een geschilbesluit in november 2004

dat een deel van de tarieven van Versatel (in elk geval die na 1 december 2003) boven het

toegestane niveau van vertraagde reciprociteit lag. Dit geschilbesluit werd later vernietigd

door het CBb omdat de uitzonderingsgrond dat hogere kosten hogere tarieven zouden kunnen

rechtvaardigen, door OPTA onvoldoende was nagegaan.

Versatel heeft onlangs aangekondigd haar FTA tarieven te verhogen voor onder andere mobiele

aanbieders, naar […] cent per minuut. Mobiele aanbieders nemen afgiftediensten van

Versatel indirect via transit af, maar betalen onder de tariefverhoging niet het FTA tarief dat

de transitaanbieder is overeengekomen.

Op basis van deze gedragingen van Versatel is de conclusie ook hier dat in het geval afgiftetarieven van

andere partijen zijn gereguleerd, deze partijen onvoldoende tegenwerkende kopersmacht kunnen

uitoefenen om tariefverhogingen van Versatel te voorkomen, ook als die verhogingen ertoe leiden dat

de tarieven boven het niveau zoals bepaald in OPTA’s beleidsregels liggen. De motivatie die Versatel

aanvoert voor de FTA tariefverhoging [… …] (namelijk dat KPN’s FTA tarieven strikter werden

gereguleerd en dat daarom reciproque tarieven niet langer houdbaar waren) en voor de recente FTA

tariefverhoging voor met name mobiele partijen (namelijk dat de MTA tarieven in Versatel’s ogen te

hoog zijn) doen niets aan deze conclusie af. Van belang is namelijk dat, ongeacht de motivatie,

Versatel in staat is gebleken om FTA tarieven aan KPN en aan mobiele partijen, die via transitdiensten

afnemen, te verhogen (zowel uniform als selectief voor mobiele partijen).

Conclusie

In de omstandigheid dat KPN’s FTA tarieven en de MTA tarieven gereguleerd zijn hebben KPN (Vast en

Mobile) en andere mobiele en vaste partijen onvoldoende tegenwerkende kopersmacht om

tariefverhogingen voor vaste gespreksafgiftediensten van UPC/Priority en van Tele2/Versatel tegen te

gaan. Deze conclusie is gebaseerd op observaties van feitelijke gedragingen van deze partijen.
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4.3 Tegenwerkende kopersmacht in afwezigheid van ex ante regulering

In deze sectie wordt scenario 2 onderzocht: geen ex ante regulering van MTA en FTA tarieven van

andere aanbieders, inclusief KPN Vast.

Uitgangspunt

Sinds liberalisering van de telecommunicatiemarkt in Nederland is er geen periode geweest waarin

KPN’s vaste afgiftetarieven niet gereguleerd waren. Bij dit scenario is er dus geen “natuurlijk

experiment” voorhanden aan de hand waarvan de sterkte van tegenwerkende kopersmacht kan worden

beoordeeld. De beoordeling zal daarom plaatsvinden aan de hand van factoren die in het theoretisch

kader in hoofdstuk 2 zijn uiteengezet, te weten:

Weigeren van interconnectie;

Niet afnemen van afgiftediensten;

Verhogen van eigen afgiftetarieven;

Bewustzijn bij eindgebruikers verhogen;

Disputen verwijzen naar toezichthouder;

Via transit indirect afnemen van afgiftediensten; en

Netto betalingen inhouden of vertragen.

Hierbij dient het volgende in gedachte te worden gehouden. Hét belangrijkste verschil tussen scenario

1 en scenario 2, waar het onderhandelingsinstrumenten betreft, is dat de partij die onderhandelt met

UPC/Priority en Tele2/Versatel in scenario 2 het instrument van het verhogen van eigen

afgiftetarieven in handen krijgt. Andere factoren die de relatieve onderhandelingsmacht beïnvloeden

blijven in principe onveranderd.42

De uiteindelijke vraag dus die beantwoord dient te worden is of het ter beschikking komen van het

extra instrument van het verhogen van eigen afgiftetarieven de praktijk zoals die in de vorige sectie is

beschreven doet “kantelen” in het voordeel van (sommige) afnemers.

UPC/Priority

Hieronder worden onderhandelingsinstrumenten van afnemende partijen stapsgewijs besproken voor

het geval van UPC/Priority.

Weigeren van interconnectie

Het botweg weigeren van interconnectie is voor geen enkele partij toegestaan gegeven de “end-to-end

connectivity” verplichtingen die voor elke partij gelden. Er zijn mogelijk wel manieren om aan deze

verplichtingen te voldoen maar tegelijk interconnectie te “bemoeilijken”. Denk hierbij bijvoorbeeld

41 [… …]

42 Het kan in theorie wel zo zijn dat instrumenten die voorheen niet gebruikt in combinatie met het nieuwe

instrument effectiever kunnen worden. Ook kan het zijn dat sommige instrumenten anders uitpakken: netto

betalingen, bijvoorbeeld, kunnen in theorie “omdraaien” bij veranderde betalingsstromen als gevolg van

veranderingen in onderlinge tarieven.
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aan het bewust onvoldoende interconnectie capaciteit ter beschikking stellen, zodat een deel van het

verkeer niet kan worden afgewikkeld.

Mobiele partijen in Nederland kunnen dit instrument in onderhandelingen met UPC/Priority niet

inzetten omdat ze geen directe interconnectie hebben. Bij vaste aanbieders met directe

interconnectie moet worden nagegaan of ze dit instrument kunnen en willen inzetten. In het geval van

kleinere vaste aanbieders waarmee UPC/Priority directe interconnectie heeft, heeft het instrument

nauwelijks kracht. Het treft UPC/Priority niet hard als hun abonnees niet langer kunnen bellen met

een klein aantal abonnees van kleinere partijen.

In het geval van KPN Vast is het instrument mogelijk krachtiger. In het extreme geval waarbij bellen

naar KPN Vast abonnees in het geheel niet meer mogelijk is, betekent dit voor UPC/Priority abonnees

dat ze vrijwel […] van de gesprekken die via directe interconnectie lopen (dus on-net en transit

gesprekken niet meegerekend), niet langer zouden kunnen voeren. Ook gesprekken die via KPN Transit

verlopen, dat wil zeggen alle verkeer naar mobiele aanbieders en de meest andere vaste aanbieders,

zouden in dit extreme geval voor UPC/Priority abonnees niet langer mogelijk zijn.43

Aan de andere kant zijn de gevolgen voor KPN Vast aanzienlijk beperkter: […] van alle gesprekken die

nu via directe interconnectie bij KPN Vast binnenkomen zullen dan niet langer plaatsvinden (tabel 2).

KPN abonnees zouden in reactie op deze beperking van de bereikbaarheid kunnen overstappen op

andere aanbieders, maar door beperkte omvang zullen dat er naar verwachting niet veel zijn. Verder

zouden KPN Mobile aansluitingen niet langer gesprekken van UPC/Priority abonnees kunnen ontvangen

(bijna […] ml gesprekken in 2006 – zie tabel 16).44 Tenslotte zou KPN Transit betalingen voor

transitdiensten van UPC/Priority mislopen (deze zijn niet te kwantificeren met de beschikbare

informatie).

Per saldo zijn de gevolgen van een volledige blokkering van interconnectie zwaarder te noemen voor

UPC/Priority dan voor KPN Vast. Toch is de inschatting hier dat het waarschijnlijk geen effectief

instrument in onderhandelingen over UPC/Priority’s afgiftetarieven is. De aangegeven gevolgen spelen

namelijk alleen in het extreme geval waarbij in het geheel geen interconnectie meer plaatsvindt. Bij

het “bemoeilijken” van interconnectie zijn de gevolgen aanzienlijk beperkter. Ten eerste worden de

mogelijkheden van UPC/Priority bellers aanzienlijk minder beperkt als ze slechts in een paar % (in

plaats van bijna 100%) van alle gesprekken niet kunnen bellen met KPN Vast abonnees. Ten tweede

mag ervan uit worden gegaan dat OPTA zou ingrijpen als de “end-to-end connectivity” te zeer in

gevaar komt. Ten derde is volgens […] dit instrument door KPN Vast in het verleden wel ingezet, maar

dit heeft [… …] er klaarblijkelijk in het verleden niet van

weerhouden om tarieven te verhogen.

Niet afnemen van afgiftediensten

In reactie op het verhogen van FTA tarieven door UPC/Priority zou een partij ook kunnen besluiten (of

daarmee dreigen) niet langer afgiftediensten in te kopen bij UPC/Priority.

43 Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het afnemen van KPN Transit diensten ook koppeling met het KPN’s netwerk

vereist. Is dat niet het geval dan kunnen KPN Transit diensten door UPC/Priority afgenomen blijven worden en

blijven gesprekken naar mobiele aanbieders en andere vaste aanbieders mogelijk. Het onderhandelingsinstrument

is dan duidelijk minder effectief.
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In het geval van KPN Vast zou dit betekenen dat […] van alle uitgaande gesprekken via directe

interconnectie door KPN Vast abonnees niet langer zou kunnen plaatsvinden. Dit zou de retail

propositie van KPN Vast in gevaar kunnen brengen en reden zijn voor abonnees om over te stappen op

netwerken die wel kunnen bellen met UPC/Priority. Voor UPC/Priority zou dit betekenen dat een zeer

groot aandeel van het via directe interconnectie binnenkomende verkeer niet langer plaats zou kunnen

vinden. De bereikbaarheid van UPC abonnees wordt daardoor verslechterd (ze kunnen zelf nog wel naar

KPN Vast bellen).

Voor zowel KPN Vast als voor UPC/Priority zou het niet langer afnemen van afgiftediensten door KPN

Vast dus negatieve gevolgen hebben, waarbij de negatieve gevolgen voor UPC/Priority waarschijnlijk

groter zijn. Hoe dit uitpakt in concrete onderhandelingen is lastig te voorspellen.

Voor een mobiele partij die bij UPC/Priority gespreksafgiftediensten afneemt via KPN transit zou niet

langer afnemen betekenen dat een groot aantal gesprekken en minuten niet langer zou kunnen

plaatsvinden.45 Dit betekent een verslechtering van het retail aanbod van deze mobiele partij,

waardoor de kans vergroot wordt dat abonnees zullen overstappen op andere aanbieders. Aan de

andere kant betekent het voor UPC/Priority een verslechtering van de bereikbaarheid van abonnees

(deze kunnen niet langer door een mobiele partij gebeld worden maar daar zelf wel naar bellen). Van

alle gesprekken die bij UPC/Priority via KPN Transit binnenkomen, is ongeveer […] afkomstig van KPN

Mobile; […] van Vodafone; […] van T-Mobile; […] van Orange; en ongeveer […] van overige partijen

waaronder andere vaste aanbieders (zie Tabel 18 in de bijlage). In dit verband dient opgemerkt te

worden dat er per saldo verkeer van mobiele partijen naar UPC/Priority gaat.

Wat verder speelt is dat het lastig is voor één mobiele partij om geen afgiftediensten in te kopen

terwijl de andere mobiele aanbieders dat wel doen – de kans op overstappende klanten is dan groter

omdat het alternatief beter is. Echter, een situatie waarbij alle mobiele aanbieders niet langer

UPC/Priority afgiftediensten afnemen (zodat de kans kleiner is dat klanten overstappen) is niet stabiel,

omdat één partij dan een sterke prikkel heeft om wel te gaan afnemen en zo klanten binnenhaalt van

de anderen.46 Dit leidt vervolgens tot een situatie waarin alle mobiele partijen afgiftediensten

afnemen, hoewel ze daar collectief wellicht niet bij gebaat zijn.

Bij mobiele aanbieders is dus de vraag of ze een individuele prikkel hebben om geen afgiftediensten bij

UPC/Priority af te nemen. Verder geldt ook hier dat niet afnemen een verslechtering van de posities

aan beide kanten betekent en dat het lastig is te voorspellen hoe dit uitpakt in onderhandelingen.

Door de onzekerheid is het dus lastig om een theoretische inschatting te maken van de effectiviteit van

dit onderhandelingsinstrument om afgiftetarieven niet omhoog te laten gaan. Feit is wel dat KPN Vast

en mobiele partijen in het verleden ook al de mogelijkheid hadden om te stoppen met afname van

afgiftediensten op het moment dat UPC en Priority zijn tarieven verhoogde. Dit is niet gebeurd, en een

eventueel dreigement heeft ook niet geleid tot het niet doorvoeren van een verhoging. Voor zover

44 Er is geen informatie beschikbaar over de totale inkomende gesprekken van KPN Mobile, zodat het aandeel van

UPC/Priority daar ook niet in aangegeven kan worden.

45 Er is geen informatie beschikbaar over het relatieve belang van UPC/Priority in het totaal van afgiftediensten

dat mobiele partijen afnemen.

46 Vanuit economisch-theoretisch oogpunt is dit vergelijkbaar met de instabiliteit van collusief gedrag door

ondernemingen. Een collusieve overeenkomst tussen concurrenten is inherent instabiel omdat er altijd een

individuele prikkel is om af te wijken – tenzij er mechanismen zijn om stabiliteit af te dwingen.
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bekend is het in Nederland ook nog niet voorgevallen dat een partij niet langer afgiftediensten bij een

andere partij inkoopt.47 Om deze redenen is ook bij deze factor de conclusie dat er geen aanwijzingen

bestaan dat het een sterk onderhandelingsinstrument is.

Verhogen van eigen afgiftetarieven

Zoals eerder gesteld is hét grote verschil tussen scenario 1 en 2 dat afnemers nu hun eigen

afgiftetarieven kunnen inzetten in de onderhandelingen met UPC/Priority. Afnemers kunnen door het

verhogen van eigen afgiftetarieven de netto betalingen die UPC/Priority aan hen moet betalen

verhogen, of de netto ontvangsten die UPC/Priority van hen ontvangt verlagen. Om de volgende

redenen is de conclusie omtrent dit instrument dat het waarschijnlijk onvoldoende sterk is om een

verhoging van afgiftetarieven te voorkomen:

Ten eerste is het geen krachtig instrument voor een afnemer omdat UPC/Priority een verhoging

direct kan “matchen”. Bij “matchen” met hetzelfde absolute bedrag blijven de netto

betalingsstromen identiek en wordt UPC/Priority niet geraakt (er verandert niets op wholesale

niveau).

Ten tweede is het geen krachtig instrument omdat UPC/Priority de verhoging (voor een groot

deel of zelfs volledig) kan doorgeven aan haar eindgebruikers zonder daar nadelige gevolgen

van te ondervinden. De last van hogere afgiftetarieven van de inkopende partij wordt dan

vooral gedragen op retail niveau. In scenario 2 wordt het bestaande “ODRB” beleid

verondersteld van kracht te blijven. Dit betekent dat in geval van wederzijdse FTA

tariefverhogingen KPN’s off-net retail tarieven ten hoogste met het verschil in FTA tarieven

tussen KPN en UPC/Priority, kan verschillen van KPN’s on-net tarieven.48 UPC/Priority kan op

deze manier het verschil tussen KPN’s on-net retailtarieven en haar eigen off-net retailtarieven

voor bellen naar KPN bepalen. Als dit niet zou kunnen (maar het kan dus wel), zou UPC/Priority

abonnees kunnen verliezen aan KPN als gevolg van verhogingen van afgiftetarieven.

UPC/Priority abonnees zouden in dat hypothetische geval namelijk een hogere rekening krijgen

omdat ze vaker bellen naar KPN abonees, en KPN abonnees vaker met elkaar bellen dan off-net

naar UPC.

Ten derde is er een reële kans dat de eindsituatie is dat zowel UPC/Priority als afnemende

partijen hogere afgiftetarieven rekenen. Deze situatie kan ontstaan als beide partijen elkaar

opdrijven totdat er een soort evenwicht wordt bereikt – in deze dynamiek is er geen prikkel en

47 […

…]

48 Bovengrensregulering van KPN’s retailtarieven kan ook bindend worden als KPN haar eigen FTA tarieven zou

verhogen. Zoals uitgelegd in sectie 4.1 wordt hier echter afgezien van deze mogelijke effecten omdat de analyse

anders te complex zou worden.
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ruimte om afgiftetarieven te verlagen. De situatie kan ook ontstaan als netto betalingen

toenemen door een verhoging van afgiftetarieven. Dit is in het belang van de partij die op

wholesale niveau meer inkomsten ontvangt en hoeft niet nadelig te zijn voor de andere partij

zolang die de verhoging maar kan doorgeven aan eindgebruikers. Echter, in een situatie met

hogere afgiftetarieven is er geen sprake van voldoende tegenwerkende kopersmacht omdat

bovencompetitieve tarieven niet worden vermeden.

Tenslotte bestaat er een zeker risico dat verhogingen van eigen afgiftetarieven als in strijd met

de “end-to-end connectivity” verplichtingen worden beschouwd. Als een afnemer in de

startsituatie zelf al hogere afgiftetarieven hanteert dan UPC/Priority (zoals elk van de mobiele

aanbieders), dan kan een verhoging van UPC/Priority eventueel niet als problematisch worden

gezien, maar een verhoging aan de andere kant wel.

Bewustzijn bij eindgebruikers verhogen

Een afnemer van wholesale afgiftediensten zou in reactie op een verhoging van afgiftetarieven door

UPC/Priority aan zijn eigen klanten zichtbaar kunnen maken dat bellen naar UPC/Priority duur is. Dit

zou bijvoorbeeld kunnen via een eenmalige aankondiging aan klanten, via het apart vermelden van de

tarieven van UPC/Priority op facturen, of via het uit een bundel halen van gesprekken naar

UPC/Priority. Dit kan bellers meer bewust maken van de hogere tarieven, met als mogelijk gevolg dat

er minder vaak naar UPC/Priority abonnees wordt gebeld, met als mogelijk verder gevolg dat

UPC/Priority minder abonnees aantrekt vanwege de slechtere bereikbaarheid.

Nog afgezien van de vraag of dit effectief is om klanten bij UPC/Priority weg te halen, zitten er verder

nog haken en ogen aan dit instrument. Ten eerste weten bellers vaak niet bij welk netwerk degenen

die ze bellen een aansluiting hebben, en kunnen dan simpelweg geen rekening houden met de

informatie die ze hebben. Ten tweede zijn er kosten verbonden aan de inspanning om consumenten

bewuster te maken. Denk aan aanpassingen in het “billing systeem” om tarieven zichtbaar te maken of

aan aanpassingen in marketing communicatie als netwerken uit bundels worden genomen.

Om deze redenen wordt geconcludeerd dat dit dreigement in onderhandelingen waarschijnlijk niet of

nauwelijks daadwerkelijk een beperkende factor vormt voor aanbieders van gespreksafgiftediensten bij

het verhogen van hun tarieven.

Disputen verwijzen naar toezichthouder

In reactie op een verhoging van de afgiftetarieven door UPC/Priority zou een afnemer naar een

toezichthouder, in dit geval OPTA of de NMa, kunnen gaan met het verzoek te beoordelen of de

verhoging geoorloofd is. In een scenario waar wordt uitgegaan van afwezigheid van ex ante regulering

lijkt dit instrument niet erg sterk. In het verleden is het in aanwezigheid van specifieke

tariefregulering op het gebied van vaste afgiftediensten (de FTA beleidsregels) al tijdrovend en/of

lastig gebleken om tegen tariefverhogingen op te treden. Na de inwerktreding van OPTA’s FTA

beleidsregels heeft het nog een jaar gekost voordat UPC en Priority hun FTA tarieven op het vertraagd

reciproque niveau vaststelden. Zonder specifieke tariefregulering zal dit voor OPTA nog moeilijker

worden. Bovendien zal het voor een algemene toezichthouder als de NMa nog moeilijker zijn omdat die
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ten opzichte van een sectorspecifieke toezichthouder minder ervaring en minder achtergrondkennis

van de sector heeft.49

Verder speelt nog dat het voor OPTA en de NMa waarschijnlijk (nog) lastiger wordt om te interveniëren

als de conclusie zou zijn getrokken dat UPC/Priority geen aanmerkelijke marktmacht heeft. Het zou

lastiger zijn voor de NMa om een zaak als misbruik van een dominante positie in behandeling te nemen.

Ook voor OPTA zou het lastiger zijn omdat het nieuwe regelgevend kader van de Europese Commissie

sterk leunt op het begrip aanmerkelijke marktmacht (hoewel er onder hoofdstuk 6 van de

Telecommunicatiewet (“interoperabiliteit van diensten”) waarschijnlijk nog wel mogelijkheden zouden

zijn voor OPTA).

Via transit indirect afnemen van afgiftediensten

Een afnemer van UPC/Priority wholesale afgiftediensten zou er in reactie op een verhoging voor

kunnen kiezen om niet langer direct af te nemen maar via een transitaanbieder. Door de concentratie

van verkeersvolume bij een transitaanbieder zou deze wellicht betere tarieven kunnen afdingen, waar

andere partijen dan van mee kunnen profiteren (tegen de extra kost van het transittarief).

Dit is om meerdere redenen geen krachtig instrument om de afgiftetarieven van UPC/Priority in

bedwang te houden. Ten eerste geldt voor de meeste partijen dat ze momenteel al via KPN Transit

afgiftediensten bij UPC/Priority afnemen. Het instrument is dus nauwelijks relevant tegen

UPC/Priority. Ten tweede is recent gebleken dat afnemers die indirect via KPN Transit afnemen toch

direct kunnen worden getroffen door een FTA tarief verhoging. Als eerder beschreven heeft UPC

onlangs aangekondigd de FTA tarieven voor mobiele partijen te verhogen; deze mobiele partijen

nemen indirect afgifte af via KPN Transit.

Netto betalingen inhouden of vertragen

Een laatste instrument dat een afnemende partij ter beschikking staat is het inhouden of het vertragen

van betalingen aan de partij die afgiftetarieven verhoogt. Dit instrument werkt uiteindelijk alleen in

het geval er netto betalingen zijn van de afnemende partij aan de aanbiedende partij. Hoewel er

betalingen over en weer zijn, die ingehouden kunnen worden, trekt uiteindelijk de netto betaler toch

aan het langste eind. Om die reden gaat het hier vooral om netto betalingen.

[…

…]50 […

…]

49 Zie in dit verband Van Dijk, T. “General or Specific Competition Rules for Network Utilities?”, Journal of
Network Industries, 2: 93-111 (2001).

50 […

…]
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Conclusie tegenwerkende kopersmacht bij UPC/Priority

Tabel 10 vat de inschatting van verschillende onderhandelingsinstrumenten tegen verhoging van de FTA

tarieven van UPC/Priority kort samen.

Tabel 10 – Factoren voor beoordelen van tegenwerkende kopersmacht ten opzichte van UPC/Priority

Mogelijk instrument
onderhandelende partij

Beoordeling

Weigeren van interconnectie Is in strijd met de “end-to-end connectivity” verplichtingen.
“Bemoeilijken” door KPN Vast (mobiele partijen hebben geen directe
interconnectie) is geen effectief instrument.

Niet afnemen van afgiftediensten Schaadt zowel UPC/Priority (verslechtering bereikbaarheid) als
afnemende partij zelf (verslechtering retail aanbod aan eindgebruikers).

Ten opzichte van KPN Vast schade voor UPC/Priority waarschijnlijk
groter.

Voor individuele mobiele partij lastig door te zetten vanwege grotere
schade door klanten die overstappen. Collectief door alle mobiele
partijen ook
lastig door te zetten.

Is in het verleden nauwelijks gebruikt om verhogingen tegen te houden

Verhoging eigen afgiftetarieven Geen effectief instrument want kan eenvoudig “gematcht” worden door
UPC/Priority

Treft niet UPC/Priority maar vooral eindgebruikers

Risico op situatie waarbij afgiftetarieven aan beide kanten hoger
worden. Dan kan niet langer gesproken worden van voldoende
tegenwerkende kopersmacht.

Mogelijk in strijd met de “end-to-end connectivity” verplichting (indien
de afgiftetarieven zeer hoog worden)

Bewustzijn bij eindgebruikers
verhogen

Indirect instrument, met het doel om UPC/Priority te treffen door
klanten vanwege verminderde bereikbaarheid over te laten stappen

Bellers weten vaak niet bij welk netwerk degenen die ze bellen
aangesloten zijn

Implementatiekosten

Disputen verwijzen naar
toezichthouder

Zonder tariefregulering lastig; in het verleden met tariefregulering al
tijdrovend en lastig gebleken.

Zonder AMM aanwijzing van UPC/Priority in de toekomst minder effectief

Via transit afnemen Instrument nauwelijks relevant omdat weinig partijen directe
interconnectie met UPC/Priority hebben

Ook afnemers via transit kunnen direct worden getroffen door FTA
tariefverhoging

Betalingen inhouden of vertragen […

…]
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Het uitgangspunt was dat het extra beschikbare instrument van het verhogen van eigen afgiftetarieven

de belangrijkste overweging is waarom de conclusie in scenario 1 eventueel zou kunnen veranderen in

scenario 2 zonder ex ante regulering. De kwalitatieve inschatting hier is dat dit instrument

onvoldoende sterk lijkt om de conclusie te doen “kantelen”. Het nalopen en inschatten van de andere

instrumenten, die afnemende partijen in scenario 1 ook al ter beschikking hadden, bevestigt deze

bevinding.

De conclusie is dat afnemers in een situatie zonder ex ante regulering waarschijnlijk onvoldoende

tegenwerkende kopersmacht hebben om verhogingen van FTA tarieven door UPC/Priority tegen te

gaan. Deze conclusie is enigszins voorzichtiger geformuleerd dan in de situatie met ex ante regulering

om aan te geven dat die meer is gebaseerd op kwalitatieve inschattingen.

Tele2/Versatel

Veel van de inschattingen voor UPC/Priority gaan ook op voor Tele2/Versatel. Om die reden zullen niet

alle factoren worden nagelopen maar zal worden geconcentreerd op de verschillen met UPC/Priority:

Wat betreft het onderhandelingsinstrument van weigeren van interconnectie is de positie van

KPN Vast tegenover Tele2/Versatel slechter dan tegenover UPC/Priority. Waar in geval van

complete weigering van KPN Vast, UPC/Priority abonnees vrijwel geen gesprekken meer via

directe interconnectie kunnen voeren (wel nog on-net en via transit), gaat bij Tele2/Versatel

bij […] van alle uitgaande gesprekken (directe interconnectie en transit – zie tabel 23) naar

KPN Vast en blijft dus […] van de gesprekken mogelijk. […

…]

Ook voor Tele2/Versatel luidt daarom de conclusie dat dit instrument waarschijnlijk niet

effectief genoeg is om verhoging van afgiftetarieven tegen te gaan.

Wat betreft het onderhandelingsinstrument van het niet afnemen van afgiftediensten zijn de

omstandigheden voor Tele2/Versatel gelijkaardig aan die van UPC/Priority. Niet langer

afnemen van afgiftediensten zou voor KPN Vast betekenen dat […] van het totale uitgaande

verkeer via directe interconnectie niet langer mogelijk zou zijn (bij UPC/Priority was dat […]).

Voor Tele2/Versatel zou het ook betekenen dat een aanzienlijk deel van de binnenkomende

gesprekken niet langer zouden plaatsvinden. Van alle gesprekken die bij Tele2/Versatel

gesprekken die via KPN Transit binnenkomen, is ongeveer […] afkomstig van KPN Mobile; […]

van Vodafone; […] van T-Mobile; […] van Orange; en ongeveer […] van overige partijen

waaronder andere vaste aanbieders (zie Tabel 17 in de bijlage). In totaal, inclusief directe

interconnectie met KPN Vast en transit verkeer van alle mobiele partijen komt […] van alle bij

Tele2/Versatel binnenkomend verkeer van en via KPN (zie Tabel 24 in de bijlage).

Gegeven de gelijkaardige omstandigheden is de conclusie ook voor Tele2/Versatel dat dit

instrument waarschijnlijk onvoldoende sterk is.

Een laatste factor betreft het instrument van het inhouden of vertragen van netto betalingen.

In geval van Tele2/Versatel is KPN Vast een netto ontvanger ([…] ml - zie tabel 3)51 en kan dit

instrument dus wederom, net als in het geval van UPC/Priority, niet inzetten. […
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Conclusie tegenwerkende kopersmacht bij Tele2/Versatel

Tabel 11 geeft een overzicht van de inschatting van alle factoren voor Tele2/Versatel.

Tabel 11 – Factoren voor beoordelen tegenwerkende kopersmacht ten opzichte van Tele2/Versatel

Mogelijk instrument
onderhandelende partij

Beoordeling

Weigeren van interconnectie Is in strijd met de “end-to-end connectivity” verplichtingen.
“Bemoeilijken” door KPN Vast (mobiele partijen hebben geen directe
interconnectie) is geen effectief instrument.

Niet afnemen van afgiftediensten Schaadt zowel Tele2/Versatel (verslechtering bereikbaarheid) als
afnemende partij zelf (verslechtering retail aanbod aan eindgebruikers).

Ten opzichte van KPN Vast schade voor Tele2/Versatel waarschijnlijk
groter, maar kleiner dan voor UPC/Priority.

Voor individuele mobiele partij lastig door te zetten vanwege grotere
schade door klanten die overstappen. Collectief door alle mobiele
partijen ook
lastig door te zetten.

Is in het verleden nauwelijks gebruikt om verhogingen tegen te houden

Verhoging eigen afgiftetarieven Geen effectief instrument want kan eenvoudig “gematcht” worden door
Tele2/Versatel

Treft niet Tele2/Versatel maar vooral eindgebruikers

Risico op situatie waarbij afgiftetarieven aan beide kanten hoger worden.
Dan kan niet langer gesproken worden van voldoende tegenwerkende
kopersmacht.

Mogelijk in strijd met de “end-to-end connectivity” verplichting (indien
de afgiftetarieven zeer hoog worden)

Informatie over hoogte tarieven Indirect instrument, met het doel om Tele2/Versatel te treffen door
klanten vanwege verminderde bereikbaarheid over te laten stappen

Bellers weten vaak niet bij welk netwerk degenen die ze bellen
aangesloten zijn

Implementatiekosten

Disputen verwijzen naar
toezichthouder

Zonder tariefregulering lastig; in het verleden met tariefregulering al
tijdrovend en lastig gebleken.

Zonder AMM aanwijzing van UPC/Priority in de toekomst minder effectief

Via transit afnemen Instrument nauwelijks relevant omdat weinig partijen directe
interconnectie met Tele2/Versatel hebben

51 [… …]
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Mogelijk instrument
onderhandelende partij

Beoordeling

Ook afnemers via transit kunnen direct worden getroffen door FTA
tariefverhoging

Betalingen inhouden of vertragen […
…]

De inschatting is ook hier dat afnemende partijen, inclusief KPN Vast en mobiele partijen,

waarschijnlijk onvoldoende tegenwerkende kopersmacht kunnen uitoefenen om te voorkomen dat

Tele2/Versatel FTA tarieven verhoogt. Bij deze conclusie is meegenomen dat het nieuwe instrument

onder scenario 2, het verhogen van eigen afgiftetarieven, niet anders wordt ingeschat dan bij

UPC/Priority.

4.4 Tegenwerkende kopersmacht in afwezigheid van ex post regulering

Het verschil tussen scenario 3 en scenario 2 is dat er naast het ontbreken van ex ante regulering nu ook

geen ex post toezicht is. Bij scenario 2 is reeds geconcludeerd dat het instrument van het verwijzen

van FTA disputen naar een toezichthouder waarschijnlijk onvoldoende krachtig is. Overwegingen

hierbij waren dat het ontbreken van specifieke tariefregelgeving (een veronderstelling in scenario 2) en

de omstandigheid dat geen positie van aanmerkelijke marktmacht is vastgesteld bij aanbieders van

vaste gespreksafgiftediensten (ook een veronderstelling bij scenario 2), het voor een ex ante

toezichthouder al lastig maken om op te treden. Dit impliceert dat de rol van een ex post

toezichthouder om hogere tarieven aan te pakken nog beperkter is. Om die reden heeft het ontbreken

van een ex post toezichthouder in scenario 3 waarschijnlijk geen gevolgen voor de eerdere conclusies.

4.5 Welk scenario is van toepassing?

Hoewel de conclusies omtrent tegenwerkende kopersmacht in de drie scenario’s niet verschillen,

verschilt de “zekerheid” van die conclusies wel. De conclusies in scenario 1 zijn harder omdat er de

bijzondere omstandigheid van “natuurlijke experimenten” was, terwijl bij scenario 2 op punten een

meer kwalitatieve inschatting noodzakelijk was. De vraag die opkomt is welke van de 3 scenario’s van

toepassing is.

Gegeven de bevestiging door het CBb van de FTA regulering van andere partijen (met name KPN Vast),

en ook gegeven de MTA regulering in het hernieuwde marktanalysebesluit mobiele afgifte (hetgeen nog

wel door het CBb zal worden beoordeeld), wijzen de feitelijke omstandigheden richting scenario 1 als

het meeste toepasselijke scenario voor de komende periode. Zodra nieuwe FTA en MTA marktanalyses

worden uitgevoerd zal scenario 2 toepasselijker worden.
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5 Samenvatting en conclusie

De centrale vraag in dit onderzoek is of de macht van inkopers van wholesale gespreksafgiftediensten,

hetzij via directe interconnectie, hetzij indirect via een transitaanbieder, tegenover aanbieders van

deze diensten dermate sterk is dat, ondanks een 100% marktaandeel, deze aanbieders geen hoger dan

competitief tariefniveau kunnen hanteren en de conclusie van aanmerkelijke marktmacht niet

gerechtvaardigd is. Deze vraag wordt onderzocht voor inkopers van wholesale vaste

gespreksafgiftediensten van UPC/Priority en Tele2/Versatel,

Bij de beoordeling van de sterkte van tegenwerkende kopersmacht wordt uitgegaan van een situatie

waarin de afgiftetarieven van UPC/Priority en Tele2/Versatel zelf niet zijn gereguleerd. Met

betrekking tot regulering van andere partijen, waaronder andere vaste aanbieders inclusief KPN Vast

en mobiele aanbieders (die via transit afnemen), zijn verschillende scenario’s bekeken. In scenario 1

zijn andere aanbieders van afgiftediensten onderhevig aan ex ante regulering. In scenario 2 wordt deze

ex ante regulering weggedacht. In scenario 3 worden daarenboven ex post mededingingsregels

weggedacht.

Scenario 1: ex ante regulering van andere partijen

KPN’s FTA tarieven zijn gereguleerd sinds 1997, de MTA tarieven kennen vrijwel onafgebroken een

bovengrens sinds 2003, en de FTA tarieven van andere partijen dan KPN zijn sinds september 2003

middels OPTA’s FTA beleidsregels gereguleerd. Sinds de uitspraak van het CBb in mei 2007 is onzeker of

die regels nog gelden voor UPC, Tele2 en Versatel - voor andere aangewezen aanbieders van vaste

afgiftediensten gelden ze zeker. Scenario 1 lijkt dus sterk op de situatie van de laatste jaren. Deze

uitzonderlijke omstandigheid zorgt ervoor dat er sprake is van een “natuurlijk experiment” voor het

inschatten van de sterkte van tegenwerkende kopersmacht. Reeds op basis van historische gedragingen

kunnen conclusies worden getrokken.

De geschiedenis leert dat UPC/Priority in dit scenario een prikkel en de mogelijkheid heeft om vaste

afgiftetarieven te verhogen. Mogelijke tegenwerkende kopersmacht is in dit scenario onvoldoende

sterk gebleken. Dit kan worden geconcludeerd op basis van een aantal tariefverhogingen die

UPC/Priority de afgelopen jaren heeft doorgevoerd aan KPN, in een periode waar afgiftetarieven van

KPN Vast en mobiele partijen juist lager werden. Meest recentelijk heeft UPC, na de CBb uitspraak,

aangekondigd afgiftetarieven te verhogen richting mobiele partijen, die afgiftediensten indirect via

transit afnemen. Blijkbaar zijn partijen die direct of indirect via transit gespreksafgifte bij

UPC/Priority afnemen in het geval van regulering van hun eigen afgiftetarieven, niet in staat om

voldoende tegenwicht te bieden om hogere UPC tarieven te voorkomen, ook als die tarieven boven het

niveau bepaald in OPTA’s FTA beleidsregels uitkomen.

Op basis van vergelijkbare gedragingen van Tele2/Versatel is de conclusie ook hier dat in het geval

afgiftetarieven van andere partijen zijn gereguleerd, deze partijen onvoldoende tegenwerkende

kopersmacht kunnen uitoefenen om tariefverhogingen van Tele2/Versatel te voorkomen. Dit geldt voor

partijen die via directe interconnectie (KPN) alsook voor partijen die indirect via transit

afgiftediensten inkopen.
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Scenario 2: geen ex ante regulering van andere partijen

Alleen al omdat KPN Vast sinds liberalisering van de telecommunicatiesector altijd is gereguleerd, is

het niet mogelijk scenario 2 te testen aan de hand van een “natuurlijk experiment”. Inschatting van

tegenwerkende kopersmacht geschiedt daarom aan de hand van een aantal factoren, bestaande uit

mogelijke onderhandelingsinstrumenten voor inkopende partijen. In reactie op een tariefverhoging van

UPC/Priority of Tele2/Versatel hebben inkopende partijen de volgende instrumenten ter beschikking:

(1) het weigeren van interconnectie; (2) het niet afnemen van afgiftediensten; (3) het verhogen van

eigen afgiftetarieven; (4) het verhogen van bewustzijn bij eindgebruikers dat tarieven hoger zijn; (5)

het verwijzen van disputen naar een toezichthouder; (6) het via transit indirect afnemen van

afgiftediensten; en tenslotte (7) het inhouden of vertragen van netto betalingen.

Hét belangrijkste verschil tussen scenario 1 en scenario 2, waar het onderhandelingsinstrumenten

betreft, is dat de partij die onderhandelt met UPC/Priority en Tele2/Versatel in scenario 2 het

instrument van het verhogen van eigen afgiftetarieven (instrument (3)) in handen krijgt. De conclusie

in dit onderzoek is dat dit instrument in scenario 2 waarschijnlijk onvoldoende sterk is om verhogingen

van afgiftetarieven, zoals die in het verleden hebben plaatsgevonden, te voorkomen. UPC/Priority en

Tele2/Versatel kunnen een dergelijke verhoging op hun beurt namelijk eenvoudig “matchen”.

Bovendien worden ze waarschijnlijk niet of nauwelijks geraakt omdat ze hogere tarieven kunnen

doorgeven aan hun abonnees. Tenslotte bestaat er een zeker risico dat de eindsituatie er één is

waarbij alle partijen hogere afgiftetarieven hanteren. In dat geval is tegenwerkende kopersmacht ook

niet sterk genoeg gebleken om verhogingen tegen te gaan. Het nalopen van de andere instrumenten

leert ook dat deze waarschijnlijk onvoldoende krachtig zijn.

De conclusie luidt dan ook dat inkopende partijen in een situatie zonder ex ante regulering

waarschijnlijk onvoldoende tegenwerkende kopersmacht hebben om verhogingen van FTA tarieven door

UPC/Priority tegen te gaan. Hoewel de situatie van Tele2/Versatel enigszins anders is, kan ook hier

dezelfde conclusie worden getrokken.

Scenario 3: ook geen ex post mededingingsregels

Zonder ex ante regulering wordt de mogelijkheid van OPTA om hogere FTA tarieven tegen te gaan

(instrument 5) al behoorlijk beperkt. De mogelijkheid van een ex post toezichthouder om hogere

tarieven aan te pakken is beargumenteerbaar nog beperkter, mede omdat er in die situatie ook een

expliciete conclusie van het ontbreken van aanmerkelijke marktmacht ligt. Om die reden heeft het

ontbreken van een ex post toezichthouder in scenario 3 waarschijnlijk geen gevolgen voor de eerdere

conclusies.

Samenvattend, in geen van de scenario’s die is onderzocht is de conclusie dat tegenwerkende

kopersmacht van inkopende partijen voldoende sterk is om eenzijdige verhogingen van vaste

afgiftetarieven door UPC/Priority en/of Tele2/Versatel tegen te gaan. Op dit punt is de conclusie dat

UPC/Priority en Tele2/Versatel bovencompetitieve afgiftetarieven kunnen hanteren en aanmerkelijke

marktmacht hebben bij wholesale vaste gespreksafgiftediensten dus gerechtvaardigd.
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7 Bijlagen: verkeers- en betalingsstromen

7.1 Verkeersstromen directe interconnectie KPN Vast

Tabel 12 – Overzicht verkeer van andere operatoren naar KPN Vast, 2006*

Originerende operator Volume (in ml) Aandeel in totaal

UPC
- gesprekken
- minuten

Priority
- gesprekken
- minuten

UPC + Priority
- gesprekken
- minuten

Versatel
- gesprekken
- minuten

Tele2**
- gesprekken
- minuten

Versatel + Tele2
- gesprekken
- minuten

Totaal andere dan bovenstaande vaste netten
naar KPN vast
- gesprekken
- minuten

Totaal mobiele netten naar KPN Vast
- gesprekken
- minuten

Totaal naar KPN Vast
- gesprekken
- minuten

Bron: KPN en eigen analyse
*: Het betreft hier verkeer naar geografische nummers (geen internetinbelverkeer) dat via directe
interconnectie van en naar eindgebruikers van KPN Vast plaatsvond gedurende 2006. Nationale en regionale
vaste afgiftediensten zijn opgeteld en lokale en interregionale doorgiftediensten, zoals door OPTA
onderscheiden in haar 2005 marktanalysebesluiten maken hier onderdeel van uit. Omdat er geen directe
interconnecties zijn tussen UPC, Priority, Tele2 en Versatel en KPN Mobile bevat de tabel geen gegevens over
KPN Mobile.
**: Een onderscheid tussen Tele2 Vast en Tele2 Mobiel kon door KPN niet worden gemaakt.
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Tabel 13 – Overzicht verkeer van KPN Vast naar andere operatoren, 2006*

Terminerende operator Volume (in ml) Aandeel in totaal

UPC
- gesprekken
- minuten

Priority
- gesprekken
- minuten

UPC + Priority
- gesprekken
- minuten

Versatel
- gesprekken
- minuten

Tele2
- gesprekken
- minuten

Versatel + Tele2
- gesprekken
- minuten

Totaal KPN Vast naar andere dan bovenstaande
netten, vaste en mobiele
- gesprekken
- minuten

Totaal KPN Vast naar andere netten
- gesprekken
- minuten

Bron: KPN en eigen analyse
*: Het betreft hier verkeer naar geografische nummers (geen internetinbelverkeer) dat via directe
interconnectie van en naar eindgebruikers van KPN Vast plaatsvond gedurende 2006. Nationale en regionale
vaste afgiftediensten zijn opgeteld en lokale en interregionale doorgiftediensten, zoals door OPTA
onderscheiden in haar 2005 marktanalysebesluiten maken hier onderdeel van uit. Omdat er geen directe
interconnecties zijn tussen UPC, Priority, Tele2 en Versatel en KPN Mobile bevat de tabel geen gegevens over
KPN Mobile.
**: Een onderscheid tussen Tele2 Vast en Tele2 Mobiel kon door KPN niet worden gemaakt.
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7.2 Betalingsstromen directe interconnectie KPN Vast

Tabel 14 – Overzicht betalingen voor verkeer van andere operatoren naar KPN Vast via directe

interconnectie*, 2006

Originerende operator Bedrag (in 000 ) Aandeel in totale
terminating inkomsten

KPN Vast

UPC

Priority

UPC + Priority

Versatel

Tele2**

Versatel + Tele2

Overig

Totaal betaald aan KPN vast

Bron: KPN en eigen analyse
*: Het betreft hier verkeer naar geografische nummers (geen internetinbelverkeer) dat via directe
interconnectie van en naar eindgebruikers van KPN Vast plaatsvond gedurende 2006. Nationale en regionale
vaste afgiftediensten zijn opgeteld en lokale en interregionale doorgiftediensten, zoals door OPTA
onderscheiden in haar 2005 marktanalysebesluiten maken hier onderdeel van uit. Omdat er geen directe
interconnecties zijn tussen UPC, Priority, Tele2 en Versatel en KPN Mobile bevat de tabel geen gegevens over
KPN Mobile.
**: Een onderscheid tussen Tele2 Vast en Tele2 Mobiel kon door KPN niet worden gemaakt.
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Tabel 15 – Overzicht betalingen voor verkeer van KPN Vast naar andere operatoren via directe

interconnectie, 2006*

Terminerende operator Bedrag (in 000 ) Aandeel in totale
terminating uitgaven

KPN Vast

UPC

Priority

UPC + Priority

Versatel

Tele2**

Versatel + Tele2

Overig

Totaal betaald door KPN vast

Bron: KPN en eigen analyse
*: Het betreft hier verkeer naar geografische nummers (geen internetinbelverkeer) dat via directe
interconnectie van en naar eindgebruikers van KPN Vast plaatsvond gedurende 2006. Nationale en regionale
vaste afgiftediensten zijn opgeteld en lokale en interregionale doorgiftediensten, zoals door OPTA
onderscheiden in haar 2005 marktanalysebesluiten maken hier onderdeel van uit. Omdat er geen directe
interconnecties zijn tussen UPC, Priority, Tele2 en Versatel en KPN Mobile bevat de tabel geen gegevens over
KPN Mobile.
**: Een onderscheid tussen Tele2 Vast en Tele2 Mobiel kon door KPN niet worden gemaakt.
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7.3 Transit verkeers- en betalingsstromen KPN Vast

Tabel 16 – Overzicht verkeer via KPN transit van UPC/Priority naar mobiele en andere operators, 2006

Van originerende
operator

via KPN transit naar
terminerende operator

Verkeersvolume, in 000 Betalingen (voor transit
+ afgifte), in

UPC KPN Mobile

Vodafone

T-Mobile

Orange

Totaal

Priority KPN Mobile

Vodafone

T-Mobile

Orange

Totaal

UPC + Priority KPN Mobile

Vodafone

T-Mobile

Orange

Totaal

Bron: KPN en eigen analyse
*: Het betreft KPN’s nationale en regionale Premium Transit Connect diensten, waarbij KPN Transit namens de
terminerende partij afgiftetarieven “één-op-één” int bij de originerende partij
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Tabel 17 – Overzicht verkeer via KPN transit van Versate/Tele2 naar mobiele en andere operators, 2006

Van originerende
operator

via KPN transit naar
terminerende operator

Verkeersvolume, in 000 Betalingen (voor transit
+ afgifte), in

Versatel KPN Mobile

Vodafone

T-Mobile

Orange

Totaal

Tele2 KPN Mobile

Vodafone

T-Mobile

Orange

Totaal

Versatel + Tele2 KPN Mobile

Vodafone

T-Mobile

Orange

Totaal

Bron: KPN en eigen analyse
*: Het betreft KPN’s nationale en regionale Premium Transit Connect diensten, waarbij KPN Transit namens de
terminerende partij afgiftetarieven “één-op-één” int bij de originerende partij
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Tabel 18 – Overzicht verkeer via KPN transit van mobiele en andere operators naar UPC/Priority, 2006

Van originerende
operator

via KPN transit naar
terminerende operator

Verkeersvolume, in 000 Betalingen (voor transit
+ afgifte), in

KPN Mobile UPC

Priority

UPC + Priority

Vodafone UPC

Priority

UPC + Priority

T-Mobile UPC

Priority

UPC + Priority

Orange UPC

Priority

UPC + Priority

Totaal UPC

Priority

UPC + Priority

Bron: KPN en eigen analyse
*: Het betreft KPN’s nationale en regionale Premium Transit Connect diensten, waarbij KPN Transit namens de
terminerende partij afgiftetarieven “één-op-één” int bij de originerende partij
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Tabel 19 – Overzicht verkeer via KPN transit van mobiele en andere operators naar Versatel/Tele2, 2006

Van originerende
operator

via KPN transit naar
terminerende operator

Verkeersvolume, in 000 Betalingen (voor transit
+ afgifte), in

KPN Mobile Versatel

Tele2

Versatel + Tele2

Vodafone Versatel

Tele2

Versatel + Tele2

T-Mobile Versatel

Tele2

Versatel + Tele2

Orange Versatel

Tele2

Versatel + Tele2

Totaal Versatel

Tele2

Versatel + Tele2

Bron: KPN en eigen analyse
*: Het betreft KPN’s nationale en regionale Premium Transit Connect diensten, waarbij KPN Transit namens de
terminerende partij afgiftetarieven “één-op-één” int bij de originerende partij
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Tabel 20 – Verkeers- en betalingsbalans UPC/Priority en mobiele en andere operatoren via KPN transit, 2006

Relatie Netto verkeersstromen, in 000 Netto betalingen in

1. UPC/Priority – KPN Transit - KPN Mobile

2. KPN Mobile – KPN- Transit - UPC/Priority

Netto naar KPN Mobile (1. – 2.)

3. UPC/Priority – KPN Transit - Vodafone

4. Vodafone – KPN Transit – UPC/Priority

Netto naar Vodafone (3. – 4.)

5. UPC/Priority – KPN Transit - T-Mobile

6. T-Mobile – KPN Transit – UPC/Priority

Netto naar T-Mobile (5. – 6.)

7. UPC/Priority – KPN Transit - Orange

8. Orange – KPN Transit – UPC/Priority

Netto naar Orange (7. – 8.)

9. UPC/Priority – KPN Transit - totaal

10. Totaal – KPN Transit – UPC/Priority

Netto naar totaal (9. – 10.)

Bron: KPN en eigen analyse
*: Het betreft KPN’s nationale en regionale Premium Transit Connect diensten, waarbij KPN Transit namens de
terminerende partij afgiftetarieven “één-op-één” int bij de originerende partij
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Tabel 21 – Verkeers- en betalingsbalans Tele2/Versatel en mobiele en andere operatoren via KPN transit,

2006

Relatie Netto verkeersstromen, in 000 Netto betalingen in

1. Tele2/Versatel – KPN Transit - KPN Mobile

2. KPN Mobile – KPN- Transit - Tele2/Versatel

Netto naar KPN Mobile (1. – 2.)

3. Tele2/Versatel – KPN Transit – Vodafone

4. Vodafone – KPN Transit – Tele2/Versatel

Netto naar Vodafone (3. – 4. )

5. Tele2/Versatel – KPN Transit - T-Mobile

6. T-Mobile – KPN Transit – Tele2/Versatel

Netto naar T-Mobile (5. – 6.)

7. Tele2/Versatel – KPN Transit - Orange

8. Orange – KPN Transit – Tele2/Versatel

Netto naar Orange (7. – 8.)

9. Tele2/Versatel – KPN Transit - totaal

10. Totaal – KPN Transit – Tele2/Versatel

Netto naar totaal (9. – 10.)

Bron: KPN en eigen analyse
*: Het betreft KPN’s nationale en regionale Premium Transit Connect diensten, waarbij KPN Transit namens de
terminerende partij afgiftetarieven “één-op-één” int bij de originerende partij
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7.4 Verkeers- en betalingsstromen andere partijen

Tabel 22 – Verkeers- en betalingsbalans Tele2 directe interconnectie en transit, op basis van Tele2

informatie, 2006*

Aantal in ml % Tele2
totaal

Betalingen
in ml

% Tele2
totaal

Van KPN CS naar Tele2 Vast

Van KPN CS naar Tele2 Mobiel

Van Tele2 Vast/Mobiel naar KPN CS

Netto van Tele2 Vast/Mobiel naar KPN CS

Netto van Tele2 Vast/Mobiel naar Orange

Bron: Tele2 en eigen analyse
*: […]

Tabel 23 – Verkeers- en betalingsbalans Versatel directe interconnectie en transit, op basis van Versatel

informatie, 2006

Aantal in ml % Versatel
totaal

Betalingen
in ml

% Versatel
totaal

Van KPN CS naar Versatel

Van Versatel naar KPN CS

Netto van Versatel naar KPN CS

Netto van Versatel naar Orange*

Bron: Versatel en eigen analyse
*: […]
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Tabel 24 – Verkeers- en betalingsbalans Tele2/Versatel directe interconnectie en transit, op basis van

Tele2/Versatel informatie, 2006

Aantal in ml %
Tele2/Versatel

totaal

Betalingen
in ml

%
Tele2/Versatel

totaal

Van KPN CS naar Tele2/Versatel

Van Tele2/Versatel naar KPN CS

Netto van Tele2/Versatel naar KPN CS

Netto van Tele2/Versatel naar Orange*

Bron: Versatel en eigen analyse
*: […]tabel

Tabel 25 – Verkeers- en betalingsbalans UPC directe interconnectie, op basis van UPC informatie, 2006

Aantal in ml % UPC
totaal

Betalingen
in ml

% UPC
totaal

Van KPN CS naar UPC*

Van UPC naar KPN CS**

Netto van UPC naar KPN CS

Netto van UPC naar Orange

Bron: UPC en eigen analyse
*: […]
**: […]


