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A. INLEIDING 

1. Tariefsverlaging excessief 

OPTA breekt met de nieuwe, extreem verlaagde tariefplafonds uit het ontwerpbesluit vèr door de pijngrens van T-

Mobile. De verlaging van het MTA-tarief van T-Mobile van 8,1 ct per minuut naar 5 ct, 3 ct en tenslotte 1,2 ct is 

excessief. De continuïteit van T-Mobile kan met dergelijke tariefplafonds in gevaar komen. 

l-#S!l20>0022|a7j v a n foe\ verkeer op T-Mobile's netwerk is inkomend verkeer. ïzsi^sm v a n h a a r productie zou dus 

verlieslatend worden, terwijl de stevige concurrentie op de retailmarkt en o.m. het wettelijk opzegrecht bij 

tariefswijziging het T-Mobile zeer moelijk maakt deze verliezen weer goed te maken. Bedrijven die niet tenminste hun 

kosten kunnen terugverdienen, zijn op den duur niet levensvatbaar meer. Voor een extreme ingreep als in het 

Ontwerpbesluit beoogd ontbreekt een zorgvuldige en dwingende motivatie. OPTA spreekt over een "inefficiënte 

retailtanefstructuur" zonder aan te geven waarom dat zo zou zijn en veronderstelt welvaartseffecten van haar ingreep 

waarvoor geen basis te vinden is. 

2. Volumestijging compenseert niet meer 

Anders dan ten tijde van de eerste twee convenanten tussen de mobiele operators in 2003 en 2007 het geval was, 

neemt het verkeersvolume van de mobiele telefonie in Nederland niet meer spectaculair toe. Ook OPTA voorspelt 

een nagenoeg gelijk volume belminuten in de komende reguleringsperiode, 2010-2013. Dat geldt zowel voor 

originerend verkeer, als voor inkomend verkeer. De markt is verzadigd. Dat betekent dat een daling van het tarief niet 

meer gecompenseerd kan worden door een stijging van het volume. 

De door OPTA beoogde verlagingen gaan derhalve rechtstreeks ten koste van de bedrijfsresultaten van T-Mobile: zij 

kunnen noch door verhoging van het retailtarief, noch door volumestijging goed worden gecompenseerd. 

T-Mobile verwacht een jaarlijks negatief effect op haar bedrijfsresultaat ̂ ^ M ^ ^ ^ B oer iaar op grond van het 

voorgestelde MTA tarief van 1.2 Eurocent. 

3. T-Mobile hardst geraakt 

Van de mobiele operators in Nederland heeft T-Mobile het laagste marktaandeel (22,7 %, tegen 29,7 % voor 

Vodafone en 47,6 % voor KPN). T-Mobile heeft tegelijkertijd de duurste frequenties en het duurste netwerk. Vooral 

KPN, maar ook Vodafone, kunnen met hun schaalgrootte een verlaging van het MTA-tarief gemakkelijker opvangen. 

Omdat T-Mobile pas 5 jaar later de markt kon betreden dan KPN en Vodafone en de beste (900 MHz) frequenties 

toen al bezet waren, is de lucratieve zakelijke markt bovendien voorbehouden gebleven aan KPN en Vodafone. 

De tariefsverlagingen die OPTA wil afdwingen, treffen T-Mobile dus het hardst. Dat is niet bevorderlijk voor de 

concurrentie op de retailmarkt, die OPTA anders zo koestert. 

4. Geen 'Delta' meer 

In het ontwerpbesluit wil OPTA voor het eerst geen rekening meer houden met de bijzondere positie die T-Mobile in 

de Nederlandse markt inneemt. In het marktanalysebesluit van 2007 gebeurde dat nog wèl. Op dit moment is het 

MTA-tarief van T-Mobile 1,1 ct hoger dan dat van KPN en Vodafone. 

De - exogene - redenen die eerder een hoger tarief voor T-Mobile rechtvaardigden, gelden nog steeds en blijven dat 

de komende 3 jaar onverminderd doen. Het netwerk van T-Mobile is ontworpen voor de minder efficiënte 1800 MHz-

frequenties die zij in 1998 heeft verworven en die een veel dichter' en dus duurder netwerk vereisen dan de 900 

MHz-frequenties van KPN en Vodafone. Ook is de indoor-dekking minder goed, met minder klanten als gevolg. 
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Onbetwist is dat een 1800 MHz/DCS-netwerk aanzienlijk duurder is dan een 900 MHz/GSM-netwerk. Dat is een 

structureel kostenverschil dat tijdens de looptijd van de vergunning (1998-2013) niet verandert. 

OPTA miskent ook het effect van de latere markttoetreding van T-Mobile, 1999 tegen 1994/1995 voor KPN en 

Vodafone. Economisch onderzoek laat echter zien dat het 'first mover advantage' van partijen als KPN en Vodafone 

eveneens van structurele aard is en voor blijvende, niet meer in te halen achterstand zorgt. 

Tenslotte wil OPTA in de komende reguleringsperiode geen rekening meer houden met het gegeven dat KPN en 

Vodafone in 1994/1995 niets voor hun (betere, en ruimer bemeten) 900 MHz-kavels hoefden te betalen, terwijl T-

Mobile en Orange in 1998 tezamen een bedrag van € 398 miljoen voor de 1800 MHz-frequenties hebben betaald 

waarop het huidige netwerk van T-Mobile 'draait'. Ook dat is een structureel kostenverschil dat zich in 2010 en 2013 

nog even hard doet voelen als daarvoor. 

5. Structureel hogere kosten = structureel hoger tarief 

'De abrupte afschaffing van de 'c/e/fa'tussen de tarieven van enerzijds T-Mobile en anderzijds KPN en Vodafone is 

daarom onverklaarbaar. T-Mobile heeft nu eenmaal aanmerkelijk hogere kosten per minuut dan haar 2 grootste - en 

veel grotere - concurrenten, zonder dat zij van inefficiëntie kan worden beticht. Zij moet deze structureel hogere 

kosten kunnen terugverdienen. 

Een toezichthouder die de concurrentie tussen mobiele netwerken moet bevorderen - de 'ordening' van de mobiele 

markten in Europa is steeds gericht geweest op infrastructuurconcurrentie -, maar voor tariefplafonds kiest die juist 

dié aanbieders het bestaan onmogelijk maakt die voor leven in de brouwerij zorgen, werkt contraproductief. Het is 

immers onder de 'Mobile Network Operators' (MNO's) vooral T-Mobile dat in de Nederlandse markt voor concurrentie 

zorgt, met scherpe aanbiedingen voor consumenten, de introductie van de iPhone, afrekenen per seconde in plaats 

van per minuut, 'meenemen' van beltegoed, enz. 

Het behoud van tenminste de huidige 'delta'yan 1,1 ct is voor T-Mobile noodzakelijk. Zij hééft-en houdt-structureel 

hogere kosten dan KPN en Vodafone en moet deze extra kosten ook kunnen doorberekenen aan degenen die van 

haar diensten gebruik maken. 

6. Absolute hoogte tarief bepaald door werkelijke kosten 

Dat neemt echter niet weg dat ook de absolute hoogte van het MTA-tariefplafond belangrijk voor T-Mobile is. 

Tegenover iedere verkochte afleverminuut staan immers kosten die moeten worden goedgemaakt. 

OPTA wil nu alleen rekening houden met de kosten die een MNO niét zou maken als hij geen verkeer zou afleveren, 

maar dat is een miskenning van de werkelijkheid. Het netwerk en de organisatie zijn gebouwd om verkeer in beide 

richtingen te kunnen afhandelen. Het is geen omroepnetwerk met éénrichtingsverkeer. 

De klanten van T-Mobile willen niet alleen bellen, maar ook gebeld kunnen worden. De verhouding tussen zelf bellen 

en gebeld worden ligt in Nederland op ongeveer 1,1 : 1 . Van iedere aanbieder wordt dan ook door zijn klanten 

verwacht dat hij er voor zorgt dat zij goed bereikbaar zijn. Bellen en gebeld worden, bereik en bereikbaarheid, zijn 

twee kanten van dezelfde medaille: het product dat een MNO te koop aanbiedt, te weten een SIM-card met een 

bepaald tariefmodel, met of zonder handset. Dat betekent dat de afgiftedienst onlosmakelijk is verbonden met de 

retaildienst en ook haar aandeel in de vaste en gemeenschappelijke kosten moet dragen. 
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7. Geen MTA-inkomsten zonder netwerk of klanten 

Het overgrote deel van de kosten van het bedrijf van een MNO wordt gemaakt ten behoeve van zowel originerend 

verkeer ('bellen') als inkomend (terminerend) verkeer ('gebeld worden1). Het netwerkbeslag van een inkomende 

minuut is tenminste even groot als het netwerkbeslag van een uitgaande minuut. Als een operator geen kosten zou 

maken om klanten te werven , te behouden en te helpen in geval van problemen, zou hij geen klanten hebben en zou 

er ook niemand naar die klanten bellen. 

T-Mobile besteedt per iaar E l l i l l l i l r ^ aan klantenacquisitie en klantenbehoud (kosten van winkels, commissies 

aan overige winkelketens en kosten van toestellen), nog afgezien van de kosten van de marketing- en verkoop- en 

klantenserviceafdelingen die zich hiermee bezighouden. Deze kosten behoren tot de grootste kostenposten van een 

MNO. 

OPTA wil ze echter elimineren uit het MTA-tarief, niet omdat zij 'te hoog' zouden zijn, maar omdat zij niets van doen 

zouden hebben met inkomend verkeer. Om inkomend verkeer te genereren en aan het afleveren van verkeer op het 

eigen netwerk te kunnen verdienen, zal men niet alleen een netwerk en een bedrijfsorganisatie moeten hebben, 

maar ook klanten die gebeld kunnen worden. En dat kost - veel - geld. Al deze kosten moeten dan ook mede via de 

MTA-tarieven worden terugverdiend. 

Het elimineren van de kosten voor acquisitie en klantbehoud is te verklaren vanuit het politieke streven van OPTA en 

de Europese Commissie naar een 'Bill&Keep'{BaK) model. Noch de Commissie, noch OPTA heeft evenwel de 

bevoegdheid van de mobiele en de vaste operators te vragen het Calling Party Network Pays (CPNP) principe te 

verlaten en helemaal niets meer te rekenen voor de gespreksafgiftedienst. CPNP is wereldwijd behalve in Noord-

Amerika het gebruikelijke afrekenmodel voor inkomend verkeer. 

Een toezichthouder die een aflevertarief wil bepalen, hoort dus met veel meer kosten rekening houden dan alleen de 

kosten die een operator zich zou besparen als hij nooit verkeer afleverde. Dat laatste is ondenkbaar en een 

klaarblijkelijke poging het MTA-tarief kunstmatig te verlagen. 

8. Hypothetische MNO is een keizer zonder kleren 

OPTA doet de realiteit niet alleen geweld aan door de ogen te sluiten voor het onmiskenbare oorzakelijk verband 

tussen bijvoorbeeld acquisitiekosten en MTA-inkomsten, maar ook door een hypothetische aanbieder te construeren, 

wiens inkoopkosten - voor de weinige activa die hem worden toegerekend - extreem 'zuinig' worden ingeschat. 

Welbeschouwd, is de hypothetische aanbieder die OPTA construeert niet alleen ontdaan van al zijn kleren, maar mist 

hij ook noemenswaardig vlees op de botten. Zo doet OPTA bijvoorbeeld alsof de frequenties voor het UMTS-netwerk 

slechts € 0,45 per MHz per hoofd van de bevolking zouden hebben gekost, terwijl het bedrag dat T-Mobile/Orange 

daarvoor betaald heeft € 1,30 is. Ook wordt onvoldoende rekening gehouden met de werkelijke waarde van de GSM-

frequenties van KPN en Vodafone. De concurrentievervalsing die dat oplevert, is evident. 

Een ander sprekend voorbeeld van concurrentievervalsing is de hypothese van OPTA dat elke MNO in Nederland 

33% marktaandeel heeft. Als men de prijs per minuut wil bepalen, deelt men de relevante kosten per aanbieder - zeg 

€ 1 miljard - door zijn marktaandeel in minuten. Het maakt dus nogal wat uit of er wordt uitgegaan van 10 miljard 

minuten of van 20 miljard minuten: in het eerste geval is het tarief 10 ct per minuut, tegen 5 ct in het 2e geval. Welnu, 

gegeven het werkelijke marktaandeel van T-Mobile (minder dan 23%), wordt zij tekort gedaan als haar een 



Pagina 4 
Openbare versie 

marktaandeel van 33% wordt toegedicht. Omgekeerd profiteert KPN - met een werkelijk marktaandeel van bijna 

50% - fors van OPTA's hypothese, dat alle 3 MNO's een marktaandeel van 33% zouden hebben, De fictie dat T-

Mobile als late entrant'm een door reeds sterke concurrenten bezette markt een marktaandeel van 33% had kunnen 

behalen en daarom inefficiënt is, is ondenkbaar. Marktaandeel kan niet als endogene factor behandeld worden. Om 

een MTA-tarief te bepalen moet daarom niet alleen met alle reële kosten van T-Mobile rekening worden gehouden, 

maar ook met haar werkelijke marktaandeel. 

9. Hypothetisch construct ook onnodig 

'Regulators'plegen hun toevlucht te nemen tot het construeren van hypothetische - of 'virtuele' of 'synthetische' -

aanbieders als het gaat om monopoloïde markten, waarbij verondersteld moet worden dat de 'tucht van de markt' 

niet voor een efficiënt kostenniveau heeft gezorgd. De werkelijkheid is dan immers vertekend, en dus een onzuiver 

vertrekpunt voorde analyse (vgl. de 'cellophane fallacy'ln het mededingingsrecht). In dat geval zit er weinig anders 

op dan een ingewikkelde, kostbare en tijdrovende poging te doen de werkelijke kosten van een efficiënte aanbieder 

zo goed mogelijk te reconstrueren. De realiteit is echter altijd anders dan men zich voorstelt, dus het resultaat moet 

hoe dan ook aan de werkelijkheid worden getoetst en met grote behoedzaamheid worden gehanteerd. 

Anders dan de markt voor vaste telefonie, heeft de markt voor mobiele telefonie geen historie als wettelijk monopolie 

van een staatsbedrijf. Honderd jaar PTT-monopolie laat zijn sporen in het vaste net nog steeds zichtbaar na. De 

mobiele markten in Europa zijn echter bijna overal van begin af aan ontworpen voor concurrentie. Hoewel de lokale 

PTT doorgaans wel een voorsprong werd gegund, was het beleid er altijd op gericht ook andere partijen van 

voldoende GSM-, DCS- en later UMTS-frequenties te voorzien, zodat een concurrerende markt kon ontstaan, die zélf 

voor een efficiënt kosten-niveau zou zorgen, In Nederland is dat gebeurd door in 1995 via een 'beauty contest'een 2e 

GSM-aanbieder tot de markt toe te laten, vervolgens in 1998 de DCS-frequenties te veilen, en in 2000 de UMTS-

frequenties. In 2010 zijn tenslotte de 2,6 GHz-frequenties geveild. 

Het resultaat is geweest dat de mobiele markt in Nederland 3 volwaardige MNO's kent, met ieder een state-of-the-art 

landelijk dekkend mobiel netwerk, en zo'n 50 onafhankelijke service providers of MVNO's, die van één (of meer) van 

de 3 mobiele netwerken gebruik maken om onder eigen naam en merk eveneens mobiele diensten aan te bieden, In 

mei 2010 zijn daar nog twee nieuwe MNO's bijgekomen, Tele2 en Ziggo/UPC, die het grootste deel van het 2,6 GHz 

spectrum hebben verworven en naar verwachting binnenkort LTE-netwerken zullen uitrollen. Dan zijn er vijf MNO's, 

een gegeven waarmee in het Ontwerpbesluit ten onrechte geen rekening wordt gehouden: consequent zou zijn met 

vijf in plaats van drie aanbieders te rekenen, 

T-Mobile concurreert op de retailmarkt behalve met KPN en Vodafone ook met tientallen SP's en MVNO's, terwijl zij 

het op de wholesalemarkt (toegang tot mobiele netwerkcapaciteit voor SP's en MVNO's) tegen de 2 andere MNO's 

moet opnemen. Intensieve concurrentie is daarmee gegeven. Dit betekent dat ieder van de MNO's, en zeker T-Mobile 

als laatste toetreder en kleinste partij, gedwongen is zo efficiënt mogelijk te opereren. Omdat alle diensten gebruik 

maken van hetzelfde netwerk en dezelfde bedrijfsorganisatie zijn óók de kosten van de afgiftedienst efficiënt. 

'Marktwerking' zorgt ervoor dat elke Nederlandse MNO het meest efficiënte netwerk uitrolt, zijn organisatie zo licht 

mogelijk houdt, en voortdurend zijn kosten tegen het licht houdt, ledere Euro die bespaard kan worden, kan immers 

ingezet worden voor innovatie, kwaliteitsverbetering of klantenacquisitie, kortom: versterking van de 

concurrentiepositie op de markt, Zeker T-Mobile kan zich geen inefficiënties in haar kosten veroorloven. 
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Het uitgangspunt van OPTA bij enige vorm van tariefregulering dient dan ook te zijn dat de werkelijk gemaakte 

kosten van de MNO's voor hun netwerken, frequenties, klantenwerving en -behoud, personeel, huisvesting, 

automatisering en overige bedrijfsorganisatie, efficiënt verondersteld moeten worden en dus als basis van enig 

tariefplafond konden dienen. Dan had OPTA ook niet ruim een half jaar nodig gehad om een Virtuele' aanbieder te 

construeren, maar had men de jaarrekeningen van de MNO's eenvoudigweg kunnen gebruiken. Daarmee waren ook 

de aanvechtbare veronderstellingen vermeden, waarvan OPTA zich nu in haar model moet bedienen. 

Kortom, nog afgezien van de vraag welke kostenposten van een MNO buiten beschouwing gelaten moeten worden 

bij de beoordeling van het MTA-tarief, zijn voor de omvang van de posten de reëel gemaakte kosten het juiste 

uitgangspunt, en niet de hypothetische kosten van een achter de studeertafel in een ivoren toren bedachte 'ideale' 

operator. 

10, Conclusie 

Wat men ook moge vinden van de in het Ontwerpbesluit aangenomen marktmacht van de MNO's en de 

veronderstelde noodzaak om tariefplafonds op te leggen, het ontwerpbesluit houdt in ieder geval geen rekening met 

de specifieke omstandigheden van T-Mobile, bevoordeelt haar concurrenten, en verliest de realiteit volkomen uit het 

oog. 

Zo er al aanleiding mocht zijn voor enige vorm van tariefregulering, dan zal het uitgangspunt moeten zijn dat een 

operator in staat wordt gesteld zijn werkelijke kosten - met inbegrip van de vaste en gemeenschappelijke kosten -

terug te verdienen, óók met zijn MTA-tarief, Dat zou alleen anders kunnen zijn voor zover het om niet-efficiënte kosten 

zou gaan, maar die zijn door OPTA niet geïdentificeerd, en overigens ook volstrekt onwaarschijnlijk omdat dezelfde 

organisatie en hetzelfde mobiele netwerk zowel het inkomend als het uitgaand verkeer verzorgt, en de scherpe 

concurrentie op de retailmarkt de MNO's dwingt efficiënt te zijn. 
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B. OPMERKINGEN BIJ ONTWERPBESLUIT 

Hieronder volgt het nader commentaar van T-Mobile op onderdelen van het ontwerpbesluit ("OB") aan de hand van 

de in de tekst van deze zienswijze opgenomen citaten. De volgorde van het OB is daarbij aangehouden. Het nummer 

achter de citaten verwijst naar de randnummers in het OB. 

1. Randnummer 3 

"Vaste en mobiele gespreksafgifte zijn dus diensten die aanbieders met een vast of mobiel telefonienetwerk 

leveren om een inkomend gesprek te routeren naar een nummer dat direct of indirect via hun netwerk is 

aangesloten. De dienst wordt ingekocht door andere aanbieders van telefonie die zelf vaak ook 

gespreksafgifte leveren voor verkeer naar nummers aangesloten op hun netwerk. Het betreft dus diensten 

die wederzijds door aanbieders bij elkaar worden ingekocht." 

Het OB signaleert terecht de absolute wederzijdse afhankelijkheid van telefonie-aanbieders (vast en mobiel), ledere 

operator is op iedere andere operator aangewezen om zijn klanten universeel bereik èn universele bereikbaarheid te 

kunnen beloven. Dat laatste aspect- het product dat een operator zijn klanten verkoopt, is bereik en bereikbaarheid, 

overal - signaleert het OB ten onrechte niét, terwijl het voor iedere operator een levensvoorwaarde is dat hij zijn 

klanten die belofte kan doen, en hem ook steeds waarmaakt. Als men geen redelijke prijs biedt voor het afwikkelen 

van inkomend verkeer uit de netwerken van andere operators, geeft de andere kant ook niet thuis en kunnen de 

eigen klanten dus niet naar andere netwerken bellen en lopen zij weg. De inderdaad absolute wederzijdse 

afhankelijkheid van de operators onderling is geen zelfstandig fenomeen, maar volledig een afgeleide van de 

noodzaak van operators klanten te krijgen en te behouden. 

De wederzijdse afhankelijkheid is tevens inherent aan het product dat de operators aanbieden. Het telefonieproduct 

bestaat van oudsher zowel uit 'kunnen bellen' als 'gebeld kunnen worden'. Nog nooit is er een van de twee functies in 

isolatie aangeboden. 

Het zou echter onjuist zijn om voetstoots aan te nemen dat er altijd een wederzijdse relatie bestaat. Zo is er in de 

jaren '90 in de vaste markt de internet-inbeldienst opgekomen, die uitsluitend bestond uit het gebeld kunnen worden: 

Internet Service Providers trokken uitsluitend inkomend verkeer aan, Even gemakkelijk kan ook het omgekeerde 

gebeuren; gezien het innovatieve en dynamische karaktervan de markt kunnen er ook diensten ontstaan die met 

name uitgaand verkeer genereren. Hierdoor zou het verkeer van aanbieders van gespreksafgifte in onbalans kunnen 

raken. In een dergelijk geval is het essentieel dat die aanbieders hun kosten op gespreksafgifte in dat soort gevallen 

kunnen goed maken. Met andere woorden het is belangrijk dat zij tarieven kunnen vragen voor gespreksafgifte die 

hen ook los van de wederzijdse relatie in staat stellen alle kosten die zij maken ten behoeve van gespreksafgifte te 

dekken. 

2. Randnummer 4 

"De retailmarkten voor vaste en mobiele diensten in het algemeen en telefonie in het bijzonder groeien 

echter in toenemende mate naar elkaar toe: er is sprake van toenemende convergentie. Die convergentie 

voltrekt zich al enige jaren en zal in de komende jaren naar verwachting nog sterker worden. Op grond 

daarvan acht het college dan ook thans een gezamenlijke analyse van vaste en mobiele gespreksafgifte 

noodzakelijk, waarbij gelijkwaardige verplichtingen voor aanbieders van vaste en mobiele gespreksafgifte 
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het resultaat zijn. Het belang van gelijkwaardige regulering wordt ook onderschreven door de Commissie in 

haar aanbeveling van 7 mei 2009 over de regulering van gespreksafgiftetarieven." 

Convergentie' is geen substitutie. Terecht gaat het OB er dan ook niet vanuit dat de markten voor vaste en mobiele 

telefonie ineengesmolten zijn. Ook in de komende reguleringsperiode blijft het gaan om aparte markten, die op hun 

afzonderlijke, specifieke mérites beoordeeld moeten worden. Van "convergentie" van mobiele en vaste diensten is 

nog lang geen sprake. Met een beroep op het ambigue en ongedefinieerde begrip 'convergentie' wordt geen 

rechtvaardiging gegeven waarom twee zeer verschillende markten nu opeens overeen regulatoire kam geschoren 

zouden moeten worden, Ook het beroep op de aanbeveling van de Commissie volstaat niet. Een NRA heeft immers 

een eigen verantwoordelijkheid krachtens zowel de Europese richtlijnen van het NRK als de nationale wetgeving om 

zijn besluiten zorgvuldig te overwegen en te motiveren. Tenzij de Commissie een aanwijzingsbevoegdheid zou 

hebben, kan een NRA zich derhalve niet achter de meningen van de Commissie verschuilen. Dat is echter bij een 

aanbeveling als de onderhavige niet aan de orde. 

Het is dan ook aan OPTA om met eigen, inhoudelijke, overtuigende en doorslaggevende argumenten aan te tonen 

waarom het nu noodzakelijk is geworden 2 evident verschillende markten in 1 marktanalyse te behandelen. In het 

OB ontbreken zodanige argumenten. 

3. Randnummer 5 

"Door dit monopolie hebben aanbieders een prikkel en mogelijkheid om monopolietarieven te rekenen. Dit 

maximaliseert hun eigen winst en verhoogt tegelijkertijd de kosten van concurrenten op de retailmarkten die 

gespreksafgifte moeten inkopen. Daardoor wordt de concurrentiepositie van die concurrenten verslechterd. 

Het mes snijdt daarmee voor aanbieders aan twee kanten. De monopolietarieven worden vooral bepaald 

door de waarde (het nut) die bellers ontlenen aan gesprekken. Dit nut is veel groter dan de kostprijs van 

gespreksafgifte. Een monopolietarief voor gespreksafgifte zal daardoor veel hoger zijn dan de kostprijs. Het 

college concludeert daarom in dit besluit dat er een reëel risico is op buitensporig hoge tarieven." 

De conclusie in het OB is niet op feiten gebaseerd. Van een 'reëel risico... op buitensporig hoge tarieven' is geen 

sprake bij kleinere aanbieders als T-Mobile. ledere mogelijke prikkel van T-Mobile om excessieve aflevertarieven te 

rekenen wordt effectief onderdrukt door de zekerheid dat grotere operators de verhoging niet zullen betalen, hun 

netwerk zullen sluiten voor inkomend verkeer van de klanten van T-Mobile of zelf ook hogere tarieven zullen eisen. 

De macht en mogelijkheid om daadwerkelijk excessieve tarieven voor inkomend verkeer af te dwingen, heeft T-

Mobile dus niet. Noch in de praktijk, noch in de theorie heeft OPTA dan ook serieuze ondersteuning kunnen vinden 

voor het gestelde 'reële risico' op excessieve MTA-tarieven. Wetenschappelijke literatuur die relevantie heeft voor de 

Nederlandse casus en die van T-Mobile in het bijzonder, zoekt men in het OB tevergeefs, terwijl de praktijk uitwijst 

dat T-Mobile nooit excessieve tarieven heeft gerekend en ook OPTA haar thans gehanteerde tarief van 8,1 ct 

uitdrukkelijk niet-excessief heeft bevonden. Waarom dat tarief per 1 september a.s. opeens wèl excessief zou zijn of 

dreigen te worden, blijft in het OB onduidelijk, 

In de geciteerde passage wordt terecht de stelling van T-Mobile onderschreven dat interconnectie met andere 

netwerken voor een operator cruciaal is - en zeker kleinere partijen dus een zwakke positie hebben in 

onderhandelingen over wederzijdse tarieven voor het inkomend verkeer van de wederpartij: als het nut dat bellers 

ontlenen aan de aflevering van hun gesprekken op andere netwerken "veel hoger" is dan de kostprijs (wat het 



Pagina 8 
Openbare versie 

overigens lastig maakt nog van een excessief tarief te spreken, gelet op de criteria die het HvJ dienaangaande heeft 

geformuleerd), is daarmee tegelijk gezegd dat geen operator het zich ten opzichte van zijn retailklanten (en evenmin 

ten opzichte van veel SP's en MVNO's die hij 'host) kan veroorloven geen overeenstemming met de andere operators 

over de wederzijdse aflevertarieven te bereiken. Wie zijn klanten niet kan garanderen dat zij 'iedereen' kunnen bellen 

èn dat zij door 'iedereen' gebeld kunnen worden, heeft geen toekomst in de telefonie, 

4. Randnummer 7 

"Het feit dat afgifte wederzijds wordt ingekocht door aanbieders is een belangrijk element in de analyse." 

Deze wederzijdse afhankelijkheid is geen argument om vast en mobiel over één kam te scheren, maar wèl een 

argument om kopersmacht bij de grootste vaste of mobiele aanbieders aan te nemen. 

5. Randnummer 8 

"De concurrentie op de retailmarkt kan en/oor zorgen dat de zonder regulering realiseerbare hoge 

inkomsten op gespreksafgifte, in ieder geval voor een deel weer worden weggeconcurreerd op de 

retailmarkt via lagere tarieven voor vooral abonnementen. Dit wordt het waterbed effect genoemd." 

In het OB wordt terecht uitgegaan van een concurrerende retailmarkt. Het feit dat T-Mobile (hevige) concurrentiedruk 

van KPN, Vodafone en zo'n 50 mobiele SP's en MVNO's ondervindt in het gevecht om de mobiele klant, staat 

daarmee vast, 

In het OB wordt daaraan de conclusie gekoppeld dat extra inkomsten uit afgifte deels op de retailmarkt zouden 

worden weggeconcurreerd. Wat er ook zij van dit 'waterbedeffect', aan de vraag naar de bestemming van een surplus 

op de afgifteprijzen gaat logisch de vraag vooraf of er überhaupt wel van een surplus sprake is. 

Tenzij vast zou staan dat T-Mobile's huidige MTA-tarief van 8,1 ct excessief zou zijn of dat in de komende 3 jaar zou 

worden, is de aan- of afwezigheid van enig Waterbed effect', zonder betekenis, In het OB wordt dus het paard achter 

de wagen gespannen. 

Wel illustreert de grote aandacht die in het OB gereserveerd wordt voor de effecten van aflevertarieven op de tarieven 

in de retailmarkt, dat het OPTA eigenlijk niet om de aflevermarkt te doen is, maar om de tarieven op de retailmarkt. 

Indien zij daar problemen ziet, moet zij echter dié koe bij de horens pakken in plaats van een omweg te nemen. Hoe 

begrijpelijk de keuze voor deze omweg ook is, wanneer OPTA zélf concludeert dat de retailmarkt concurrerend is: 

dan ontbreekt immers enige vorm van marktmacht op de retailmarkt, zodat dè voorwaarde voor ingrijpen op die 

markt ontbreekt. Ofwel er zijn mededingingsproblemen op de retailmarkt, maar dan moeten die problemen serieus 

onderzocht worden door middel van een 'eigen' marktanalyse, óf ze zijn er niet. In beide gevallen zijn maatregelen op 

de aflevermarkt ongepast. 

6. Randnummer 11 

"Aanbieders met een belang in hoge tarieven zullen hoge tarieven rekenen en andere aanbieders hebben 

vanuit die gegeven situatie dan een belang hun afgiftetarieven ook te verhogen. Dit schaadt de positie van 

aanbieders met een belang in de situatie waarin alle aanbieders lage afgiftetarieven hanteren. Dat verstoort 

en verlaagt de mate van concurrentie op de onderliggende retailmarkten. Dit verhoogt de retailtarieven en 

vermindert de keuze op de retailmarkten." 
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De vraag is niet of er hoge of lage tarieven gerekend zullen worden, maar of T-Mobile een excessief MTA-tarief kan en 

wil gaan rekenen (des neen). Indien OPTA bezwaar heeft tegen de tariefstructuur op de retailmarkt, moet zij die 

markt analyseren en daar in voorkomend geval de tarieven reguleren. Overigens zijn de in het OB veronderstelde 

verbanden allesbehalve eenduidig en vaststaand. Beleid mag niet op speculatie gebaseerd worden, Dat geldt des te 

meer voor diep ingrijpende marktbesluiten als de onderhavige, Later zal verder worden ingegaan op het gebrek aan 

bewijs voor deze cruciale aannames. 

7. Randnummer 12 

"Ten derde resulteren hoge vaste afgiftetarieven in marge-uitholling wat vooral nadelig is voorde positie van 

carrier preselect (CPS) aanbieders." 

T-Mobile concurreert niet met CPS-aanbieders en verkoopt hen geen upstream input, zoals KPN dat wèl doet. Van 

marge-uitholling/pr/ce squeeze kan dan geen sprake zijn, 

8. Randnummer 15 

"Gelet op het feit dat er een reëel risico is op buitensporig hoge afgiftetarieven (zie randnummer 413), is er 

een reëel risico op de hiervoor beschreven nadelige effecten." 

Wederom blijkt hier dat het OPTA niet te doen is om het - niet bestaande - risico van excessieve prijzen op de 

afgiftemarkt, maar om de vermeende afgeleide effecten daarvan op de retailmarkt. Daarvoor is de analyse van de 

afgiftemarkten echter niet bedoeld, 

9. Randnummer 15 

"Er geldt een gelijk tariefplafond vooralle vaste aanbieders en een gelijk tariefplafond vooralle mobiele 

aanbieders, ofwel: symmetrische tariefregulering. Het college acht die symmetrie cruciaal en noodzakelijk 

om verstoringen in de concurrentie tussen vaste aanbieders en tussen mobiele aanbieders te voorkomen." 

'Symmetrie' klinkt sympathiek, maar symmetrische tarieven zijn alleen gepast voor symmetrische partijen. Terecht 

maakt het OB dan ook onderscheid tussen de mobiele markt en de vaste markt, die wezenlijk van elkaar verschillen, 

óók qua kosten en dat zelfs als men deze kosten artificieel reduceert tot de 'pure' incrementele kosten van OPTA, 

een fractie van de werkelijke kosten van de afgiftedienst. Maar ook T-Mobile verschilt wezenlijk van KPN of Vodafone. 

Een zorgvuldige NRA houdt rekening met T-Mobile's relatief kleine marktaandeel van 23% (tegen bijna 30 en rond 

de 47% voor Vodafone en KPN respectievelijk) en haar structureel hogere kosten, Een symmetrisch tarief 

bevoordeelt de grotere partijen ten koste van de kleinere, en ondergraaft daarmee de concurrentie (zie ook het CEG 

rapport dienaangaande waarin dit punt verder uitgewerkt wordt). 

10. Randnummer 15 

"Wat anders is dan in voorgaande besluiten, is de kostentoerekeningsmethode op basis waarvan die 

efficiënte kostprijs wordt vastgesteld. In het voorgaande marktanalysebesluit was het tariefplafond voor 

mobiele afgifte gebaseerd op een door mobiele aanbieders voorgestelde vorm van zelfregulering die 1,4 

cent boven de in een kostenmodel vastgestelde efficiënte kostprijs lag. In dat kostenmodel werden kosten 

proportioneel aan gespreksafgifte toegerekend waarbij ook kosten die niet puur incrementeel zijn, 

proportioneel aan afgifte werden toegerekend." 



Pagina 10 
Openbare versie 

Voor de periode 2007-2010 is OPTA terecht akkoord gegaan met een hoger tariefniveau voor MTA dan door OPTA's 

eigen (BULRIC-)model werd aangeven. Daaruit volgt in ieder geval dat deze 'convenantstarieven' ook in de ogen van 

OPTA niet excessief zijn, OPTA zou er anders niet mee hebben kunnen instemmen. Ook het destijds door OPTA 

gehanteerde 'kostenmodel' hield echter ten onrechte onder meer al geen rekening met een reeks van substantiële 

kosten, die echter wel degelijk in oorzakelijk verband staan met de MTA-inkomsten. De verdere beperking van de 

kostenposten die 'meetellen' voor het MTA-tarief, is dus een nog grotere miskenning van de werkelijke kosten. Een 

afdoende verklaring van OPTA voor de onverhoedse switch van het toch al veel te zuinige 'plus' BULRIC-model naar 

een nog veel zuiniger 'pure' BULRIC-model ontbreekt. Als het eerste model eerder tot een in de ogen van OPTA 

efficiënte kostprijs leidde, dan zou dat nog steeds zo moeten zijn. Hoe kunnen posten die tot op dit moment wél 

efficiënt geacht worden, dat per 1 september a.s. opeens niet meer zijn? 

11. Randnummer 16 

"Het college acht tariefregulering gebaseerd op deze kostprijsmethodiek noodzakelijk om de nadelige 

effecten van een inefficiënte retailtanefstructuur volledig te voorkomen. Een efficiënte retailtanefstructuur 

ontstaat pas indien op wholesaleniveau (afgifte) tarieven worden gehanteerd die op of onder de 

incrementele kostprijs liggen." 

Dit citaat laat weer zien dat in het OB getracht wordt een op basis van onbewezen speculaties veronderstelde 

'misstand' op de retailmarkt-te weten een 'inefficiënt' geachte retailtariefstructuur-via een ingreep op een andere 

markt te corrigeren. Hiervoor is de analyse van de afgiftemarkten echter niet bedoeld. 

12. Randnummer 19 

"Dat betekent dat er tariefplafonds gelden voor bijbehorende faciliteiten (interconnectie) zoals 

telefoniepoorten waarop afnemers van afgifte hun netwerk kunnen aansluiten en co-locatie..." 

T-Mobile bestrijdt dat het belemmeren van efficiënte toegang een potentieel mededingingsprobleem is voor 

gespreksafgifte, en dat aanbieders een prikkel zouden hebben om buitensporig hoge tarieven voor de bij toegang 

behorende faciliteiten te vragen en om de toegang voor bepaalde partijen te belemmeren. T-Mobile acht het niet 

nodig om tariefplafonds op te leggen voor bijbehorende faciliteiten (interconnectie) zoals telefoniepoorten en co-

locatie. 

Ten eerste is T-Mobile van mening dat OPTA in de analyse van de potentiële mededingingsproblemen heeft 

nagelaten om de praktijk van de Nederlandse marktsituatie in ogenschouw te nemen. T-Mobile heeft bijvoorbeeld 

al sinds enige jaren directe interconnect relaties (voor haar uitgaande verkeer) opgebouwd met de mobiele 

netwerken van KPN en Vodafone. De tarieven voor switchpoorten, abonnementskosten, en aanverwante 

diensten waren voor T-Mobile geen belemmering om deze directe interconnecties tot stand te brengen. Uit deze 

voorbeelden blijkt dat aanbieders niet a priori'hun beweerdelijke dominantie zullen willen benutten via het vragen 

van buitensporig hoge tarieven voor poorten en collocatie. OPTA had dit moeten meewegen bij haar analyse, 

Ten tweede heeft OPTA niet voldoende gekeken naar de effecten van de voorgestelde tariefregulering van de bij 

toegang behorende faciliteiten, in het bijzonder de effecten op de concurrentiekracht van de transitmarkt 

(gespreksdoorgifte). Door de voorgestelde regulering wordt het eenvoudiger en goedkoper voor andere aanbieders 

om directe toegang te verkrijgen tot mobiele netwerken. Dit gaat ten koste van het concurrentievermogen van 

aanbieders op de transitmarkt omdat de overstap voor hun afnemers naar directe interconnectie steeds interessanter 
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wordt. Het is ongewis wat de precieze effecten hiervan zijn op de gehele transitmarkt, al lijkt het voor de hand te 

liggen dat KPN haar positie op deze markt zal weten te versterken ten koste van alternatieve aanbieders. OPTA heeft 

nagelaten deze effecten te analyseren en mee te wegen in haar beoordeling. 

Ten derde heeft OPTA in het OB niet aangetoond wat de noodzaak is van de voorgestelde tariefregulering van de bij 

toegang behorende faciliteiten. T-Mobile wordt nu al voldoende gedisciplineerd door de mogelijkheden van OPTA 

om via de weg van geschilbeslechting en interoperabiliteit in te grijpen, indien dat nodig wordt geacht. Dat blijkt 

onder meer uit het feit dat de tarieven die T-Mobile hanteert voor de toegang tot haar mobiele netwerk al geruime tijd 

niet wezenlijk zijn gewijzigd, Het is dan ook niet nodig om bovenop dit bestaande, en goed functionerende systeem, 

aanvullende verplichtingen op te leggen. 

Ten vierde bestrijdt T-Mobile de juistheid van de door OPTA opgelegde tariefplafonds voor de diensten genoemd in 

Annex A (p, 184). Mobiele netwerken hebben een reëel andere kostenstructuur dan vaste netwerken, en deze 

kunnen dus niet over een kam worden geschoren Daarnaast vormen de door OPTA opgelegde tariefplafonds een te 

lage vergoeding om de doorT-Mobile daadwerkelijk gemaakte kosten goed te maken. 

13. Randnummer 21 

"Dit effect op zich en beschouwd ten opzichte van huidige situatie, is positief voor de vaste eindgebruikers 

en aanbieders en (op zichzelf ten opzichte van huidige situatie) negatief voor de mobiele eindgebruikers en 

aanbieders." 

Hiermee erkent OPTA uitdrukkelijk dat invoering van de nieuwe MTA-tariefplafonds niet alleen negatieve effecten 

heeft op de mobiele aanbieders, maar ook op de mobiele eindgebruiker. Tenzij de huidige situatie correctie 

behoefde - maar dat wordt terecht niet door OPTA gesteld: de huidige 'convenantstarieven 'zijn immers ongewijzigd 

door haar overgenomen in het marktbesluit en zijn dus zeker niet 'te hoog', laat staan 'excessief' -, is het OB daarmee 

tenminste onbegrijpelijk, 

Opmerkelijk is dat OPTA kennelijk de gebruiker van oude technologie wil bevoordelen boven de gebruiker van 

nieuwe technologie. Dat is niet consistent met de aanpak van OPTA op de omroepmarkt, waar zij digitale televisie 

stimuleert ten koste van analoge televisie. 

14. Randnummer 23 

"Op grond van die toenemende convergentie acht het college thans een gezamenlijke analyse van vaste en 

mobiele gespreksafgifte noodzakelijk, resulterend in gelijkwaardige verplichtingen voor aanbieders van 

vaste en mobiele gespreksafgifte." 

In het OB wordt kennelijk onder 'gelijkwaardige regulering' verstaan dat op beide markten uitsluitend de 'pure' 

incrementele kosten van een hypothetische aanbieder in het afgiftetarief worden meegerekend. T-Mobile acht die 

variant van kostentoerekening hoe dan ook een ongepaste en disproportionele variant, aangezien zij het overgrote 

deel van de relevante kosten buiten beschouwing laat en ook nog eens de exogene verschillen tussen de werkelijke 

kosten van aanbieders ecarteert. Dat 'vast' en 'mobiel' dan over dezelfde kam geschoren worden is een schrale 

'troost', en die neemt niet weg dat het om een fundamenteel foute kam gaat. In het OB wordt geen enkel bewijs 

aangevoerd voor de stelling dat de 'convergentie' inmiddels dermate zou zijn toegenomen, dat een breuk met de tot 

nu toe in de 'vaste' resp. 'mobiele' afgiftemarkten (al dan niet terecht) gehanteerde kostentoerekeningsmodellen 
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geboden zou zijn. Voor een zo radicale en zo diep ingrijpende beleidswijziging - het tariefplafond van T-Mobile wordt 

met bijna 700% verlaagd -, is een betere argumentatie gepast, 

15. Randnummer 28 

"Indien door een ongelijkwaardige regulering bijvoorbeeld de tariefplafonds van mobiele afgifte relatief 
hoger worden vastgesteld (ten opzichte van een situatie van gelijkwaardige regulering), dan worden 
daardoor mobiele diensten in wezen gesubsidieerd door vaste diensten." 

Bij gebrek aan excessieve tarieven, is er geen sprake van 'subsidie' van mobiele aanbieders door de vaste 

(eindgebruikers). Het huidige MTA-tarief van T-Mobile is noch 'te hoog', noch 'excessief', Anders zou het niet 

'goedgekeurd' zijn door OPTA. Hetzelfde geldt voor het vaste aflevertarief van KPN, dat echter op een minder 

ongunstig kostentoerekeningsmodel is bepaald. 'Mobiel' subsidieert dus eerder'vast' dan omgekeerd. 

16. Randnummer 38 OB 

"In een concurrerende omgeving zouden partijen concurreren op basis van de efficiënte kosten en zouden 

ze niet gecompenseerd worden voor inefficiënte kosten. De Commissie stelt dat partijen die hiervoor 

worden gecompenseerd, geen prikkel hebben om hun efficiëntie te verhogen." 

In het OB wordt dekking gezocht achter de Commissie, Wat de Commissie hier echter beweert, is een suggestieve 

tautologie. Uiteraard zorgt concurrentie voor efficiënte kosten. Niemand zal dat ontkennen. Evenmin dat echte 

concurrentie grotendeels afwezig is op de 'aflevermarkt' (wat niet wil zeggen dat men zijn gang kan gaan: door de 

wederzijdse afhankelijkheid en het effect van 'kopersmacht' kan ook een 100% marktaandeel niet misbruikt worden). 

Wat de Commissie - en OPTA in haar kielzog - echter uit het oog verliest, is dat het overgrote deel van de 

kostenposten die de kostprijs van de afleverdienst bepalen, tevens de kostprijs van de retaildienst bepalen, en dus -

aangezien er stevige concurrentie heerst op de retailmarkt, ook volgens de Commissie - geacht moeten worden 

efficiënt te zijn. 

17. Randnummer 39 

"Within the LRIC model, the relevant increment should be defined as the wholesale voice call termination 

service provided to third parties. This implies that in evaluating the incremental costs NRAs should establish 

the difference between the total long-run cost of an operator providing its full range of services and the total 

long-run costs of this operator in the absence of the wholesale call termination service being provided to 

third parties." 

Waarom dat zou leiden tot het door OPTA gekozen Pure-BULRIC model, verklaart de Commissie niet, Sterker, zij laat 
hier vele alternatieve wijzen van uitvoering open die door OPTA niet zijn beschouwd. Hierin is derhalve geen 
argument te vinden voor de radicale eliminatie van vrijwel alle kosten die aan de MTA-dienstverlening ten grondslag 
liggen. 

18. Randnummer 40 

"Een tweede belangrijk element van de aanbeveling is dat de Commissie stelt dat de vaste afgiftetarieven 

van verschillende vaste aanbieders in beginsel gelijk moeten zijn (symmetrie) en dat de mobiele 

afgiftetarieven van verschillende mobiele aanbieders in beginsel gelijk moeten zijn." 
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Gelijke tarieven voor verschillende aanbieders zijn discriminatoir en in strijd met het beginsel dat remedies 

toegesneden moeten zijn op de specifieke omstandigheden van het geval oq. de aanbieder die het aangaat. Niet 

voor niets spreekt de Commissie dan ook over 'in beginsel gelijk', daarmee ruimte latend aan de NRA's om met de 

specifieke omstandigheden terdege rekening te houden. In het OB wordt daarvan vooralsnog geen gebruik gemaakt, 

ondanks de evidente en onder meer in deze zienswijze uiteengezette exogeen bepaalde structurele 

kostenverschillen tussen T-Mobile en de andere MNO's, 

19. Randnummer 150 OB 

"Bij de keuze van de verplichtingen behoeft niet nog eens te worden getoetst of de voorgestelde verplichting 

ook op grond van het algemene mededingingsrecht zou kunnen worden opgelegd." 

Deze opvatting is niet juist. Remedies dienen passend en proportioneel te zijn. Indien de dreiging van ex post 

ingrijpen op basis van het gewone mededingingsrecht in de gegeven omstandigheden voldoende afschrikwekkend 

geacht moet worden, is ex ante regulering passend, noch proportioneel. 

20. Randnummer 197 

"In het algemeen ontleent ook de gebelde nut aan het gesprek, hoewel dat niet altijd het geval hoeft te zijn: 

een gebelde kan ook ongewenste gesprekken ontvangen." 

Uitgangspunt voor de analyse dient dus te zijn dat een klant van een operator nut ontleent aan zowel het zelf kunnen 

bellen als aan het gebeld kunnen worden. Wie klant wordt van een vast of mobiel telefoonbedrijf koopt bereik en 

bereikbaarheid. Hij weet ook dat hij voor zijn bereikbaarheid betaalt, ook al gebeurt dat niet rechtstreeks. Het nut dat 

de gebelde aan een gesprek ontleent, mag niet te hoog worden geschat. 

21. Randnummer 199 

"Dat wil zeggen, bijeen verlaging van het afgiftetarief zullen de retailtarieven in het algemeen dalen, ten 

koste van de winst van aanbieders." 

In het OB wordt terecht bevestigd dat een verlaging van het afgiftetarief ten koste gaat van de winst van de 

aanbieders. Dat is dan ook precies de reden waarom een aanbieder als T-Mobile zich tegen de nieuwe tariefplafonds 

verzet. Dit is een door geen enkele economische theorie te rechtvaardigen aanslag op haar winstgevendheid. T-

Mobile maakt geen excessieve winsten op haar investeringen WÊÈÈÈÊÊÈÊÊÊÈIÈÈÈÈIÈÈÊÈÈÈÈ in de Nederlandse economie: 

haar i ü ^ B K ^ ^ ^ ^ S ^ B Ü I Ü I Zij hanteert evenmin excessieve tarieven, noch op de retailmarkt, waar de 

tarieven van de bijna 50 mobiele marktpartijen in zware onderlinge concurrentie worden bepaald, noch op de 

aflevermarkt, waar zij slechts voor haar grotere wederpartijen (KPN vast en KPN-mobiel, Vodafone) acceptabele MTA-

tarieven kan voorstellen, wil zij haar belofte aan haar eigen retailklanten kunnen waarmaken dat zij iedereen kunnen 

bereiken en voor iedereen bereikbaar zullen zijn. 

22. Randnummer 201 

"Hoewel hogere afgiftetarieven worden doorgegeven in hogere gemiddelde retailminuuttarieven, worden ze 

meestal niet doorgegeven in gedifferentieerde hogere tarieven naar specifieke bestemmingen." 

Dit is een onjuiste voorstelling van zaken. Tot voor kort was KPN-vast gedwongen alle wijzigingen in afgiftetarieven 

aan haar klanten door te geven. Na het wegvallen van haar retailtariefregulering is zij blijven differentiëren naar 
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bestemming. Klanten van het vaste net van KPN betalen meer voor een gesprek naar T-Mobile dan voor een gesprek 

naar Vodafone. Andere vaste marktpartijen volgen KPN hierin. Niet is gebleken dat deze gedifferentieerde tarieven 

tot enig probleem leiden. Er is dus geen reden om exogeen bepaalde kostenverschillen niet in de afgiftetarieven te 

laten doorwerken. 

23. Randnummer 248 

"Ten eerste vereisen beide mechanismen dat de afgiftetarieven van aanbieder B min of meer direct worden 

doorgegeven in het retailtarief voor bellen naar aanbieder B. Dat is echter meestal niet het geval. Hogere 

afgiftetarieven worden doorgegeven in hogere minuuttarieven voor het bellen naar alle aanbieders en niet 

alleen aanbieder B. Hierdoor heeft het overstappen naar een andere aanbieder met een lager afgiftetarief 

geen effect op het aantal inkomende gesprekken." 

De praktijk laat zien dat aanbieders wel degelijk differentiëren in hun tarieven naar bepaalde bestemmingen. Zelfs 

indien de wederpartijen van T-Mobile een eenzijdige tariefsverhoging van haar afgiftetarieven zouden accepteren 

(wat zij pertinent niet zullen doen), loopt T-Mobile het risico dat haar klantenbestand wegloopt omdat men minder 

gebeld wordt. Consumenten zijn zich wel degelijk van dergelijke differentiatie bewust, Dat structurele risico weegt 

voor een operator als T-Mobile veel zwaarder dan de incidentele winst van een MTA-verhoging. 

24. Randnummer 259 

"Dit betekent dat kleine aanbieders de mogelijkheid hebben om hogere afgiftetarieven te hanteren dan 

grotere aanbieders. In de dominantieanalyse komt het college hierop terug (zie randnummer 301)." 

OPTA beroept zich voor deze stelling op een in 2005 gepubliceerd artikel van Dewenter en Haucap. 

Dit artikel (dat in een niet-vooraanstaand wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd is) analyseert de volgende 

hypothetische situatie. Er zijn vier mobiele aanbieders, en geen aanbieders van vaste telefonie. Van de vier mobiele 

aanbieders zijn er twee even groot en twee even klein. Vervolgens worden een aantal weinig realistische 

veronderstellingen gemaakt. In de eerste plaats wordt de retailprijs die aanbieder i vraagt voor het bellen naar 

aanbieder j gelijk verondersteld aan het aflevertarief dat aanbieder j kiest. Hiermee wordt het retailtarief van een 

aanbieder dus verondersteld door de andere aanbieders gekozen te worden, In de tweede plaats wordt 

verondersteld dat de aanbieder aan haar eigen consument niet de verschillende prijzen voor het bellen naar de 

verschillende netwerken bekend maakt, maar alleen de gemiddelde prijs. In de derde plaats worden on-net 

gesprekken buiten beschouwing gelaten. Een vierde, weinig realistische aanname is dat consumenten nooit van 

netwerk wisselen als er prijsverschillen ontstaan. Hierdoor wordt impliciet het belangrijkste concurrentie-mechanisme 

in de retailmarkt (namelijk dat consumenten bij een aanbieder weggaan als het een minder aantrekkelijk contract 

aanbiedt) afwezig verondersteld. 

Na het bestuderen van deze hypothetische wereld, leggen de auteurs zich vervolgens toe op een even discutabele 

empirische analyse gebruikmakend van een Europese dataset over de periode 2001-2003. Deze dataset heeft 

natuurlijk de nodige gebreken. In de eerste plaats is er per land over een periode van 2 jaar nauwelijks fluctuaties in 

de data aanwezig. Belangrijker is echter dat de meeste landen in die periode een gereguleerd aflevertarief hadden. 

Als uit de empirische analyse dus komt dat kleinere aanbieders een hoger aflevertarief hebben, dan betekent dat 

eenvoudig dat toezichthouders zo verstandig waren kleinere partijen een hoger tarief toe te kennen. De correctie die 

opgelegd wordt door dummy variabele te introduceren is volstrekt onvoldoende om dit effect te neutraliseren. 
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De empirische studie heeft dan ook niks te zeggen over de prikkels die kleine partijen hebben hun aflevertarieven te 

verhogen. De theoretische analyse veronderstelt het resultaat door het maken van specifieke, onrealistische 

veronderstellingen. Dat OPTA zich tot een dergelijke analyse moet wenden om haar punt te maken, geeft aan hoe 

onzorgvuldig het concept-besluit is. 

De veronderstelling dat MTA-verhogingen van kleinere aanbieders als T-Mobile (indien al geaccordeerd door haar 

grotere concurrenten, wat sowieso uitgesloten is) niet tot gedifferentieerde retailtarieven voor de bellers leiden, is 

onjuist, en in ieder geval voor de Nederlandse situatie niet 'bewezen' door de vermelde studie. Een partij als T-Mobile 

zal haar MTA-tarief niet fors kunnen verhogen zonder in de eigen staart te bijten en klanten te verliezen, die er niet 

van gediend zijn voor familie, vrienden en zakenrelaties slechts tegen relatief hoge kosten bereikbaar te zijn. 

25. Randnummer 285 

"Partijen noemen geen mechanisme dat is gerelateerd aan schaal- en breedtevoordelen, geografische 

dekking en verticale integratie, die voldoende ingrijpen op de mogelijkheden en het gedrag van partijen op 

de afgiftemarkten, om te constateren dat partijen zich niet in belangrijke mate onafhankelijk kunnen 

gedragen. Het college heeft dat mechanisme ook niet uit de door partijen genoemde criteria kunnen 

afleiden." 

In het OB worden de opmerkingen over de kopersmacht van KPN van diverse partijen, waaronder T-Mobile, in een 

onjuiste sleutel gezet Het 'mechanisme' waarin de omvang, de schaal- en breedtevoordelen, de verticale integratie 

enz. van KPN tot gelding komen, is KPN's 'verhindermacht': indien een kleinere partij als T-Mobile al haar MTA-tarief 

zou willen verhogen, stuit zij onmiddellijk op KPN. KPN zal een verhoging niet accepteren, betaling van de verhoging 

weigeren, en dreigen met afsluiting of met verhoging van haar tarieven waarmee ieder voordeel voor T-Mobile 

verdwijnt, Een toch doorgezette MTA-verhoging van T-Mobile zal KPN met veel publiciteit in haar vaste en mobiele 

retailtarieven verwerken, zodat het publiek en T-Mobile's klantenbestand ervan doordrongen worden dat T-Mobile 

een relatief dure aanbieder is, En tenslotte zal zij een geschilprocedure bij OPTA aanhangig maken, mogelijk 

gecombineerd met een klacht bij de NMa dat het beoogde MTA-tarief van T-Mobile misbruikelijk hoog is. KPN is niet 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B B maar ook de grootste MTA-klant van T-Mobile, die verantwoordelijk is voor ̂ B van het 

inkomende verkeer, tezamen met een bedrag van ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B per jaar goed voor « M van T-Mobile's MTA-

inkomsten (2009), 

26. Randnummer 302 

"Op basis van het voorgaande concludeert het college dat een kleiner marktaandeel van een aanbieder op 

de retailmarkten bijdraagt aan de versterkte mogelijkheid dat deze aanbieder een hoger 

gespreksafgiftetarief kan hanteren dan grotere aanbieders op de retailmarkten. Dit geldt generiek voor 

zowel vaste als mobiele gespreksafgifte."(randnr. 302 OB) 

In het OB wordt geen bewijs aangedragen voor de hypothese dat kleinere aanbieders gemakkelijker hun 

afgiftetarieven zouden kunnen verhogen. Het argument dat dergelijke verhogingen niet worden doorgegeven en niet 

transparant zouden zijn, is feitelijk onjuist, zoals alleen al blijkt uit tabel 5 in het OB met de gedifferentieerde tarieven 

die KPN in maart 2010 hanteerde voor mobiele bestemmingen in Nederland. In het OB wordt bovendien uit het oog 

verloren dat met het internet transparantie van tarieven van individuele aanbieders bijzonder sterk is vergroot. 
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27. Randnummer 308 

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

onvoldoende is om dominantie van de aanbieder te neutraliseren." 

In het OB wordt getracht de lat voor kopersmacht extreem hoog te leggen. Er zou slechts sprake zijn van 

kopersmacht indien de koper iedere verhoging boven de efficiënte kostprijs - gedefinieerd als de uitkomst van het 

nieuwe pure BULRIGmoóel van OPTA-zou kunnen tegenhouden. Deze maatstaf is theoretisch onhoudbaar, zij het 

praktisch weinig relevant, 

Theoretisch: de door OPTA via haar nieuwe model berekende 'efficiënte kostprijs' ad 1,2 ct van een hypothetische 

MTA-aanbieder ligt vèr onder een misbruikelijk hoog tarief. Dat blijkt alleen al uit het feit dat het huidige tarief van T-

Mobile door OPTA tot 1 september 2010 in ieder geval ook efficiënt geacht wordt. Gegeven dat er een groot grijs 

gebied ligt tussen een tarief op basis van de efficiënte kostprijs en een excessief tarief, zou het MTA-tarief nog 

aanzienlijk hoger kunnen worden alvorens het buitensporig/misbruikelijk hoog zou zijn. Mede gezien de 

doelstellingen van het NRK en de Tw - m.n. het voorkómen van misbruik van marktmacht door dominante aanbieders 

-, kan een aanbieder die dankzij kopersmacht verhinderd wordt excessieve tarieven te hanteren, dus onmogelijk nog 

als dominant worden aangemerkt. Zelfs indien de koper net niet excessieve tarieven niét zou kunnen verhinderen. 

Alleen indien een NRA kan aantonen dat een aanbieder zijn afgiftemonopolie kan misbruiken door zijn afnemers 

buitensporig tarieven te rekenen, kan er sprake van aanmerkelijke marktmacht zijn. 

In de praktijk zal dit theoretische verschil tussen al dan niet excessieve prijzen weinig uitmaken. KPN zal iedere 

verhoging verhinderen, ook al zou het tarief van T-Mobile nog ver onder excessief niveau blijven. Vast staat echter dat 

zij elke verhoging die in de buurt van excessiviteit komt, zal verhinderen, aangezien deze haar van alle aanbieders het 

meeste zal kosten gezien haar grote marktaandeel op de markt voor vaste telefonie. Dat gegeven volstaat om tot 

afwezigheid van marktmacht aan de zijde van T-Mobile te concluderen. 

28. Randnummer 340 

"Gelet op het voorgaande concludeert het college dat het onwaarschijnlijk is dat, in de afwezigheid van 

regulering, aanbieders vanuit een gezamenlijk belang afgiftetarieven op kostenniveau zullen hanteren." 

De conclusie in het OB is niet juist. De MNO's KPN, Vodafone en T-Mobile hebben belang bij MTA-tarieven op een 

redelijk, kostengeoriënteerd niveau. Dat blijkt al uit het feit dat zij, tezamen met Tele2, zowel in 2003 als in 2007 tot 

een convenant zijn gekomen, met in beide gevallen sterk verlaagde tarieven. Het is frappant dat geen van beide 

convenanten in dit kader zelfs maar wordt genoemd, laat staan dat in het OB een poging wordt gedaan hun evidente 

betekenis voor de vraagstelling te ecarteren. 

Mogelijk om het anders moeilijk te ontwijken obstakel van de eerdere convenanten te ontkennen, wordt in het OB 

hier op dezelfde wijze als bij de dominantie-analyse een onjuiste maatstaf geïntroduceerd, die logisch klinkt, maar 

dat bij nadere beschouwing niet is. De vraag die het OB zegt te onderzoeken, is immers de vraag of er een 

gezamenlijk belang bij tarieven op pure BULRIC niveau is. Dié vraag stellen, is haar beantwoorden, want een 

operator zal zich niet snel vrijwillig aan een tarief committeren dat vèr van zijn werkelijke kostprijs verwijderd is, De 

vraag had dan ook moeten zijn of men dacht gezamenlijk tot niet-excessieve tarieven te komen. 
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In het OB wordt tevens ten onrechte belang gehecht aan de onjuiste conclusie dat de SMS-afgiftetarieven 'veel hoger' 

zouden zijn dan de kostprijs, In de eerste plaats is de werkelijke kostprijs veel hoger dan de bijzonder eng 

gedefinieerde 'pure BULRIC'kostprijs die OPTA kennelijk heeft berekend, in de tweede plaats is de SMS-markt een 

afgeleide, secundaire markt met geheel eigen kenmerken, waarvan het belang bovendien in het niet valt in 

verhouding tot het belang van de markt voor mobiele telefonie. De Nederlandse SMS-afgiftetarieven zijn door de 

MNO's gezamenlijk, zij het in separate onderhandelingen, op kostengeoriënteerd niveau vastgesteld. Er blijkt dus wel 

degelijk een 'mechanisme' effectief te zijn dat excessieve afgifteprijzen voor SMS weet te voorkomen, net zoals dat in 

de MTA-markt functioneert. 

29. Randnummer 342 

"In haar onderzoek heeft Oxera opgemerkt dat er wel een zekere grens is aan deze verplichting in de zin dat 

aanbieders niet verplicht zijn om in te stemmen met onredelijk hoge tarieven. In dat geval zal de aanbieder 

echter een geschil moeten indienen bij het college." 

Oxera heeft er terecht op gewezen dat een koper (B) die een onredelijk verhoogde afgifteprijs moet betalen, 

interconnectie mag weigeren, dat wil zeggen zijn klanten (b) niet meer hoeft door te verbinden naar klanten (a) op het 

netwerk van de verkoper (A). Dat is niet in strijd met de wettelijke interoperabiliteitsverplichting ex art. 6.1 Tw. Hier 

komt bij dat B zolang A een onredelijke prijs vraagt met een beroep op de exceptio non adimpleti contractus kan 

weigeren verkeer van de klanten A op zijn netwerk af te leveren. 

Anders dan in het OB wordt gesuggereerd, is het niet B die dan een geschil moet indienen bij OPTA, maar A, de 

partij die een te hoge prijs vraagt. Een partij die niet-kostengeoriënteerde afgifteprijzen van een afnemer eist, heeft 

dus de zekerheid dat zijn klanten geen toegang meer zullen hebben tot de klanten van de afnemer, in ieder geval niet 

zolang OPTA's geschilbesluit uitblijft. 

Het is evident dat grote afnemers - en m.n. KPN - alleen al dankzij dit mechanisme kunnen voorkómen dat zij met 

excessieve tarieven worden geconfronteerd. 

30. Randnummer 347 

"Gelet op het voorgaande concludeert het college dat betalingsweigering geen effectief middel voor 

kopersmacht is." 

Deze conclusie wordt niet gedragen door de feiten. De vraag is niet of kostengeoriënteerde tarieven voorkomen 

kunnen worden door betalingsweigering, maar of dat geldt voor excessieve afgiftetarieven. Van het laatste was noch 

in het geval van Online, noch in de eerdere gevallen sprake. 

T-Mobile kan zich werkelijk geen excessief tarief jegens KPN veroorloven: zij zal dan niet alleen op alle mogelijke 

manieren 'gestraft'worden, maar in ieder geval haar rekeningen niet betaald krijgen. 

KPN betaalde zelfs niet toen het om een alleszins redelijke verhoging ging, en ging pas over tot betaling na daartoe in 
Kort Geding gedwongen te zijn (vonnis d.d, 1 september 2003). KPN heeft zich echter in de daarop volgende jaren 
niet neergelegd bij dit vonnis en heeft telkenmale gesteld dat zij niet gehouden was aan deze redelijke verhoging 
gehoor te geven. Bij dagvaarding d.d. 3 januari 2008 heeft KPN T-Mobile alsnog gedagvaard teneinde betaling door 
T-Mobile van een bedrag van B ^ Ë M ^ ^ M te bewerkstelligen. 
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Met deze betalingsweigering - die nogmaals een alleszins redelijk en geenszins excessief tarief betrof, zoals ook blijkt 

uit het toewijzende vonnis in Kort Geding en de uiteindelijke betaling door KPN - was een zeer groot bedrag 

gemoeid. Ook de omvang van de bedragen geeft duidelijk aan dat betalingsweigering een zeer effectief middel is om 

ongewenste tarieven af te wenden, 

31. Randnummer 354 

"Lexonomics voert aan dat, met name in de afwezigheid van specifieke tariefregulering, op-treden door 

OPTA middels haar geschilbeslechtende functie moeilijk en tijdrovend zal zijn. Het College onderschrijft dat 

geschilbeslechting voor OPTA op zichzelf geen geschikt instrument is om een tariefbeleid mee te voeren dat 

effectief de mogelijkheid om gebruik te maken van een machtspositie bij het vaststellen van tarieven zou 

kunnen indammen." 

In het OB wordt miskend dat Lexonomics in de door het CBb aangehaalde passage haar conclusie uitdrukkelijk 

kwalificeert:".., met name in de afwezigheid van specifieke tarief regulering. 

Anders gezegd, geschilbeslechting zou wel degelijk een effectief 'kopersmacht-mechanisme' zijn indien OPTA een 

helder geschilbeslechtingskader voor afgiftetarieven zou vaststellen. Niet valt in te zien waarom OPTA in dat geval 

meer moeite met een geschilbesluit, desnoods in de vorm van een voorlopig besluit, zou hebben, dan met 

handhavingsbesluiten in het kader van de nakoming van marktbesluiten. Mèt zo'n helder geschilbeslechtingskader 

zou de slotsom van het CBb {nEen dergelijk besluit is immers lang niet altijd mogelijk") vermoedelijk anders luiden. 

32. Randnummer 356 

"Het college heeft echter geen concrete voorbeelden van het gebruik van dit mechanisme door KPN. Voor 

zover het mechanisme toegepast is, heeft het niet geleid tot afgiftetarieven op het kostenniveau, waarvan de 

conclusie getrokken kan worden dat het geen effectief mechanisme van kopersmacht is." 

Weer wordt in het OB de onjuiste maatstaf van pure BULRICtaneyen aangelegd, terwijl de vraag zou moeten zijn of 

KPN door de betaling of de levering van andere diensten te weigeren of de eigen prijs te verhogen excessieve 

afgifteprijzen kan dwarsbomen. Aangezien die zich bij T-Mobile niet hebben voorgedaan, ontbreken 'concrete 

voorbeelden', Waar dat in andere onderdelen van het OB geen enkel bezwaar voor vergaande speculaties over 

mogelijke effecten blijkt te zijn, wordt het ontbreken van voorbeelden nu als een belangrijke contra-indicatie 

gehanteerd. In het OB wordt aldus met twee maten gemeten. 

33. Randnummer 358 

"In de praktijk heeft de verhoging van een afgiftetarief veel minder invloed op het volume van afgifte, doordat 

afgiftetarieven voorbestemming A veelal niet direct worden doorgegeven in gedifferentieerde retailtarieven 

naar bestemming A." 

In de praktijk blijkt juist dat een verhoging van afgifteprijzen wel in de retailprijs van de afnemer wordt verwerkt. 

Bovendien blijkt dat dit een mechanisme is dat met name kleinere partijen zoals T-Mobile belemmert haar tarieven te 

verhogen, Daarmee vervalt de feitelijke basis onder de in het OB op dit punt gevolgde redenering. 

34. Randnummer 376 
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"Een absolute toegangsweigering wordt al voldoende geadresseerd door de algemene wettelijke 

interoperabiliteitsverplichting." 

Zonder verdere toelichting is niet begrijpelijk waarom geschilbeslechting wèl voldoende afschrikwekkend wordt 

gevonden tegen toegangsweigering, maar niet tegen''constructivë toegangsweigering via excessieve 

tariefsverhogingen. 

35. Randnummer 389 

"Bijvoorbeeld: de ondergrens voor het monopolietarief voor mobiele afgifte van 9 eurocent (zie Tabel 6) is 

ruim 7 keer zo hoog als het niveau van de efficiënte kostprijs zoals die volgt uit het BULRIC-kostenmodel 

(1,2 cent)." 

In het OB wordt ten onrechte een (fictieve) 'monopolieprijs' vergeleken met de 'pure BULRIC prijs', terwijl de relevante 

vraag is of de 'monopolieprijs' excessief is. 

36. Randnummer 403 

"Wel geeft de tijdelijke situatie waarin Tele2 en UPC niet gereguleerd waren voor vaste gespreksafgifte van 

verkeer dat origineert op mobiele netwerken een direct bewijs dat die specifieke situatie resulteert in 

buitensporig hoge tarieven." 

Het staat niet vast dat de tarieven van Tele2 en UPC excessief zijn geweest. Het gaat in beide gevallen om relatief 

kleine aanbieders met een volstrekt andere kostenstructuur dan KPN heeft. Het "bewijs" dat in het OB wordt 

aangenomen, ontbreekt dus. 

37. Randnummer 405 

"Op basis van alleen de huidige gereguleerde tarieven kan geen conclusie worden getrokken over de 

aanwezigheid of afwezigheid van het risico op buitensporig hoge tarieven. De niet gereguleerde periode 

(vóór 2004) illustreert echter dat mobiele aanbieders in afwezigheid van regulering buitensporig hoge 

tarieven in rekening brengen." 

In deze periode was het aantal mobiele belminuten aanmerkelijk lager dan het huidige volume, nl. I2-70S20 voor T-

was dus ook veel hoger. Ook van de relat 

deze tot excessieve tarieven hebben gele 

geval zou zijn geweest. 

38. Randnummer 494 

jl de netwerken wel al helemaal uitgerold waren. De kostprijs per minuut 

ef kleine tariefsverhogingen in 2002/2003 kan dus niet gezegd worden dat 

d. In het OB ontbreekt dan ook iedere onderbouwing dat zulks wel het 

"Het college concludeert dat het opleggen van tariefregulering aan aanbieders van gespreksafgifte een 

geschikte en noodzakelijke maatregel is omdat het de lichtst denkbare verplichting is die de 

geïdentificeerde mededingingsproblemen van buitensporig hoge afgifte tarieven in het nadeel zijn van 

eindgebruikers, kan adresseren." 

In het OB wordt miskend dat het zowel in 2003 als in 2007 gelukt is om in de mobiele sector tot afspraken te komen, 

die tot kostengeoriënteerde MTA-tarieven leiden, ver onder het niveau van excessieve prijzen. Het zou op de weg van 
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OPTA hebben gelegen - en het ligt nog steeds op haar weg -, de mobiele operators uit te nodigen de mogelijkheden 

voor een derde "convenant" te onderzoeken, dat een kostengeoriënteerd MTA-niveau in de periode 1 september 

2010 -1 september 2013 waarborgt. Zelfregulering via een convenant als in 2003 en 2007 is de "lichtst denkbare" 

oplossing van het in het OB - naar de mening van T-Mobile ten onrechte- gesignaleerde potentiële probleem van 

buitensporig hoge prijzen, Hieraan dient niet de voorwaarde te worden verbonden dat eveneens overeenstemming 

wordt bereikt over de vaste aflevertarieven in de komende reguleringsperiode. Terecht beschouwt immers ook OPTA 

- mét de Commissie - de markt voor vaste afgifte als een andere markt dan die voor mobiele afgifte. Een oplossing 

voor een vermeend probleem op de ene markt mag dus niet afhankelijk gemaakt worden van een issue op een 

andere markt. 

39. Randnummers 496 en 516 

"In het voorgaande marktanalysebesluit voor mobiele gespreksafgifte (MTA-2-besluit) is asymmetrische 

regulering voor mobiele gespreksafgifte passend bevonden. De reden voor deze asymmetrie waren de 

exogene kostenverschillen door de uitgifte van mobiele frequenties." 

"Het college beoordeelt in Annex B of er exogene kostenverschillen binnen vaste en binnen mobiele 

telefonie bestaan die asymmetrische tariefplafonds rechtvaardigen. Het college komt tot de conclusie dat er 

geen exogene kostenverschillen tussen vaste en tussen mobiele aanbieders bestaan. Het college is daarom 

van oordeel dat symmetrie binnen vast en binnen mobiel geschikt en noodzakelijk is." 

Terecht bevestigt OPTA hier dat zij tot de publicatie van het OB op 26 april 2010 steeds de exogene 

kostenverschillen tussen T-Mobile en de andere 2 MNO's heeft erkend. Wat in het OB opvallend afwezig is, is een 

argumentatie waarom deze - evidente - kostenverschillen in 2010 ineens verdwenen zouden zijn. Dat met name in het 

licht van het feit dat de frequentievergunningen van T-Mobile in 1998 voor de duur van 15 jaar verleend zijn en zij 

haar bedrijf erop heeft ingericht dat zij tot 2013 van haar netwerk en organisatie gebruik zou kunnen maken, alsmede 

het feit dat zij voor haar 2G frequenties in de veiling aanzienlijk méér heeft betaald dan het bedrag dat KPN en 

Vodafone thans wordt aangerekend. 

40. Randnummer 531 

"Het college is van oordeel dat de verplichting onvoldoende duidelijk is, nu niet duidelijk is waartoe 

aanbieders verplicht zijn." 

In het OB wordt miskend dat de beoogde duidelijkheid ook verstrekt kan worden via beleidsregels van OPTA, ook 

over de toegestane tariefniveaus. 

41. Randnummer 624 

"",.. Een minuuttarief (voor afgifte) gelijk aan werkelijke incrementele kostprijs is de beste garantie dat een 

optimale retailtanefstructuur ontstaat. Dat wil zeggen een retailtanefstructuur die de welvaart (som van 

consumentensurplus en producentensurplus) optimaliseert. In beginsel is dat ook de retailtanefstructuur die 

het beste is voor eindgebruikers. De belangen van eindgebruikers en alle aanbieders gezamenlijk lopen hier 

parallel, hoewel de belangen van individuele aanbieders hiervan verschillen." 

In het OB wordt het paard achter de wagen gespannen. In plaats van na te gaan wat een kostengeoriënteerd tarief 

zou moeten zijn dat het vermeende risico op buitensporig hoge prijzen op de afgiftemarkt neutraliseert, wordt 
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gezocht naar een methode om tot het laagst mogelijke afgiftetarief te komen opdat, via aanvechtbare onbewezen 

hypotheses, de retailtariefstructuur 'optimaal' zou worden. Dat is een doelredenering die geen basis in de wet heeft. 

Effect wordt verward met diagnose en remedie. Als men lagere retailtarieven wenst en hogere abonnementskosten -

en dat is de uitgesproken bedoeling van OPTA, alsof men in de mobiele sector de 'herbalanceringsoperatie' van 10 

jaar terug in het vaste telefoonnet nu wil overdoen, met voorbijgaan aan het feit dat het wettelijk kader intussen 

volledig is veranderd -, dan moet men de retailmarkt analyseren, daar een mededingingsprobleem vinden, en een 

passende en proportionele remedie voor dat probleem op diè markt bedenken. 

Voor een uitgebreidere behandeling van de welvaartseffecten wordt met name verwezen naar het commentaar onder 

53 van dit document. 

42. Randnummer 627 

"Immers, in het algemeen is het nadeel van tarieven op het niveau van marginale kosten (first best) dat de 

vaste kosten niet worden terugverdiend en dat dus iemand die moet subsidiëren." 

Terecht wordt hier in het OB geconstateerd dat met de voorgestelde 'pure 6l//./?/C'kostentoerekeningsmethode de 

MNO's niet in staat zullen zijn (een proportioneel deel van) de vaste en gemeenschappelijke kosten van hun bedrijf 

met het MTA-tarief terug te verdienen, "en dat dus iemand die moet subsidiëren". Een NRA heeft echter in het NRK 

niet tot taak gekregen te bepalen wie wie zou moeten subsidiëren en wat de juiste of zelfs 'optfma/e'toedeling zou 

moeten zijn. Ex ante regulering krachtens hoofdstuk 6a Tw strekt ertoe mogelijke uitwassen als gevolg van 

marktdominantie in de kiem te smoren, maar niet om de - in de visie van een NRA- best mogelijke wereld te 

scheppen. Als men dat wil kunnen doen, moet men de telecombedrijven weer in overheidshanden terugbrengen: 

"you can't have your cake andeatif'. Hoe dan ook, een tarief dat een MNO niet in staat stelt de ook aan de betrokken 

dienst ten grondslag liggende (vaste) kosten terug te verdienen, is geen kostengeoriënteerd tarief, maar een 

straftarief. 

43. Randnummer 633 

"Het voorgaande [over netwerkexternaliteiten] is vooral theorie. Relevant is daarom of er ook in de praktijk 

een correlatie tussen lage afgiftetarieven en lagere penetratie kan worden waargenomen. Dat afgiftetarieven 

onder de gemiddelde kostprijs resulteren in een lagere penetratie, is iets dat door de praktijk niet duidelijk 

wordt ondersteund. Ten eerste heeft de grote daling van mobiele afgiftetarieven tot nu toe (van een pre-

reguleringsniveau van rond de 20 cent, naar thans 7 cent) niet geresulteerd in een duidelijk waarneembare 

relatieve verslechtering van de prepaid-aanbiedingen. Ten tweede blijken landen met een BaK-regime voor 

mobiele afgifte in het algemeen niet een significant lagere penetratie te hebben. Wel is de penetratie in de 

Verenigde Staten (87 procent) lager dan in Europa (123 procent), maar in andere BaK-landen (Singapore en 

Hong Kong) is die penetratie weer hoger dan het EU gemiddelde (zie Figuur 11)." 

T-Mobile is van mening dat op grond van de gepresenteerde grafiek geen enkele conclusie kan worden getrokken 

over de relatie tussen de situatie in BaK landen en niet BaK landen. Zoals eerder beargumenteerd is de 

onderliggende data met name voor de BaK landen ernstig gemankeerd. Indien de datapunten van de BaK landen -

terecht - worden verwijderd, is de nogal arbitraire 'oogharen' methode van OPTA volgend, overigens juist wèl een 

positieve correlatie te zien tussen MTR en penetratie, Hiermee is afwezigheid van het netwerkextemaliteitseffect 

zeker niet aannemelijk gemaakt. 
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44. Randnummer 634 

"Overigens is dit verschil tussen CPNP- en BaK-landen veel kleiner indien wordt gekeken naar 'bezit' 

(ownership) van een mobiele telefoon, ofwel het percentage personen met één of meer mobiele telefoons. 

Het percentage mensen dat een mobiele telefoon bezit is 76 procent in de VS en 83 procent in de EU. Bezit 

is een betere maatstaf omdat het vanuit welvaartsperspectief relevant is welk percentage van de bevolking 

een vaste telefoon bezit en welk percentage van de bevolking een mobiele telefoon bezit. Daarentegen is 

het vanuit welvaartsperspectief weinig relevant of men één, twee of drie mobiele telefoons bezit. 

Ook dit argument is niet overtuigend en lijkt ad hoc te zijn aangegrepen. Niet duidelijk is hoe het bezit van een 

mobiele telefoon zich verhoudt tot (toegang tot) een vaste telefoon in beide landen en of de verschillen tussen landen 

binnen de EU (met name die met een achtergebleven vaste infrastructuur, iets dat in de VS veel minder het geval zal 

zijn) niet veel groter zijn dan in de VS. 

Duidelijk is hiermee dat beide argumenten die OPTA aanvoert tegen het bestaan van netwerkextemaliteiten niet 

overtuigen, terwijl in het algemeen netwerkexternaliteit juist een breed geaccepteerd principe is. 

45. Figuur 10 

"Uit Figuur 10 blijkt dat landen met een BaK-regime een veel hoger gebruik en een lagere gemiddelde 

retailprijs hebben. In plaats van retailprijs gaat het overigens om benadering (proxy) daarvan: namelijk de 

gemiddelde omzet per minuut: de totale omzet (inclusief de omzet voor het abonnement) omgeslagen over 

minuten." 

De figuur 10 die OPTA aanvoert zegt in feite niets en is kenmerkend voor de manier waarop (sommige) 

toezichthouders niet bestaande verbanden proberen aan te tonen. Statistisch gezien kan er al überhaupt geen trend 

worden vastgesteld, met slechts drie datapunten voor de BaK landen. Verder zou er zelfs tussen de niet-BaK landen 

onderling, indien de twee 'outliers', Zweden en een ander (onleesbaar) land, zouden worden geëlimineerd, een 

positieve trend te onderscheiden kunnen zijn. Hiernaast is het principieel onjuist de CPNP en BaK landen op deze 

manier te vergelijken. De vergelijking met BaK gaat echter mank op een aantal manco's in de analyse van BaK 

regimes, die geen rekening houdt met verschillen in (rapportages over) verschillende landen. T-Mobile is hier in de 

reactie op het Marktanalyse consultatiedocument (vraag 82) reeds uitgebreid op ingegaan maar OPTA heeft hier niet 

op gereageerd. 

46. Randnummer 646 

"Anderzijds: vooreen individuele onderneming met een meer inkomend verkeer (inputsurplus) zal de 

winstgevendheid afnemen en dat kan de investeringsprikkels voor die individuele aanbieder wellicht iets 

doen afnemen. Daarbij is relevant dat de (on)balans in verkeer (input- of outputsurplus) niet een gegeven is 

dat buiten de controle van aanbieders ligt: de (on)balans in verkeer is niet exogeen." 

Hiervoor is aangegeven dat de in het OB beoogde scherpe verlaging van het MTA-tarief tot 1,2 ct. T-Mobile in jaarlijks 

.::772ili7lii:7| a a n resultaat zou kosten. Het is het evident dat het verlies van MTA-inkomsten de 

investeringsbereidheid en de investeringsmogelijkheden van T-Mobile fors zouden doen afnemen: "...iets doen 

afnemen", zoals in het OB wordt gesteld, is dan een misleidende voorstelling van zaken. De 'oplossing' die in het OB 

vervolgens wordt aanbevolen ('pas uw retailtarieven aan, zodat weinig bellende, maar veel gebeld wordende prepaid-
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klanten, hun aansluiting opzeggen of veel meer voor uitgaand verkeer gaan betalen en aldus alsnog voor dekking 

van de vaste kosten zorgen), illustreert nog eens dat het er niet om gaat of het afgiftetarief kostengeoriënteerd is. Het 

spreekt wel vanzelf dat tarieven gebruikt kunnen worden om bepaalde klanten aan te trekken of af te stoten. 

Niemand beweert dat tariefstelling 'exogeen'is. Het is echter in onze maatschappelijke ordening aan de 

onderneming, en niet aan de overheid, de voor hem juiste mix aan tarieven te kiezen, met het risico dat die mix 

verliesgevend blijkt te zijn en hij op de blaren moet zitten. Voor ingrijpen van overheidswege is er slechts een 

rechtvaardiging bij dreigende excessiviteit van een tarief, omdat sommige 'gebonden' klanten het vel over de neus 

dreigt te worden gehaald. Dat probleem moet men dan adresseren, maar niet onder het mom van preventie van 

excessiviteit in MTA prepaid-klanten die veel gebeld worden uit de markt proberen te prijzen. 

47. Randnummer 647 

"Wat betreft de rol van externaliteiten zijn de belexternaliteit en de netwerkexternaliteit van belang. In het 

licht van de belexternaliteit zou een tarief onder de incrementele kostprijs optimaal zijn. In het licht van de 

netwerkexternaliteit zou een tarief boven de incrementele kostprijs optimaal zijn. Beide externaliteiten 

beschouwend, is het college van oordeel dat het niet aannemelijk is dat de netwerkexternaliteit een grotere 

invloed heeft dan de belexternaliteit. Dit betekent dat het vanuit deze beide externaliteiten samen 

beschouwd niet aannemelijk is dat een tarief boven de incrementele kostprijs optimaal is." 

De beschouwingen in het OB over de rol van externaliteiten bij de vraag of een tarief boven, op of onder de 

incrementele kostprijs 'optimaal' zou zijn, maken duidelijk dat er noch op basis van algemeen aanvaarde 

economisch-wetenschappelijke theoretische inzichten, noch op basis van empirie gefundeerde en concludente 

uitspraken gedaan kunnen worden. De onverantwoorde en oneigenlijke keuze in het OB voor de incrementele 

kostprijsbenadering berust ook om die reden niet op een deugdelijke motivering. 

48. Randnummer 653 

OPTA's keuze voor een kostentoerekeningssysteem dat geen rekening houdt met het terugverdienen van 

gemeenschappelijke kosten is principieel maar ook economisch onjuist. Breed geaccepteerde economische theorie 

stelt dat voor sectoren met significante vaste en gemeenschappelijke kosten, prijzen voor aangeboden diensten 

zowel de incrementele kosten als een deel van de vaste en gemeenschappelijke kosten dienen te dekken. De 

economisch efficiënte bijdrage aan vaste en gemeenschappelijke kosten dient te worden bepaald aan de hand van 

de relatieve vraagelasticiteiten van de verschillende relevante diensten. Zoals ook door OfCom is gesteld: 

"in the presence of fixed and common costs of production, firms can break even only by setting prices that 

are higher than marginal costs. Ramsey prices are defined as those prices that maximise static efficiency 

under the constraint that firms recover all costs of production.„it is efficiënt to have larger mark-ups on 

goods/services the consumption of which is less sensitive to price changes."1 

T-Mobile kan zich hiermee niet verenigen met de keuze voor een kostentoerekeningssysteem dat alleen 

incrementele kosten erkent. 

Ofcom, Mobile voice termination statement, March 2007, paragraphs A17.8 and A17.12. 
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49. Paragraaf 9.3.7 

T-Mobile is het ten zeerste oneens met het gekozen glijpad. Glijpaden dienen om het effect van ingrijpende 

maatregelen uit te smeren over langere tijd om schokeffecten in de markt te voorkomen. OPTA weegt dit belang 

echter tegen een ander belang, dat van gelijkwaardige regulering van de mobiele en vaste markten. Bij een glijpad 

zijn met name de relatieve stappen zeer belangrijk aangezien deze, ook volgens OPTA, gecompenseerd zouden 

dienen te worden uit de retailtarieven. Relatief gezien voorziet het door OPTA voorgestelde glijpad in de grootste 

stappen die ooit in de geschiedenis van de mobiele telefonie in Nederland zijn genomen. Hierbij is niet eens de 

onevenredig en onverwacht grote stap die T-Mobile reeds in 2010 maakt van 8.1 cent naar 5 cent meegenomen, In 

haar overwegingen stelt OPTA nog: 

673. "Het grote belang van deze geldstroom betekent dat deze een significante invloed heeft op de 

retailtanefstructuur. Een grote verandering van die inkomsten zal dus resulteren in een significante 

verandering van de retailtanefstructuur. Voor die verandering naar een efficiënte retailtanefstructuur is het 

noodzakelijk dat die verandering in afgiftetarieven geleidelijk plaatsvindt Bij geleidelijke verandering van de 

afgiftetarieven kunnen mobiele aanbieders hun retailtanefstructuur geleidelijk aanpassen en kijken hoe de 

gebruiker en de concurrentie daarop reageert. Het belang van een efficiënte verandering van de 

retailtanefstructuur pleit daarom vooreen geleidelijke verandering van afgiftetarieven en tariefplafonds.f..]" 

Vervolgens aarzelt OPTA echter niet op aanbieders op een termijn van luttele maanden te confronteren met een 

tariefsverlaging van 2 resp, 3.1 cent. Niet is aangetoond dat het noodzakelijk is de mobiele afgiftetarieven reeds 

binnen 3 jaar op het Pure BULRIC te brengen. OPTA stelt het snel bereiken einddoel met name in het licht van het 

bereiken van 'eerlijker' concurrentieverhoudingen met voor vaste aanbieders die concurreren met een zekere andere 

vaste aanbieder die tevens exploitant is van een mobiel netwerk. 

"In zijn afweging heeft het college daarbij meegewogen dat vaste aanbieders zonder een mobiel netwerk 

soms op de vaste markt concurreren tegen vaste aanbieders met een mobiel netwerk (zoals KPN). Dit is 

vooral relevant wat betreft de retaildienst bellen van vast naar mobiel. Voor die dienst wordt soms gesteld 

dat vaste aanbieders zonder mobiel netwerk een concurrentienadeel hebben ten opzichte van aanbieders 

met een vast en mobiel netwerk Die laatste zouden de inkomsten die zij in hun mobiele tak voor mobiele 

gespreksafgifte boven de kostprijs ontvangen kunnen gebruiken om oneerlijk te concurreren en lagere 

tarieven te hanteren voor bellen van vast naar mobiel. Het college is van mening dat met het glijpad 

geleidelijk tegemoet wordt gekomen aan dit bezwaar." 

OPTA compromitteert hiermee zeer terloops en overigens ongemotiveerd haar grote doelstelling van het 
optimaliseren van welvaart middels het geleidelijk verlagen van tarieven aan het belang van een klein aantal kleine 
zakelijke aanbieders van vaste telefonie met een geschat marktaandeel van slechts hooguit 15%.Dit terwijl niet 
verder is aangetoond deze aanbieders daadwerkelijk schade lijden. Hiernaast wordt een maatregel die slechts 
bedoeld is om KPN aan banden te leggen toegepast op de gehele markt Dit terwijl KPN als sterkste marktpartij in 
Nederland relatief de minste effecten van deze regulering ondervindt Bovendien relativeert OPTA het belang zelf 
nog eens door woorden als "soms" en "zouden" te gebruiken. 



Pagina 25 
Openbare versie 

De argumentatie van OPTA om het tarief in een extreem snel tempo omlaag te brengen naar 1.2 cent overtuigt 

hiermee volstrekt niet. Duidelijk wordt echter wel dat belangen van zowel in ieder geval de twee overige mobiele 

aanbieders als ook de consument door dit akkefietje worden geschaad. 

Indien er al tariefregulering wordt opgelegd, pleit T-Mobile hierbij voor invoering van daadwerkelijk geleidelijke 

glijpaden in lijn met de glijpaden zoals die onder het Convenant tot stand zijn gekomen. 

50. Paragraaf 9.3.4 

T-Mobile is het ten zeerste oneens met het afschaffen van de asymmetrie met onmiddellijke ingang. Belangrijke 

redenen voor het niet afschaffen van de asymmetrie staan in de bijgevoegde stukken van CEG. Andere redenen zijn: 

® De eerste stap is onevenredig groot in vergelijking met concurrenten; daar waar T-Mobile als kleinste 

aanbieder in de mobiele markt al relatief het hardst door de maatregelen wordt geraakt, wordt zij hiermee 

nog harder geraakt en daarmee aangetast in haar concurrentiekracht 

® Niet valt in te zien en niet is gemotiveerd hoe bijvoorbeeld T-Mobile die slechts recentelijk in het bezit is 

gekomen van 900 MHz frequenties in deze korte tijd haar kostenniveau, dat hoger is als gevolg van het 

gebruik van 1800 MHz frequenties, heeft kunnen terug brengen. 

• Niet valt in te zien dat, waar een glijpad noodzakelijk wordt geacht om tariefschokken op te vangen, dit 

glijpad niet wordt toegepast op de 'delta' in het T-Mobile MTA tarief. 

51. Randnummer 659 

"Gelet op het voorgaande concludeert het college dat een bottum-up-modellering zowel voor vaste als voor 

mobiele gespreksafgifte geschikt en noodzakelijk is." 

De keuze voor een bottom-up modellering wordt in het OB onvoldoende gemotiveerd. Bijna 100% van de voor de 

MTA-dienstverlening relevante kosten worden ook gemaakt voor de levering van diensten op de retailmarkt. 

Aangezien de retailmarkt concurrerend is, zijn de MNO's gedwongen hun netwerk en organisatie zo efficiënt mogelijk 

in te richten, Er is dus geen reden inefficiency te veronderstellen als men uitgaat van de top-a,owr?'gegevens uit de 

eigen boekhoudingen van de MNO's. Omdat de werkelijkheid altijd weerbarstiger is dan een virtueel, geconstrueerd 

model kan voorspellen - hoe knap het model ook moge zijn, vgl. de Nobelprijs-winnende modelleurs van LTCM dat 

toch failliet ging en de minstens even knappe CPB-modellen die voortdurend bijstelling behoeven en er desondanks 

vaak grondig naast zitten - is de keuze voor bottom-up in plaats van voor top-down in dit geval onzorgvuldig en 

disproportioneel. 

Ook de door OPTA aangevoerde noodzaak van transparantie en hanteerbaarheid lijken er met de haren bijgesleept, 

OPTA heeft jarenlang het volledig intransparante top down EDC model gehandhaafd voor regulering van vaste 

wholesalediensten, terwijl tevens transparante BULRIC modellen voorhanden waren. 

52. Randnummer 688 

"De belangrijkste effecten van regulering zijn de markteffecten (statisch en dynamisch). Om regulering te 

rechtvaardigen dienen de opbrengsten, uitgedrukt in gecreëerde welvaart, de kosten van regulering te 

overtreffen, In de effectentoets zullen effecten waarmogelijk worden gekwantificeerd. Waar dat niet 

mogelijk is, worden effecten in kwalitatieve zin weergegeven." 
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De effectentoets in het OB gaat uit van een aantal belangrijke veronderstellingen. De meest belangrijke structurele 
veronderstelling is dat mobiele operators op een verlaging van het aflevertarief reageren door het verlagen van de 
retailtarieven en het verhogen van de abonnementstarieven. Basisidee is waarschijnlijk - alhoewel dat niet duidelijk 
wordt gespecificeerd - dat (a) aflevertarieven die een operator aan anderen betaalt een kostenpost zijn en als die 
omlaag gaan, een operator ook zijn eigen retailprijs kan verlagen en (b) ontvangen inkomsten uit het afleveren van 
inkomende gesprekken van andere netwerken structureel lager worden en er dus structureel minder geld is dat kan 
worden ingezet om abonnementen goedkoop aan te kunnen bieden. 

Gegeven deze veronderstellingen resulteert een netto weIvaartswinst, vooral omdat (i) de penetratiegraad dusdanig 

hoog is dat veel mensen meer dan 1 mobiele telefoon hebben en het dan nauwelijks wat uitmaakt voor de 

bereikbaarheid van mensen als de penetratiegraad omlaag gaat en (ii) mensen meer gaan bellen omdat bellen (voor 

de mensen die een mobiele telefoon behouden) goedkoper wordt. OPTA spreekt in dit verband herhaaldelijk over 

een bestaande inefficiënte retail structuur die door het verlagen van de aflevertarieven wordt opgeheven. 

OPTA laat in het besluit van meer dan 200 pagina's echter stelselmatig na deze hoeksteen in haar analyse te 

funderen. Waarom zouden mobiele aanbieders op een dergelijke wijze reageren op een verlaging van de 

aflevertarieven? Zijn er serieuze studies die dit aantonen? 

Het enige "bewijs" in het OB zijn een paar grafieken waarin Europese landen vergeleken worden met drie landen 
waar BaK-achtige arrangementen gelden. Het is echter misleidend om landen die zodanig van elkaar verschillen zo 
maar met elkaar te vergelijken. Naast de aflevertarieven verschillen de landen ook erg ten aanzien van kosten, de 
concurrentiegraad van vast en mobile, de mate waarin SMS een substituut voor een gesprek is, en andere 
vraagfactoren: 

Geen van de drie "BaK" landen hanteert BaK voor mobiele en vaste interconnectie, 

Het is waar dat de drie vermelde landen een lager aflevertarief hebben dan in Europa. Dat geldt echter even zeer voor 

Canada, waarbij tevens geldt dat het BNP per hoofd van de bevolking van Canada dichterbij dat van Europa ligt 

De ERG houdt rekening met het feit dat on-net gesprekken dubbel gerekend worden in "BaK". De ERG veronderstelt 

echter dat 20% van de gesprekken on-net zijn. Dit percentage correspondeert niet met de Nederlandse realiteit, die 

OPTA bekend is. 

De ERG vergelijkt landen op basis van gemiddelde opbrengst per minuut. Omdat het aantal minuten in "BaK" landen 

te hoog wordt ingeschat, wordt de gemiddelde opbrengst per minuut onderschat Bovendien houden dit soort 

gemiddelden geen rekening met verschillen in de samenstelling van de bundel (gesprekken, SMS, data). 

Het is daarom beter om de OECD prijsindex te gebruiken die met deze verschillen rekening houdt De OECD 

vergelijking laat zien dat de VS en Canada tot de duurste landen behoren als het om retailprijzen gaat, terwijl bij 

gemiddeld gebruik Nederland tot de goedkoopste behoort.2 De ERG stelt dat "US customers on average paya 

slightly higher monthly bill for a far higher usage". De gemiddelde rekening is in de VS echter ongeveer twee en een 

half keer hoger dan een gemiddelde Europese rekening.3 

http://www.oecd.org/document/5/0,3343,en_2649_34225_43877509_1_1_1„1,00.html 
Informa, World Cellular Information Service, accessed on 23 October 2009. 
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CEG heeft een econometrische studie voor Ofcom gedaan om de verschillen tussen landen systematisch te 

beoordelen. Deze studie constateert: 

• mobiele penetratie is hoger, hoe hoger de mobiele aflevertarieven; en 

• er is geen robuust statistisch bewijs van een relatie tussen mobiele aflevertarieven en gebruik of tussen 

mobiele aflevertarieven en retailprijzen.4 

Kortom, de vergelijking die OPTA maakt tussen drie BaK landen en Europese landen is foutief, niet gebaseerd op 

een adequate keuze van landen, en houdt geen rekening met het beschikbare bewijs. 

Hiermee valt het bewijs voor de aanname van OPTA dat een daling van de aflevertarieven leidt tot een daling van 

retailprijzen aan duigen. Het is een ongefundeerde aanname en het meest betrouwbare bewijs wijst uit dat een 

dergelijk verband er niet is. 

Theoretisch gesproken is het zo dat een mobiele aanbieder een groot aantal beslissingsparameters heeft: 

verschillende abonnementsvormen, verschillende retailtarieven, handset-aanbiedingen, verhouding post-paid, 

prepaid, etc. Een aanbieder probeert deze beslissingsvariabelen zodanig te kiezen dat het resultaat zo goed mogelijk 

aan haar doelstellingen beantwoordt, gegeven de (regulerings)omgeving waarin ze zich bevindt. Indien de omgeving 

verandert, zal ze andere keuzes maken ten aanzien van haar beslissingsvariabelen. Het is ook theoretisch gezien niet 

in te zien waarom dat - in dit geval een geforceerde verlaging van het aflevertarief - tot de aanpassingen zou leiden 

die OPTA veronderstelt 

Voordat we de specifieke aspecten van het welvaartsmodel op haar merites beoordelen, moeten we eerst nog stil 

staan bij een belangrijke omissie in de welvaartsanalyse van OPTA. OPTA gaat in de "welvaartsanalyse" geheel 

voorbij aan de verschillen tussen post-paid en pre-paid en de gevolgen die een verlaging van de aflevertarieven heeft 

voor vooral de prepaid klanten, Prepaid consumenten zijn vooral de minder draagkrachtige consumenten in de 

samenleving die met lage prepaid kosten zich een mobiele telefoon kunnen veroorloven. Met het onderhavige besluit 

straft OPTA de consumenten met lage inkomens, zonder dat die groep ook maar in de welvaartsanalyse genoemd 

wordt. Een eerlijke welvaartsanalyse onderscheidt twee groepen consumenten en laat de effecten voor beide 

groepen zien. 

Specifiek gaat het model van een aantal niet nader onderbouwde veronderstellingen uit die hoogst discutabel zijn: 

• Het feit dat mensen extra nut ontlenen uit het feit dat ze iedereen vrijwel altijd mobiel kunnen bellen is in het 

model niet meegenomen. Ten opzichte van het kunnen bereiken van een vaste beller levert dit veel 

welvaartswinst op die in het model niet berekend wordt 

• Het model gaat uit van een zogenaamde gespreksexternaliteit in de grootte van 0.5. Een 

gespreksextemaliteit doet zich voor als iemand die gebeld wordt ook waarde toekent aan het telefoontje 

terwijl hij/zij er niet voor hoeft te betalen. In de (wetenschappelijke) literatuur bestaat er echter geen 

evidentie voor een dergelijk hoge waarde. 

4 CEG, Wholesale termination regime, termination charge levels and mobile industry performance - a study undertaken for 
Ofcom, 20 April 2009. 
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• Het model gaat voorbij aan het bestaan van kruislingse prijselasticiteiten ondanks het feit dat andere 

toezichthouders er rekening mee houden. Een significante kruislingse prijselasticiteit tussen abonnement 

en uitgaande gesprekken impliceert dat abonnement en uitgaande gesprekken een kleiner deel van de 

gemeenschappelijke kosten voor hun rekening moeten nemen dan afleverdiensten, 

Het blijft daarnaast onduidelijk welk niveau van gemeenschappelijke kosten in het welvaartsmodel verondersteld 

wordt. Deze laatste punten worden hieronder (in de Engelse taal) nader uitgewerkt. 

Call externality assumptions 

Is OPTA assuming a call externality of 0.5? Where is the evidence for this? A commonly used textbook on regulatory 

pricing by Brown and Sipley state: 

"The call externality is probably not too important. It only involves two people and can probably be easily 

"intemalized". For example, two frequent callers could arrange to share the cost of calling. Furthermore, not all call 

externalities are positive externalities; there are certain phone calls that one is annoyed to receive. Since the 

telephone company cannot be expected to distinguish between positive and negative call externalities, it is probably 

not useful to incorporate them into pricing formulas. For this reason, and because call externalities can probably be 

intemalized fairly well, they do not provide a strong case for call price reductions. '6 

The UK Competition Commission noted evidence in relation to the degree to which call externalities are likely to be 

intemalised through repeat calling relationships: 

"On average, mobile consumers' top three most dialed numbers accounted for almost two-thirds of all outbound call-

minutes and almost 60 per cent of inbound call minutes, and the top ten accounted for 85 per cent of outbound and 

inbound"6 

A report for Ofcom noted that "users can largely intemalize usage [i.e. calling] externalities even without corrective 

pricing".7 However, the report did examine the potential impact of providing an adjustment for uninternalised calling 

externalities and estimated that these would reduce the optimal fixed-to-mobile price by less than 3%.8 

Cross price elasticity assumptions 

OPTA appears to ignore cross-price elasticities? They may argue that this is captured in the externality factor but the 

network externality is too small for this to be the case, The existence of positive cross price elasticities between 

subscription and outgoing calls is generally accepted, i.e. the price of mobile outgoing calls will impact how many 

people choose to be mobile customers and the price of subscribing to a network will impact the number of mobile 

Brown, SJ. and D. S. Sibley, 777e theory of public utiüty pncing, Cambridge University Press, 1986, p.197. 
6 UK Competition Commissions, Calls to mobiles report, 2003, para. 8.258. 
7 Rohlfs, A model of prices and costs of mobile network operators ('the Rohlfs Report), 22 May 2002 (available at 

http://www.ofcom.org.uk/static/archive/oftel/publications/mobile/ctm_2002/main_report.pdf). 
8 Table 5 of the Rohlfs Report shows that the optimal termination charge is reduced from 4.87 pence per minute to 4.74 pence per minute if a level of 

uninternalised calling externalities are incorporated into the model. 
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subscribers and hence the total volume of calls made by and to those subscribers. For example, the UK Competition 

Commission noted that: 

"Oftel said that the existence of the cross-price elasticity with respect to the price of calls from mobiles meant that the 

mark-up over cost in this price would be smaller than the mark-up on termination. Oftel said this was because 

increasing the price of calls from mobiles created a larger welfare loss than an increase in the price offixed-to-mobile 

calls, since the former also resultedin a reduction in the numberof subscribers (via the cross-price elasticity)."9 

Empirical estimates of cross-price elasticities exist so it is unclear why these are not adopted.10 

53. Randnummer 689 

"De effecten voor afzonderlijke aanbieders van vaste en mobiele gespreksafgifte zijn in het algemeen 

evenredig met hun marktaandeel op vaste of mobiele gespreksafgifte en worden in dit besluit niet specifiek 

vermeld." 

Door de bijzondere gevolgen van het voorgenomen marktbesluit voor T-Mobile niet te specificeren, maakt het OB het 

onmogelijk de veronderstelde effecten te controleren en te wegen. T-Mobile neemt onder meer een bijzondere 

positie in door haar structureel hogere kosten, haar structureel lagere marktaandeel WmmmmÊ^K^MWÈm 

onjuist, aangezien de mate waarin gebruik wordt gemaakt van de gespreksafgiftedienst juist afhankelijk is van 

marktaandeel. Kleine partijen zijn voor hun omzet en marges veel meer afhankelijk van de tarieven op 

gespreksafgifte dan grote partijen aangezien de laatste partijen veel meer verkeer 'on-net', dus zonder tussenkomst 

van gespreksafgifte, zullen afhandelen. Onbalansen tussen afgiftestromen zullen dus voor grote partijen minder 

invloed hebben dan voor kleine 

Randnummer 711 

"Omdat de inkomsten niet duidelijk gecorreleerd zijn aan uitgaande minuten (niet iedere uitgaande minuut 

genereert een inkomende minuut), zullen de lagere inkomsten in dit geval vooral worden doorgegeven in 

een verhoging van het abonnement (waterbedeffect). Vaak wordt hier tegenin gebracht dat die verhogingen 

niet kunnen plaatsvinden gegeven de retailconcurrentie. Dit is echter een misverstand: de economische 

theorie leert juist dat naar mate er meer concurrentie is, kosten (en inkomsten) veranderingen in sterkere 

mate worden doorgegeven (bij volledige concurrentie worden ze geheel doorgegeven)." 

Er is geen empirische ondersteuning voor de bewering dat de MNO's lagere MTA-uitgaven zullen 'vertalen' in lagere 

retailtarieven {'costpass-through) en hogere MTA-kosten in hogere abonnementsprijzen (Waterbedeffect), terwijl de 

economische theorie over beide veronderstelde effecten niet concludent is. Het mag dan ook niet verwonderen dat 

in het OB een discussie van relevante onderzoeken en theorie achterwege wordt gelaten. De - onjuiste -

UK Competition Commission, Calls to mobiles report, 2003, para. 8.54. 
D Frontier Economics, The importance of price elasticities in the regulation of mobile call termination, September 

2004. 
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veronderstelling dat de MNO's en T-Mobile in het bijzonder hun gedwongen MTA-verlaging wel zullen kunnen 
goedmaken door hun retailtarieven te 'herbalanceren' berust dus uitsluitend op de intuïtie van OPTA. Dat is niet 
voldoende voor een maatregel die T-Mobile jaarlijks | aan resultaat kost 

54. Randnummer 713 

"In termen van de effectentoets betekent dit dat een verlaging van de afgiftetarieven resulteert in meer 

welvaart voor gebruikers maar ook voor aanbieders." (randnr. 713 OB) 

Meer welvaart voor zowel de eindgebruikers als de aanbieders, zoals het OB voorspiegelt, zou inderdaad ideaal zijn. 

In de realiteit zijn dergelijke W//7-vv/nLsituaties echter zeldzaam. Indien het echt zo zou 

zijn dat vrijwel tot nihil gereduceerde afgiftetarieven alle aanbieders meer inkomsten zouden opleveren, is het 

onbestaanbaar dat zij deze kans niet zelf zouden hebben onderkend en gebruikt, T-Mobile gaat er in ieder geval 

iaarliiks ̂ ^ ^ ^ ^ B OD achteruit indien het OB zou worden uitgevoerd, terwijl de concurrentie op de retailmarkt en 

haar relatief kleine marktaandeel verhinderen dat zij haar retailtarieven verhoogt om het verdwenen MTA-saldo te 

compenseren. 

55. Randnummers 717,718,719 en 720 

Veranderingen per Jaar 

A Consumentensurplus mobiel 

A Consumentensurplus vast 

A Winsten mobiele aanbieders 

A Winsten vaste aanbieders 

A BTW inkomsten belastingdienst 

A Consumentensurplus vast + mobiel + BTW effect 

A Winsten aanbieders 

A Totale welvaart 

pure 

-10,3 

238 

-26 

29 

2 

132 

3 

135 

plus 

-95 

197 

-22 

24 

1 

102 

2 

104 

plus+ 

-106 

203 

-23 

25 

8 

105 

2 

107 

Tabel 11, Welvaartseffecten in miljoenen euro per jaar. Cost pass-through = 50%, waterbed = 100%. 

randnr. 717) 
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Veranderingen per jaar 

A Consumentensurplus mobiel 

A Consumentensurplus vast 

A Winsten mobiele aanbieders 

A Winsten vaste aanbieders 

A BTW inkomsten belastingdienst 

A Consumentensurplus vast + mobiel + BTW effect 

A Winsten aanbieders 

A Totale welvaart 

pure 

-24 

270 

-22 

31 

12 

257 

9 

266 

plus 

-22 

221 

-18 

26 

9 

209 

8 

217 

plus+ 

-34 

227 

-19 

27 

27 

220 

8 

228 

Tabel 12. Welvaartseffecten in miljoenen euro per jaar. Cost pass-through = 100%, waterbed = 100%. 

(randnr. 718 OB) 

Veranderingen per jaar 

A Consumentensurplus mobiel 

A Consumentensurplus vast 

A Winsten mobiele aanbieders 

A Winsten vaste aanbieders 

A BTW inkomsten belastingdienst 

A Consumentensurplus vast + mobiel + BTW effect 

A Winsten aanbieders 

A Totale welvaart 

pure 

292 

309 

-220 

40 

-9 

592 

-180 

412 

plus 

220 

239 

-169 

41 

-5 

454 

-128 

326 

p!us+ 

208 

236 

-171 

48 

14 

458 

-123 

334 

(randnr. 719 OB) 
Tabel 13. Welvaartseffecten in miljoenen euro per jaar. Cost pass-through = 100%, waterbed = 50%. 
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Veranderingen per jaar 

A Consumentensurplus mobiel 

A Consumentensurplus vast 

A Winsten mobiele aanbieders 

A Winsten vaste aanbieders 

A BTW inkomsten belastingdienst 

A Consumentensurplus vast + mobiel + BTW effect 

A Winsten aanbieders 

A Totale weivaan 

pure 

93 

204 

-154 

75 

-4 

293 

-79 

214 

- plus 

65 

161 

-124 

66 

-3 

223 

-58 

165 

p!us+ 

57 

I6I 

-127 

71 

5 

223 

-56 

167 

(randnr. 720 OB) 
Tabel 14. Welvaartseffecten in miljoenen euro per jaar. Cost pass-through = 50%, waterbed = 50%. 

Zou het model enige voorspellende waarde hebben, dan is in ieder geval evident dat het OB met een willekeurige 

ingreep in niet-excessieve tarieven een reusachtige inkomensverschuiving bewerkstelligt van 'mobiele' naar'vaste' 

operators, waarbij het verlies van de MNO's kan oplopen tot een bedrag van € 220 miljoen per jaar. Dit is hoe dan 

ook disproportioneel. 

56. Randnummer 726 

"Ten eerste is vaste en mobiele gespreksafgifte slechts één van de vele bouwstenen die wordt geleverd door 

een infrastructuur en de bijbehorende organisatie. De meeste van de bouwstenen die door die infrastructuur 

worden geleverd zijn niet gereguleerd. Voor die bouwstenen blijft er altijd een prikkel tot innovatie van de 

totale infrastructuur en bijbehorende organisatie." 

Terecht wordt in het OB geconstateerd dat afgifte slechts 1 van de vele diensten is "die wordt geleverd door een 

infrastructuur en een bijbehorende organisatie". De consequentie daaruit wordt echter niet getrokken, te weten dat 

de kosten van die "infrastructuur en organisatie" dus ook opgebracht moeten worden vanuit de afgiftedienst 

57. Randnummer 729 

"Het is niet efficiënt indien een partij toetreedt wanneer een hoger (of lager) afgiftetarief daarbij een 

doorslaggevende rol speelt." 

"Doorslaggevend" kan een hoog afgiftetarief vooreen toetreder nooit zijn. Hij zal immers eerst dure klanten moeten 
verwerven alvorens hij iets kan gaan verdienen aan afgifte, Toetreding wordt daarentegen juist ontmoedigd door 
steeds veranderende kostentoerekeningsmodellen en zo lage afgiftetarieven dat men zijn werkelijke, efficiënte 
kosten niet meer kan compenseren. De argumentatie in het OB staat overigens haaks op het beleid van entry 
assistance. 

58. Randnummers XIII en XIV (dictum) 

"Op grond van artikel 6a.9, eerste lid, van de Tw legt het college de verplichting op dat alle aanbieders van 

gespreksafgifte door het college nader te bepalen informatie met betrekking tot door college bepaalde 

vormen van toegang bekend maken (transparantieverplichting)." (XIII.) 
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"Als invulling van de transparantieverplichting en de verplichting tot het bekendmaken van een 

referentieaanbod, dienen aanbieders door het college nader te bepalen informatie bekend te maken." (XV) 

In deze onderdelen van het dictum ontbreekt de vereiste invulling van de aan aanbieders opgelegde verplichting, 

Hierdoor wordt belanghebbenden de mogelijkheid ontnomen op concrete voornemens te reageren, Dit dient met 

voortvarendheid hersteld te worden, mede gelet op het feit dat met de voorbereiding van het OB al meer dan een jaar 

geleden is aangevangen, 
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C. OPMERKINGEN BIJ ANNEX B - BULRIC KOSTEN MODELLERING 

B1 Type gemodelleerde aanbieder 

"2. Analysys Mason acht de modellering van een "hypothetische bestaande aanbieder" passend. Het 

college onderschrijft en motiveert dit hierna." 

"3. Drie factoren zijn relevant om de passende te modelleren aanbieder te definiëren. Ten eerste is het 

teneinde een efficiënte kostprijs te bepalen, belangrijk dat de aanbieder efficiënt is. Ten tweede is het 

belangrijk dat de modellen transparant zijn, dat wil zeggen dat ze in ieder geval voor iedereen volledig in te 

zien zijn. Ten derde is het belangrijk dat het model een betrouwbare schatting van de kostprijs geeft. Dat wil 

zeggen een schatting die de werkelijke efficiënte kostprijs reflecteert. Deze tweede factor vraagt allereerst 

om modellering die niet nodeloos ingewikkeld is. Ook is het gewenst dat er voldoende betrouwbare 

kostengegevens voorhanden zijn voorde techniek cq. specifieke netwerkelementen van de te modelleren 

aanbieder. Ten slotte is het gewenst dat de kosten van de gemodelleerde aanbieder kunnen worden 

vergeleken met die van werkelijke aanbieders om de betrouwbaarheid van het model verder te valideren." 

T-Mobile is het zoals reeds eerder betoogd in de "Response to the Conceptual Approach" oneens met het besluit een 
hypothetische bestaande aanbieder te modelleren. T-Mobile gaat hier, onder verwijzing naar dit betoog, daarom 
uitsluitend in op de door OPTA aangevoerde additionele overwegingen. 

Ten aanzien van de efficiënte kostprijs is het gezien de hoge mate van concurrentie in de mobiele markt en gezien 

het feit dat faciliteiten voor gespreksafgifte en alle andere diensten onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en 

worden gedeeld evident dat de kosten van bestaande aanbieders efficiënt zijn. Er is dus in het geheel geen 

noodzaak efficiëntie door middel van hypothetische modellering af te dwingen. 

Ten tweede lijkt het argument van transparantie niet erg relevant Getuige het langdurige gebruik herhaaldelijke 

keuze van OPTA voor het gebruik van het intransparante EDC kostenmodel voor vaste diensten van KPN hecht OPTA 

in de praktijk hieraan weinig waarde. 

Ten derde is het geven van een 'betrouwbare schatting van de kostprijs' zeker niet voorbehouden aan hypothetische 

modellen; integendeel, deze modellen doen per definitie geweld aan, aan de werkelijkheid en complexiteit van 

alledag. Juist het uitgaan van de daadwerkelijke kosten van een aanbieder voorkomt nodeloos ingewikkelde 

theoretische modellen met aanvechtbare modelleringskeuzes zoals het onderhavige model van Analysys Mason. 

Tenslotte is evident dat verificatie met de kosten van werkelijke aanbieders niet heeft plaatsgevonden. Deze kan ook 

niet plaatsvinden aangezien de onderliggende aannames van de hypothetische aanbieder veraf liggen van de 

situatie van de werkelijke aanbieders. 

Tot slot herhaalt T-Mobile haar standpunt dat de ontwikkeling van een enkel kostenmodel voor 'de' mobiele 

aanbieder geen recht doet aan kostenverschillen die tussen de aanbieders bestaan waar deze modellen op van 
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toepassing zijn. Het is juist essentieel dat indien tariefregulering wordt toegepast kostenverschillen van exogene aard 

tot uiting komen in de opgelegde tariefplafonds.11 

B2. Marktaandeel 

Bij de keuze van het marktaandeel wordt impliciet verondersteld dat de markt wordt verdeeld onder N hypothetische 

aanbieders met alle een gelijk marktaandeel van 100%/N. T-Mobile is het met deze benadering oneens omdat deze 

geen rekening houdt met exogene verschillen in schaal tussen de bestaande aanbieders. Deze argumenten worden 

behandeld onder onderdeel B3. Waar het in dit onderdeel vervolgens wel om gaat is de grootte van het 

marktaandeel. Onder deze benadering komt dat neer op de keuze voor het aantal spelers in de markt. T-Mobile 

verwijst voorts naar haar zienswijze bij Annx C inzake het BULRIC model. 

B3. Exogene kostenverschillen 

T-Mobile heeft reeds onder andere in haar reacties op de Conceptual Approach en het Consultatiedocument 

beargumenteerd dat haar spectrumsituatie (initieel alleen 1800 MHz spectrum) en haar marktaandeel (door late 

toetreding en als gevolg van spectrumsituatie) oorzaak zijn van kostenverschillen en dat deze van exogene aard zijn. 

T-Mobile gaat hier slechts in op de extra argumentatie die OPTA hier geeft, 

Spectrum is exogene factor 

Ten aanzien van spectrumverschillen stelt OPTA het volgende: 

"... bepalend in dit geval is dat KPN en Vodafone voor hun GSM-900 frequenties, vanaf de verlenging van 

hun vergunning vanaf maart 2010, ook een licentieprijs betalen. De hoogte van die prijs is vastgesteld op 

basis van de geschatte marktwaarde daarvan.234 Daarmee wordt het exogene kostenverschil tussen KPN 

en Vodafone enerzijds en T-Mobile anderzijds weggenomen. In dat licht is het niet langer passend om T-

Mobile in de volgende reguleringsperiode een hoger tariefplafond op te leggen." 

In het paper 'Differences in costs in the Dutch mobile market and their regulatory implications' is uitvoerig 

beargumenteerd waarom de licentieprijs die KPN en Vodafone recentelijk hebben betaald voor hun vergunning 

vanaf maart 2010 geen adequate inschatting is van de marktwaarde die zij genereren met deze frequenties. Wij 

verwijzen naar dit stuk en de argumentatie daarin. 

Marktaandeel is exogene factor 

T-Mobile verwijst in zoverre naar haar Zienswijze bij Annex C1. 

B5 Toerekening VolP licentiekosten 

OPTA stelt in haar concept besluit ten behoeve van vaste gespreksafgifte kosten te hebben opgenomen ten behoeve 

van het Voice over IP (VolP) platform. Deze beslissing is door OPTA als volgt gemotiveerd: 

"The VolP platform software fees (estimated at EUR12 per line per year) have been applied with the voice 

call routing factor of the VolP call server platform. This means that these costs form part of the traffic-

Zie ook CEG, 'Differences in costs in the Dutch mobile market and their regulatory implications2 Dit paper is bijgevoegd bij deze 

zienswijze en maakt hiervan integraal deel uit. 
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sensitive Plus BULRAIC cost of fixed voice termination traffie. The cost-per-minute of this network element is 
also included in the Pure BULRIC of fixed voice termination. 

These changes have been applied because we consider it reasonable that, in the long run, the level of VolP 

platform software costs will predominantly vary with the volume of traffie that the call servers carry. In 

addition, this is consistent with the treatment of other network element software components (e.g. MSC) 

which - although this software could be priced per subscriber or per network - are assumedalso to be 

variable with hardware load in the long-run (or included in the hardware unit cost)." 

Deze beslissing lijkt geheel los te staan van de realiteit om de volgende redenen. 

De kosten van 12 Euro per jaar per abonnee worden verdeeld over een gemiddeld aantal minuten per abonnee 

(inkomend en uitgaand) van 250 minuten per maand en op grond hiervan wordt een opslag op het vaste 

gespreksafgiftetarief van 0,4 Eurocent per minuut voor het VolP platform betaald (250 minuten x 12 maanden x 0,4 

cent = 12 Euro/jaar). Echter, uit het meest recente jaarverslag van KPN blijkt dat het gemiddeld aantal minuten per 

abonnee per maand voor traditionele telefonie alleen al - aanzienlijk hoger is (voor gespreksopbouw 185 minuten per 

maand voor consumenten en 304 minuten per maand voor zakelijke klanten). Aannemende dat de verhouding 

tussen aantallen minuten gespreksopbouw en gespreksafgifte gelijk is, komt dit op tussen de 370 en 608 minuten 

per abonnee per maand. Hier is nog niet meegerekend het deel van de abonnees dat al gebruik maakt van VolP 

diensten. Bij Online zelf bellen VolP klanten gemiddeld ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B In aanmerking nemende dat KPN 

ongeveer 3,2 miljoen 'traditionele' telefonielijnen (klanten) heeft in het consumentensegment, ongeveer 1,4 miljoen 

traditionele telefonielijnen in het zakelijke segment en ongeveer 1,2 miljoen klanten heeft op haar Vol P-platform, 

komt het gemiddelde aantal minuten over het geheel der lijnen (abonnees) op 445 minuten per abonnee per maand, 

Dezelfde berekening als hierboven volgend zouden hiermee de VolP platform kosten, als ze al zo hoog zijn als de 

aangegeven 12 Euro per jaar, op 0,22 Eurocent per jaar, in plaats van de gestelde 0,4 Eurocent per jaar komen. De 

berekening en de motivering zijn daarom onjuist of althans niet duidelijk wordt hoe OPTA tot deze opslag heeft 

kunnen komen, 

Niet aannemelijk is dat de kosten van de VolP platform software daadwerkelijk variëren met de verwerkte 

hoeveelheid verkeer. De kosten van software zijn niet intrinsiek variabel met de hoeveelheid verkeer, kosten van 

bijvoorbeeld processorcapaciteit wel maar die worden hier niet genoemd en staan over het algemeen volkomen los 

van de kosten van software. Voor zeer kleine aanbieders (start-ups) zoals Online worden weliswaar wel eens 

afspraken gemaakt over de betaling van de software kosten per klant. Het doel van de aanbieder van de VolP 

platform software is om de kleine aanbieder niet direct te confronteren met hoge kosten en de aanbieder van de 

software deelt hier risico met de aanbieder, met als tegenprestatie dat de aanbieder een relatief hogere prijs per klant 

betaalt. Een dergelijke groei-ondersteunende constructie lijkt in het geval van KPN, een aanbieder met 71 % 

marktaandeel in de vaste telefoniemarkt en 33% van het aantal VolP aansluitingen, zeer onwaarschijnlijk. 

De kosten van de VolP platform software van 12 Euro per lijn (abonnee) per jaar voor een grote aanbieder als KPN 

lijken hoog vergeleken met de kosten van rS2O722§2l20 per abonnee per jaar die een zeer kleine aanbieder als Online 

voor precies dezelfde dienst inclusief een aantal extra's (Value Added Services) betaalt. 

De kosten van 12 Euro per klant per jaar lijken te zijn gebaseerd op de daadwerkelijke kosten die KPN op dit moment 

maakt. Deze kosten zouden dan zijn gebaseerd op de ongeveer 1,2 miljoen VolP aansluitingen die KPN op dit 
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moment heeft. Het BULRIC model voor het vaste netwerk gaat echter uit van het gebruik van de VolP technologie 

over de gehele klantenbase van een hypothetische aanbieder van vaste telefonie met 50% marktaandeel, hetgeen 

neerkomt op ruim 4 miljoen aansluitingen. Niet valt in te zien hoe op een dergelijke schaal de prijs van 12 Euro per 

klant gehandhaafd zou kunnen worden, 

Gezien het bovenstaande is het zeer onwaarschijnlijk dat ten eerste de VolP platform software kosten resulteren in 

een opslag van 0,4 Eurocent per minuut en ten tweede dat deze kosten dan tevens zouden variëren met het 

verwerkte aantal minuten. 



Pagina 38 
Openbare versie 

D. OPMERKINGEN BIJ ANNEX C 1 VERVOLG OP EERDER COMMENTAAR T-Mobile d.d. 12 OKTOBER 2009) OP HET 

RAPPORT 'CONCEPTUAL APPROACH FOR THE FIXED AND MOBILE BULRIC MODELS' VAN ANALYSYS MASON 

1. Pagina 5/6 

"777e size (scale) ofan operator is within the operator 's control: no parties in the market are prohibited from 

achieving a larger scale. We do not consider the scale ofan operator to be an exogenous factor which is out 

of the operators' control, and so believe this is not a reason to calculate costs for operators with asymmetrie 

(different) scales. As such, bottom-up costs will be calculated for the modelled operator according to one 

specific size (scale)". 

AM is van mening dat schaalgrootte geen factor is die buiten de 'control' van een operator ligt. Argumenten voor deze 

opvatting worden niet gegeven. Het feit dat het niemand verboden is een grotere schaal te bereiken, zegt niets. Aan 

groei mogen dan geen wetten in de weg staan -zoals in tijden van de nationale vaste PTT-monopolies het geval was -

, maar wèl "praktische bezwaren": in de concurrerende markt die de mobiele markt ook volgens OPTA, de 

Commissie, de regering en de NMa is, is het ondenkbaar dat de circa 50 andere partijen die op deze markt actief zijn, 

T-Mobile zullen toestaan haar marktaandeel te vergroten. Marktaandeel moet dus in een concurrerende markt als 

een gegeven worden beschouwd, en niet zoals OPTA nu verkiest te doen, als een door iedere individuele aanbieder 

100% beheersbare factor. "One size fits all" gaat niet op, zeker niet voor het marktaandeel van concurrerende 

mobiele aanbieders. 

In het OB gaat OPTA uit van de veronderstelling dat in een concurrerende markt alle actieve marktpartijen een gelijk 

marktaandeel hebben. Deze veronderstelling heeft geen enkele theoretische of empirische basis. 

De theorie over concurrerende markten zegt alleen dat alle partijen een voor consumenten even aantrekkelijk prijs-

kwaliteitsaanbod maken en dat consumenten daarom geen reden hebben van aanbieder te ruilen. In een markt waar 

een homogeen product wordt aangeboden betekent dit dat alle partijen een concurrerende prijs vragen die gelijk is 

aan het onderliggende kostenniveau. Als een marktpartij om historische redenen een groter marktaandeel heeft, is er 

niets in de theorie waaruit zou blijken dat die partij dat grotere marktaandeel niet zou kunnen behouden, 

De veronderstelling omtrent gelijke marktaandelen is ook empirisch gezien volstrekt ongefundeerd. In de eerste 

plaats zou het betekenen dat nieuwkomers gelijk al een evenredig marktaandeel zouden kunnen veroveren. 

Gegeven de toetreding van Ziggo IV en Tele2 door het verkrijgen van 2.6 GHz frequenties zou dit betekenen dat 

OPTA uit zou moeten gaan van vijf gelijke marktaandelen van 20%, 

Maar zelfs al zouden we OPTA nog het voordeel van de twijfel geven en het OB zo interpreteren dat late toetreders 

slechts op langere termijn een gelijk marktaandeel kunnen behalen en dat die langere termijn nu eigenlijk wel 

aangebroken moet zijn (ruim 10 jaar na de toetreding in 1999), dan nog bestaat er geen solide empirische basis voor 

de veronderstelling van OPTA. Het enige bewijs dat OPTA noemt is een vergelijking met het Verenigd Koninkrijk. 

Hoewel het algemeen bekend moet zijn dat inductie op basis van één waarneming (land) geen solide basis is voor 

algemene conclusies, komt OPTA niet veel verder. 

Het Verenigd Koninkrijk is echter een zeer speciaal geval (zoals de meeste landen dat zijn en een vergelijking met 

individuele landen daarom sowieso niet al te serieus genomen moeten worden). Het Verenigd Koninkrijk is speciaal 

om een aantal redenen: (1) markttoetreding van vier partijen heeft daar in een kort tijdsbestek plaatsgevonden en (2) 
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de meeste marktpartijen waren al toegetreden voordat de meeste mensen hun eerste mobiele telefoon hadden 

aangeschaft. Hierdoor lag de markt nog open en hadden alle 4 partijen een min of meer gelijke kans. Hutchison, dat 

pas na 2000 tot de markt in het Verenigd Koninkrijk toetrad, heeft nog steeds een significant lager marktaandeel dan 

de andere partijen. 

Dat het Verenigd Koninkrijk speciaal is blijkt wel uit de volgende plaatjes voor België, Duitsland, Frankrijk en Italië. 
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Figuur 1. Ontwikkeling in Marktaandelen in België 
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Figuur 2. Ontwikkeling in Marktaandelen in Duitsland 
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Figuur 3. Ontwikkeling in Marktaandelen in Frankrijk 
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Figuur 4. Ontwikkeling in Marktaandelen in Italië 

Dit zijn natuurlijk maar voorbeelden van andere landen, maar al deze voorbeelden geven weer hoe speciaal de keuze 

van OPTA is. In elk van deze landen is het zo dat de partij of partijen die al voor 2000 actief waren, ook nu nog een 

significant hoger marktaandeel hebben. Bovendien zien we dat de marktaandelen zich grosso modo gestabiliseerd 

hebben op lange termijn waarden die asymmetrisch zijn. Er heeft natuurlijk wel convergentie van marktaandelen 

plaatsgevonden, waarbij kleinere partijen gegroeid zijn en grotere partijen in marktaandeel kleiner geworden zijn. Dit 

effect is het grootst als partijen zijn toegetreden op het moment dat de penetratiegraad nog relatief laag was: een 

marktaandeel van zeg 40% in 1999 vertegenwoordigt een heel ander aantal klanten, dan een zelfde percentage 10 

jaar later. Duidelijk is echter dat die convergentie gestagneerd is en dat het (ook in het Verenigd Koninkrijk met 

Hutchison als late toetreder) nergens zo is dat marktaandelen op langere termijn aan elkaar gelijk zijn. 

OPTA had systematische studies moeten raadplegen waaruit zou blijken dat binnen een periode van 10 jaar het first 

mover advantage van partijen verdwenen is. 

Natuurlijk heeft OPTA gelijk dat het marktaandeel dat partijen hebben enigszins beïnvloed kan worden door de 

marktstrategie die partijen volgen en daarmee enigszins endogeen is. Een marktpartij die alle telefoons gratis 

weggeeft en vervolgens alle klanten een levenlang gratis kwalitatief hoogwaardig bellen toezegt, zal vast binnen een 

paar jaar een hoog marktaandeel hebben. Maar dit is geen levensvatbare strategie. Een efficiënt bedrijf kiest haar 

lange termijn strategie zodanig dat het over een langere periode een optimale mix heeft van marktaandeel en 

opbrengst per consument. Dergelijke bedrijven opereren in telecommarkten en dergelijke bedrijven houden er 

rekening mee dat als ze later toetreden, ze nooit een gelijkwaardig marktaandeel halen als een partij die al lang 

efficiënt in de markt opereert. 

2. Pagina 6 

"77?e choice to enter the market in 1999 was within the control of the operators and bidding parties. As such, 

any effects related to access to sites and customer acquisition costs were endogenous to the operator's 

decision to enter. Therefore, these factors can be considered as being within the operators' control." 

Volgens AM mag in het tarief van T-Mobile geen rekening worden gehouden met de extra kosten voor (schaarser 

geworden) opstelpunten en (hoger geworden) kosten voor het verwerven en behouden van klanten als gevolg van de 

latere market entryyan T-Mobile (en Orange) in 1999, Ook dat zouden endogene kosten zijn, die voor eigen rekening 

moeten blijven, Indien frequentievergunningen geen schaars goed zouden zijn en het iedere partij steeds had vrij 

gestaan een mobiele operator in Nederland te worden, zou daarvoor misschien iets te zeggen zijn geweest. De 

realiteit was echter anders: alleen KPN en Vodafone kregen in 1995 hun -gunstige - 900MHz-frequenties gratis in de 

schoot geworpen, terwijl niemand anders de markt kon of mocht betreden, totdat T-Mobile, Orange en Telfort 4 jaar 

later in 1999 voor € 664 miljoen de minder geschikte 1800MHz-frequenties wisten te bemachtigen om een poging te 

doen marktaandeel op de incumbents KPN en Vodafone te veroveren, leder ander zou met dezelfde handicaps zijn 

geconfronteerd, want niemand anders had voor 1999 de mogelijkheid de markt te betreden. De overheid wilde 

immers - hoewel men voldoende spectrum 'op de plank' had liggen - tot 1999 geen andere frequentievergunningen 

voor mobiele telefonie uitgeven dan de twee aan KPN en Vodafone verleende vergunningen. De consequenties van 

die keuze van de overheid, te weten een al grotendeels 'vergeven' markt (m.n. de zakelijke markt was in 1999 al vast 

in handen van de 2 incumbents), opstelpunten die veel schaarser en duurder waren geworden dan in 1995, en 2000 
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zijn dan ook bepaald exogeen en moeten wel degelijk verdisconteerd worden in de tarieven die T-Mobile zou mogen 

hanteren. 

3. Pagina 6 

"777e requirement for 1999 entrants to bid for spectrum in an auction and pay the prevail ing market price (as 

opposed to being granted the spectrum or awarded a licence through some other mechanism) was not 

under the control of the operators: an auction was imposed by the Dutch government However, the Dutch 

government has recently imposed market-price payments on KPN and Vodafone for their previously granted 

spectrum al locations (approximately 2x12MHz of 900MHz spectrum). Through market mechanisms, T-

Mobile has also now acquired 900MHz spectrum." 

"As such, since all mobile operators are now considered to be paying the market price for their spectrum, 

factors related to spectrum and licence can be considered endogenous and within the control of all 

operators." 

AM constateert terecht dat de veel hogere spectrumkosten van de aanvankelijke 3 DCS-operators en thans T-Mobile 

exogeen zijn. Omdat de operators "are now considered to be paying the market price for their spectrum", zou deze 

vlieger echter inmiddels niet meer opgaan. AM wijst in dat verband op de koop door T-Mobile van 900-spectrum van. 

KPN/Telfort, en de prijs die KPN en VF voor de verlenging van hun 900-spectrum hebben moeten betalen, Het eerste 

is niet relevant voor de vraag of T-Mobile ab initio hogere spectrumkosten had en nog steeds heeft. Zij heeft geen 

1800-spectrum afgestoten of geruild, maar extra spectrum moeten kopen, omdat bij de huidige stand van de 

techniek resp. de ontwikkeling van de markt alleen 1800-spectrum niet volstaat, Haar exogene kosten zijn derhalve 

juist toegenomen, niet verminderd, Dan de vergoeding voor de verlenging van het 900-spectrum van KPN en VF. 

Deze zijn destijds ingeschat op basis van een SEO analyse die de waarde van dit spectrum en dus ook de prijs die 

KPN en Vodafone hiervoor na jaren gratis gebruik gaan betalen, veel te laag inschat. Zie verder het als bijlage bij 

deze zienswijze toegevoegde paper van CEG inzake Cost Differences, T-Mobile's spectrumkosten blijven dus veel 

hoger dan die van KPN en VF, en aangezien zij daaraan niets kan veranderen en de overheid er niets aan veranderd 

heeft, gaat het nog steeds - net als in 2004 en 2007, toen OPTA deze extra kosten terecht wèl reden voor de zgn, 

"Delta" ten behoeve van T-Mobile, Orange en Telfort vond - om exogene kosten, waarop T-Mobile geen invloed kan 

uitoefenen en waarmee in de hoogte van het aflevertarief nog steeds rekening dient te worden gehouden. OPTA 

heeft de extra spectrumkosten dus ten onrechte buiten beschouwing gelaten, 

4. Hoofdstuk 2 (pagina 8 e.v.): Principles of long-run incremental costing 

De keuze voor LRIC wordt door AM niet beargumenteerd. Ze stelt slechts dat LRIC "reflect the level of costs that 

would occurin a competitive or contestable market". Of dat echter in werkelijkheid zo is, hangt volstrekt af van de 

'instelling' van een LRIC-model. Principiëler is evenwel dat AM nalaat om ook maar enige verklaring te geven waarom 

het nodig zou zijn een zeer gecompliceerd - en per definitie kunstmatig en onvolkomen - (LRIC-)model te 

construeren, terwijl het object is een tariefplafond voor een dienst die voor 99% dezelfde inputs en assets gebruikt 

als een dienst die op een erkend "competitive and contestable" markt wordt aangeboden. Het staat immers vast dat 

de mobiele retailmarkt in hoge mate concurrerend is, met zo'n 50 spelers, SP's, (full-) MVN's en MNO's, die elkaar 

voortdurend met heftige reclamecampagnes marktaandeel proberen af te snoepen, alsmede dat voor het afleveren 

van een telefoongesprek hetzelfde netwerk en dezelfde bedrijfsorganisatie in dezelfde mate wordt gebruikt als voor 
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het opzetten van een gesprek. Het maakt niet uit of een gesprek van A naar B wordt vervoerd of van B naar A. Hieruit 

volgt dat iedere MNO gedwongen is en blijft 'op de kleintjes te letten' en uitsluitend efficiënte kosten te maken. Zou 

hij in een frequentieveiling teveel voor zijn spectrum betalen, zijn netwerk niet efficiënt inrichten of veel te hoge 

marketingkosten maken, dan houdt hij het op de concurrerende retailmarkt niet vol en verliest hij zijn bestaansrecht, 

wat impliceert dat hij evenmin nog omzet zal kunnen maken op secundaire/afgeleide markten, als die voor SMS, 

content en termineren: niet bestaande klanten worden immers niet gebeld, kopen geen content en sturen geen SMS-

berichten. 

De keuze van de Europese overheden voor een dusdanige verdeling van spectrum dat een concurrerende markt 

voor mobiele operators ontstaat, zorgt dus voor meer dan voldoende prikkels om inefficiënte kosten te voorkomen. 

Zeker als 'laatkomer' op de markt, met het kleinste marktaandeel van de MNO's, kan T-Mobile zich absoluut geen 

'gouden kranen' veroorloven: zij wordt daarentegen door de markt gedwongen tot de grootst haalbare efficiency en 

kostenbeheersing. Afgezien van de specifieke kosten voor de termineringsdienst (software-modules, billing-systemen 

en onderhandelingskosten enz.), worden alle andere kosten (99% van het totaal!) gedeeld tussen de 

termineringsdienst en de retaildienst, en zijn dus marktconform. Misschien dat er termen zijn om voor de specifieke 

termineringskosten een kostenmodel op te tuigen, omdat die kosten inderdaad niet aan de tucht van de markt zijn 

overgeleverd, maar voor de andere 99% van de kosten geldt dat niet. Het uitgangspunt van AM - en OPTA - deugt 

dan ook niet. Aan enig model, LRIC of niet, bestaat geen enkele behoefte. 

5. Paragraaf 2.3 (pagina 9/10): Incremental costs 

In het kielzog van de Europese Commissie kiest OPTA ervoor in het MTA-tariefplafond voor T-Mobile uitsluitend 

rekening te houden met slechts een zeer klein deel van de relevante kostenfactoren. Aangezien gespreksopbouw en 

gespreksafgifte onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden worden verreweg de meeste kosten van de MNO voor beide 

diensten gemaakt. Er is dus geen enkele behoorlijke reden om te doen alsof het verzorgen van de afleverdienst geen 

andere dan 'incrementele' kosten veroorzaakt. Het is alsof men de ticketprijs voor de terugreis met de bus maximeert 

op de kosten van alleen de benzine, zodat alle kosten van aanschaf, onderhoud en personeel uitsluitend op de 

heenreis drukken.. 

T-Mobile heeft zich eerder reeds verzet tegen OPTA's toenmalige Bulric-model, dat ook al met veel te weinig 

kostenfactoren rekening hield, nog daargelaten dat ook toen geen grond voor de veronderstelling was dat MNO's 

onvoldoende prikkels voor efficiency hadden. Alle destijds door T-Mobile (en Orange) aangevoerde bezwaren gelden 

als hier herhaald en ingelast. Thans wil OPTA aantal en omvang van de in aanmerking te nemen kostenfactoren nog 

verder inperken. Hoewel T-Mobile begrijpt dat OPTA zich hiertoe gedwongen voelt door de Europese Commissie, is 

dat geen excuus. OPTA dient een eigen afweging te maken over de voorgenomen maatregelen en haar keuze met 

inhoudelijke argumenten te verdedigen. De Commissie kan aanbevelen wat zij wil, maar het is OPTA die kiest en voor 

die keuze moet staan. OPTA laat echter vooralsnog ten enen male na inhoudelijke argumentatie te geven waarom de 

(verdere) beperking van de in aanmerking te nemen kostenfactoren tot uitsluitend de 'incrementele' noodzakelijk en 

passend is. 

6. Paragraaf 2.4 (pagina 10): Efficiently incurred costs 

Hiervoor heeft T-Mobile al gewezen op de onhoudbaarheid van de gedachte dat het nodig zou zijn een 

hypothetische aanbieder te modelleren, gegeven de concurrentie op de retailmarkt en het samenvallen van 99% van 
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de kostenfactoren die een rol spelen bij gespreksopbouw, resp, gespreksaflevering. Zelfs AM blijkt te twijfelen aan de 
noodzaak tot modellering. Zij zegt immers dat"..., the a priori expectation of inefficiencies in the market may be 
Iimited." Daarop laat AM weliswaar volgen dat een "robust assessment of efficiently incurred costs" toch nodig zou 
zijn, maar kennelijk kan ook zij daarvoor geen goede redenen aangeven. 

7. Paragraaf 3.1 (pagina 12 e.v.): Type of operator 

AM kiest niet voor de werkelijkheid {"actual operators") omdat: 

A. de 'transparantie' verminderd zou worden en de complexiteit om consistent te blijven zou toenemen bij 
tenminste 5 individuele modellen; 

B. de Europese Commissie zou tegen het gebruik van een 'actual operator' zijn; 

C. het niet consistent zou zijn gezien de vorige marktanalyse, waarin eveneens voor een hypothetische operator 

was gekozen. 

Geen van deze argumenten overtuigt 

Het derde argument niet om de redenen vermeld in o.m. T-Mobile's zienswijzen en beroepschriften in het kader van 

de MTA-marktanalyse 2007: ook toen was het onjuist en disproportioneel de werkelijke kosten van een operator als 

T-Mobile buiten beschouwing te laten. OPTA hanteert hier de macht van de eigen gewoonte, maar dat is geen 

argument in een rechtsstaat. 

Het tweede argument is eveneens een machtswoord, zij het dat OPTA nu verwijst naarde Europese Commissie, De 

Commissie is echter niet degene die krachtens de richtlijnen en de Tw is belast met het uitvoeren van de 

marktanalyse en de beoordeling welk tariefsysteem noodzakelijk en gepast is in de gegeven omstandigheden van 

het geval en gelet op de specifieke marktpositie van de operator die het aangaat, want dat is in casu OPTA. Er zij aan 

herinnerd dat de Commissie weliswaar getracht heeft haar vetorecht uit te breiden van de marktafbakening en de 

aanwijzing van operators met 'aanmerkelijke marktmacht' naar de door de NRA's voorgestelde remedies, maar dat 

voorstel heeft het in het Europese Parlement en de Europese Raad niet gehaald. De Commissie heeft dus geen 

enkele formele bevoegdheid om een bepaald soort remedie voor te schrijven, laat staan dat zij - zoals AM hier 

suggereert - OPTA kan instrueren een bepaald tarief model te hanteren. Het tweede argument doet dus evenmin ter 

zake. 

Het eerste argument verwondert. Zelfs al zou het moeilijker worden 'transparant' en 'consistent'te blijven als men de 

cijfers en data van de individuele operators tot uitgangspunt zou nemen - T-Mobile meent dat zulks zeker niet 

moeilijker zou zijn dan indien men zoals OPTA nu probeert te doen een niet-bestaande operator na te bootsen -, dan 

nog gaat het niet aan dat een toezichthouder met inmiddels 12 jaar ervaring, ca, 140 man/vrouw personeel en een 

groot budget om externe expertise aan te boren zich verschuilt achter het non-argument dat een bepaalde methode 

'te moeilijk' zou zijn, In het overzicht van AM op p13 (tabel 3.1) wordt dan ook t.a.v. 'transparanc]/ geconcludeerd dat 

dit goed oplosbaar is bij de 'average operator', zodat niet valt in te zien waarom dat bij de 'actual operator- heel 

anders zou kunnen liggen. 

Kortom, er is geen valide reden waarom OPTA, indien zij al tot regulering van T-Mobile's MTA-tarief zou moeten 

overgaan, T-Mobile's eigen kosten niet tot uitgangspunt zou nemen. 
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Daarentegen laat tabel 3.1 overduidelijk zien waar de problemen liggen die zich voordoen wanneer men voor de 

derde of de vierde optie van AM -de hypothetische aanbieder- kiest: 

® 

• 

® 

date of entry (2010/2004): is volkomen fictief en aantoonbaar onjuist voor iedervan de MNO's, en daarmee 
niet realistisch; 

technology de keuze voor de technologie van 2010 of 2004 is er niet voor de bestaande MNO's, die hun 
netwerken al meer dan 10 jaar geleden hebben opgezet en de daarbij gemaakte keuzes voor ontwerp en 
apparatuur niet ongedaan kunnen maken; 

efficiency, daargelaten dat de MNO's door de concurrentie op de retailmarkt wel gedwongen zijn efficiënt te 

investeren, is het bepaald geen sinecure om van achter de studeertafel tot afgewogen efficiënte keuzes te 

komen, die realistisch zijn; 

transparency. het gevaar dat een hypothetische 'virtuele' aanbieder van de werkelijkheid is losgezongen, 

wordt door AM duidelijk onderkend:"... having moved further into the hypothetical domain means that 

parametric inputs may need additional transformation from the relevant real operator data points", al is 

verre van duidelijk uit deze tekst hoe OPTA dit gevaar denkt te kunnen ondervangen; 

reconciliation: dat is onmogelijk, zoals AM ook erkent, want "{N)o new-entrant accounts exist', wat ook geldt 

voor de eerdere existing operator, met als consequentie dat de in OPTA's model aanwezig veronderstelde 

operator een volledig uit de duim gezogen, virtuele constructie is. 
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E. OPMERKINGEN BIJ ANNEX C - BULRIC MODEL 

1. Principes die ten grondslag liggen aan het model (model specifieke keuzes) 

Aantal spelers in de markt 

Voor de bepaling van het marktaandeel van de hypothetische aanbieder gaat OPTA uit van een aantal, N, aanbieders 

in de markt die ieder 100%/N marktaandeel hebben, Het marktaandeel volgt derhalve uit het aantal spelers N. Het 

aantal aanbieders per markt wordt volgens OPTA op zowel de vaste als de mobiele markt bepaald door het op dit 

moment aanwezige aantal aanbieders in de markt met een volledig eigen netwerk en de - overigens niet 

onderbouwde - aanname dat het onwaarschijnlijk is dat zich meer van dergelijke spelers op de markt zullen 

begeven, 

OPTA's enige motiveringen van haar besluiten op dit gebied zijn als volgt geformuleerd. 

Voor de vaste markt, maar algemeen geldig: 

"It would be unrealistic to assume f our or five national operators since there are not this many players with 

full national and regional transmission networks, or full national exchange building deployments - fixed 

costs (economies of scale) fora national 3-level fixed core network are sufficiently great thata large number 

of players will not set an efficiënt cost price for voice termination. Consequently, itis considered reasonable 

that two national networks should provide the efficiënt cost for fixed voice termination in the long-run." 

En voor de mobiele markt: 

"777e EC recommendation only indicates a minimum market share, and therefore leaves the option open for 

a higher efficiënt scale. Recent market consolidation in The Netherlands demonstrates that the efficiënt 

scale for mobile voice services is higher than 20%. This is also confirmed by the model which shows a 

significant decreasing cost price up to a market share of at least 33%." 

Zelfs indien OPTA vasthoudt aan haar besluit tot symmetrische tarieven (en dus marktaandelen) blijft de vraag 

bestaan welk lange termijn marktaandeel van de gemodelleerde hypothetische aanbieder juist zou zijn. Analysys 

geeft twee argumenten: 

"Recent consolidations of Telfort and Orange have demonstrated that market parties expect there to be 

three voice and mobile data players in the long run - otherwise these parties would not have been acquired 

by existing mobile players"12 

Dit argument snijdt geen hout aangezien consolidatie eerder wordt gedreven door investeringsstrategieën van de 

individuele marktspelers dan door een visie hoeveel spelers er maximaal in de markt zouden kunnen bestaan, In vele 

Europese landen bestaan meer dan drie aanbieders naast elkaar (bijv. Oostenrijk, Denemarken, Duitsland, Italië, 

Spanje, Zweden en het VK), Consolidatie kan even goed juist een reactie zijn op verwachte markttoetreding, in het 

bijzonder wanneer deze toetreders eigen concurrentievoordelen (zoals het combineren van kabel en vierde generatie 

mobiele technologie) meebrengen. 

Annex C.1., p.25-26. 
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OPTA/Analysys suggereren dat toetreding wellicht nog zal gebeuren in enkele jaren, maar dat dit niet relevant is voor 

de onderhavige reguleringsperiode, Inmiddels zijn twee extra vergunningen uitgegeven aan nieuwe spelers in de 2.6 

GHz frequentieband, die volgens de vergunningvoorschriften binnen 2 jaar al aan een - zij het lichte -

uitrolverplichting moeten voldoen en binnen 5 jaar aan een wat zwaardere uitrolverplichting. Dat valt dus nog binnen 

de komende reguleringsperiode.. Ter onderbouwing van het standpunt dat drie spelers het juiste aantal spelers is in 

de mobiele markt op lange termijn, zal zij moeten aantonen dat deze spelers, met de concurrentievoordelen die zij 

meebrengen, geen kans van slagen hebben in de mobiele markt op lange termijn. Dit is van direct belang voor de 

hoogte van de mobiele gespreksafgiftetarieven aangezien toekomstige aanwezigheid van nieuwe spelers - ook na 

de onderhavige reguleringsperiode - bestaande partijen belemmert in het terugverdienen van kosten in de toekomst. 

Dit dient volgens de principes van economische afschrijving er in te resulteren dat in de eerdere periodes meer 

kosten dienen te worden terugverdiend, ergo dat het huidige MTA tarief de daadwerkelijke kosten onderschat. 

Cost of Capital 

T-Mobile heeft reeds in haar (eerdere) reactie op de Conceptual Approach en de reacite op het Concept BULRIC 

model aangevoerd dat de kosten van kapitaalgoederen, uitgedrukt in de Weighted Average Cost of Capital (kortweg 

WACC) van de hypothetische aanbieder dienen te worden gebaseerd op een zo reëel mogelijke inschatting van de 

kapitaalkosten van een daadwerkelijke mobiele aanbieder. T-Mobile heeft hierbij onder andere benadrukt dat een 

belangrijke parameter die een maat is voor het toekomstige risico dat aanbieders lopen, de zogenaamde 'asset bèta', 

niet te laag mag worden ingeschat. De inschatting van de asset bèta is door T-Mobile gemotiveerd met een referentie 

naar een aanbeveling van de European Regulators Group (ERG), die komen tot een waarde voor de asset bèta van 

0.80, tegen de door OPTA/Analysys gekozen waarde van 0.67. 

In haar reactie in Annex C.6 stelt OPTA dat de [doorT-Mobile] aangevoerde referentie aan de ERG niet representatief 

is aangezien: 

"The ERG range referenced by one party is a historical sample of mobile fiassets adopted by regulators. We 

do not consider this range to be relevant to our proposed derivation, as it does not reflect a passet based on 

a benchmark set of comparable companies." 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de waarde van de ERG analyse met name ligt in een bredere aanpak en dat 

deze een bredere groep aanbieders in ogenschouw neemt. Niet is in te zien waarom een voor de Nederlandse 

mobiele markt belangrijke partij als bijvoorbeeld Tele2 niet in de overwegingen is meegenomen. 

Verdere argumenten tegen OPTA's te lage inschatting van de asset bèta, doet OPTA eenvoudig weg af met de 

volgende overigens niet onderbouwde redenering: 

"We have concluded on the WACC in the Conceptual approach for the fixed and mobile BULRIC models, 

Version after industry comment. It is our view that the mobile WACC has reduced since 2006 because the 

asset bèta (the measure of risk) for mobile operators has reduced. The business models, forecasts and 

expectations for mobile operators are now seen to be more certain than they were prior to 2006 (from when 

the previous bèta benchmark was derived)." 

Dat OPTA ongelijk heeft in haar keuze voor een asset bèta van 0.67 wordt eens te meer bewezen door een aantal 

recente besluiten van Europese toezichthouders die de asset bèta voor mobiele diensten inschatten rond de waarde 
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Table 1 - Recente schattingen van de 'asset bèta' voor mobiele diensten. 

Oostenrijk 

Denemarken 

Frankrijk 

Italië 

Zweden 

IRG 

Datum besluit 

2009 

2008 

2009 

2006 (upheld in 2008) 

2008 

2007 

Toerekenina aan aemeenschaDoeliike kosten in mobiel 

Asset bèta 
(bèta économique) 

1 

1.1 

1 

1 

1.1-1.3 

0.8-1.4 
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OPTA kiest er voor om in haar kostenmodellen kosten voor acquisitie, behouden en helpen van klanten niet toe te 

rekenen aan de voor de gespreksafgiftedienst gemeenschappelijke kosten, OPTA motiveert haar beslissing met de 

argumentatie dat: 

"OPTA has defined wholesale markets for fixed and mobile termination. 

High subscriber-related retail costs may arise in a saturated market because operators compete for 

subscribers - between mobile operators, and between copper, cable and wireless (mobile) suppliers. 

However, there is no reason for inter-operator wholesale termination charges to include an allowance for 

operators to pay each other for these retail support costs for both of the customers of competing operators 

who are involved in an inter-operator voice call termination event. To a large extent these payments will 

cancel each other out." 

en 

"Whilst it may be necessary for mobile operators to spread "necessary" costs over retail services as a result 

of roaming regulations, wholesale termination charges are paid by other mobile operators and non-mobile 

operators. As such, other mobile operators will themselves experience the same problem in their roaming 

divisions (thus any wholesale termination cross-charge should broadly cancel each other out), and non-

mobile operators should not be required to contribute to their competitors' retail costs, which were 

previously recovered from roaming customers." 

OPTA/Analysys gaan hierbij niet in op T-Mobile's in de reactie op de Conceptual Approach en reactie op de 

Marktanalyse Consultatie aangevoerde argument dat deze kosten aan de retailzijde noodzakelijk zijn om een klant te 

hebben die gebeld moet kunnen worden, De zaak is helder. Een klant wil, op een kwalitatief hoogwaardig netwerk, 

kunnen bellen en gebeld worden. Hij wil daar bovendien zo weinig mogelijk voor betalen. Een mobiele aanbieder 

heeft de mogelijkheid inkomsten te genereren op retail en op wholesale niveau. Zonder klanten kan de aanbieder 

geen wholesale diensten aanbieden, net zo min als dat hij retaildiensten kan aanbieden. De kosten die een 



Pagina 49 
Openbare versie 

aanbieder maakt om een klant te verwerven en te behouden zijn dus uit de aard der zaak ook toe te schrijven aan 

wholesale diensten, omdat het gebeld kunnen worden een dienst is die door klanten zeer gewaardeerd wordt 

De suggestie dat kosten van verschillende aanbieders aan de retailzijde elkaar elimineren is eveneens onjuist: juist 

op het snijvlak tussen mobiele en vaste netwerken komen de intrinsieke verschillen tussen de twee typen netwerk tot 

uiting. In tegenstelling tot vaste aanbieders, dragen mobiele aanbieders in de praktijk financieel bij aan de distributie 

en financiering van eindgebruikerstoestellen die een noodzakelijke voorwaarde zijn om een gesprek met een 

mobiele abonnee tot stand te brengen. Afnemers van mobiele gespreksafgifte hetzij mobiel, hetzij niet mobiel dienen 

dus alle via de mobiele gespreksafgiftetarieven aan deze kosten een bijdrage te leveren. 

2. Inputs, parameters en modelleringskeuzes 

BTS Utlization 

De parameter "BTS utilization/proportion of sites not affected by borders" (te vinden in Cel E537 op werkblad 

'Network Design Inputs' in onderdeel Mobile.xls) heeft de waarde 70% en relateert naar inschatting van T-Mobile 

(maar zij kan dit helaas onmogelijk met zekerheid vaststellen) naar het gewogen gemiddelde van de TRX belasting 

van sites over alle geotypes die niet in het grensgebied liggen. Aanname is dat alle sites die in het grensgebied liggen 

van hetgeotype Rural (landelijk) zijn deze aanname lijkt redelijk. De aanname dat alle andere sites een BTS 

utilization van 70% hebben impliceert echter dat al deze sites in Rural (landelijke) gebieden liggen, terwijl een 

aanzienlijk deel van deze sites ook in Urban en Dense Urban gebieden liggen. Indien hiermee rekening wordt 

gehouden komt de BTS utilisation van sites die niet in grensgebieden liggen op 65.8% voor 2G en 63.9% voor 3G 

(voorbeeld voor 2013, dit verandert met de tijd). T-Mobile is van mening dat deze aanpassing in het model dient te 

worden gemaakt, 

Piekbelasting 

Onterecht is in het model de piekbelasting van het kernnetwerk als uitgangspunt genomen voor de piekbelasting van 

de meest kostbare onderdelen van het mobiele netwerk, de Radio Access Nodes (RANs), De piekbelasting van het 

kernnetwerk is in de praktijk aanzienlijk lager dan die van de RANs aangezien de pieken op de RANs, die optreden 

op verschillende tijdstippen, elkaar deels elimineren. Uit metingen van T-Mobile blijkt dat de piekbelasting in de 

RANs (BH%) eerclo-lilÉoJis dan de door OPTA/Analysys aangenomen 8.4%. 

HLR kosten 

OPTA kiest er bij mobiele gespreksafgifte voor de kosten van de HLR (Home Location Register) niet toe te rekenen 

aan de dienst mobiele gespreksafgifte. Deze keuze is onterecht aangezien de HLR weliswaar deels wordt gebruikt 

voor niet aan mobiele gespreksafgifte gerelateerd verkeer (on-net verkeer, SMS verkeer) maar voor het grootste deel 

gebruikt wordt ten behoeve van routering van verkeer voor de dienst mobiele gespreksafgifte. Dit gegeven is het 

onjuist om niet een deel van de kosten van de HLR toe te rekenen aan mobiele gespreksafgifte. 

Toerekening van spectrumkosten aan het Pure BULRIC increment 

OPTA Analysys heeft terecht haar beslissing herzien om (een deel van de) spectrumkosten toe te rekenen aan het 

Pure BULRIC increment. Immers, met extra verkeer is, in ieder geval met de GSM technologie, ook extra 

frequentiespectrum noodzakelijk. OPTA/Analysys kwam tot deze beslissing op grond van commentaar van (onder 

andere) T-Mobile tot de volgende motivering: 
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"777e second correction has been applied to the spectrum allocation in the pure BULRIC case: without 

termination traffie, the amount ofpaired GSM spectrum is reduced by 25% (2x7.5MHz). This spectrum is 

removed from the DCS band since DCS spectrum is used for higher traffie loads. UMTS spectrum is not 

reduced because it is required in complete 2x5MHz wideband carriers." 

Waar T-Mobile het er mee eens is dat er spectrumkosten aan het 'increment' worden toegekend, ziet zij niet in 

waarom uitsluitend spectrumkosten uit de 1800 MHz band worden toegerekend. In het model wordt de 1800 MHz 

band uitsluitend gebruikt voor gespreksverkeer in drukke gebieden, terwijl mobiel gespreksafgifteverkeer overal 

plaats vindt, dus ook in gebieden die deels of uitsluitend via 900 MHz spectrum worden bediend. Ook de 900 MHz 

spectrumkosten dienen aan mobiele gespreksafgifte te worden toegerekend. 

Verificatie van de uitkomsten van het model 

Het hanteren van een hypothetisch model voor de kosten van een mobiele aanbieder vereist dat de uitkomsten van 

het model zo goed mogelijk worden geverifieerd aan de praktijk, dat wil zeggen de kosten van een daadwerkelijke 

aanbieder. Immers, zonder een dergelijke verificatie is de kans groot dat de uitkomsten afwijken van wat in de 

werkelijkheid wordt beoogd. Daar komt bij dat de uitkomsten van een Pure BULRIC model feitelijk helemaal niet aan 

de praktijk kunnen worden getoetst aangezien netwerken zonder afgifteverkeer niet in werkelijkheid bestaan, Dit 

argument wordt door OPTA/Analysys ook onderschreven. 

"Whilst there are no real-world comparisons to assist in the modeling ofa network without wholesale 

termination traffie, [...]" 

Bij dergelijke modelleringsexcercities is het dus van groot belang er alles aan te doen te verifiëren dat de resultaten 

van het model zo dicht mogelijk in de buurt van de werkelijkheid blijven. T-Mobile is van mening dat het werk van 

OPTA/Analysys op dit gebied verregaand onvoldoende is, hetgeen geen recht doet aan de belangen die met de 

regulering van MTA en FTA zijn gemoeid. Met moderne software die speciaal bestemd is voor het ontwerp van 

mobiele netwerken en die algemeen beschikbaar is, is het mogelijk om tot in grote mate van detail en 

nauwkeurigheid te bepalen hoe een netwerk er gegeven een bepaalde verkeersbelasting en kenmerken van het 

geografische gebied waarin het netwerk wordt 'uitgerold'. Een dergelijke - of gelijkwaardige - verificatie is niet 

uitgevoerd. Evenmin is aanbieders gevraagd te beschrijven hoe hun netwerken er uit zouden zien zonder 

afgifteverkeer, waarmee ook deze wijze van verificatie niet is uitgevoerd. Hiermee is op geen enkele wijze 

aannemelijk gemaakt dat de resultaten van het model enige relevantie hebben. 

Oversimplificering van geografische gebiedsindeling 

OPTA/Analysys gaan bij het netwerkontwerp van de hypothetische aanbieder uit van een indeling in drie 

geografische gebieden: Urban (Stedelijk), Suburban (Licht Stedelijk) en Rural (Platteland). Dit is een onterechte over

simplificering die leidt tot onderschatting van de met het netwerk gepaarde kosten, De reden hiervoor is dat verkeer 

in dichtbevolkte gebieden wordt verondersteld gelijk te zijn verdeeld over de verschillende opstelpunten terwijl in de 

praktijk tussen dezelfde opstelpunten in een (bijv. Stedelijk) gebied grote verschillen in belasting bestaan. Tevens is 

de belasting in 'Dense Urban' gebieden aanzienlijk (rond de 50%) hoger dan in het BULRIC model wordt 

aangenomen. Hierdoor worden met name de kosten als gevolg van verschillen in verkeersbelasting (d.w.z. de 

incrementele kosten) aanzienlijk onderschat. Bij gebrek aan adequaat verificatiemechanisme (geen gebruik van een 

adequate planningstool) dan wel praktijkgegevens van aanbieders (deze heeft OPTA in de consultatieperiode 
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verzuimd op te vragen) kan de mate van (on)nauwkeurigheid door OPTA/Analysys ook niet worden geverifieerd. 

Wederom kan daarmee de betrouwbaarheid van de resultaten van het Pure BULRIC model ernstig worden betwijfeld. 

3. Verkeersprognoses 

Prognoses sterk afhankelijk van niet aangetoonde convergentie 

Zoals eerder beargumenteerd door T-Mobile neemt OPTA/Analysys een riskant voorschot op haar aannamen over 

convergerende vaste en mobiele markten. Hiertoe is een geheel eigen verkeersprognose voor de Nederlandse markt 

ontwikkeld die is gestoeld op door OPTA/Analysys verder niet aannemelijk gemaakte aannames over de vaste en 

mobiele markt tesamen en (toenemende) interactie tussen de twee markten. Een dergelijke benadering wordt, voor 

zover T-Mobile bekend, door geen van de bekende externe onderzoeksbureaus gespecialiseerd in dergelijke 

prognoses gehanteerd. OPTA/Analysys beargumenteert haar keuze als volgt: 

"Furthermore, given the increasing competition between fixed and mobile services, we consider it important that the 

demand volumes feeding the fixed and mobile models are derived from an internally consistent, single market 

forecast" 

Het probleem dat OPTA/Analysys in dezen niet adresseert is dat er geen 'single market forecast bestaat, zeker niet 

waar deze mobiel en vast beide omvat en deze uit een objectieve bron afkomstig is, 

Een voorbeeld van de gevolgde methode is de aanname dat het gezamenlijk aantal minuten voor de vaste en 

mobiele markten tezamen wordt geprognosticeerd als stabiel. Vervolgens wordt aangenomen dat de mobiele markt 

groeit ten koste van de minuten in de vaste markt. 

"777e total voice market growth has been set, based on recent 1H09 traffie declines to 0% forecast growth - aithough 

we forecast that the mobile networks will continue to take an increasing share of this traffie (from 49% in 2009 to 

nearly 60% in the long term." 

Dit verband is echter niet aangetoond. Sterker, de groei van het minuten-volume is de laatste jaren aanzienlijk 

afgezwakt en zal naar verwachting snel niet verder groeien als gevolg van onder andere de sterke groei van SMS. De 

gestage groei van het aantal belminuten is door OPTA/Analysys met ongeveer 2,5% per jaar voor de komende 7 

jaren (!) duidelijk te optimistisch ingeschat De gevolgen van deze redenering hebben echter een significant effect op 

de resultaten uit het model: ze werken verlagend op de tarieven voor mobiele gespreksafgifte en verhogen de 

tarieven voor vaste gespreksafgifte. 
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Verkeersprognoses en niet geverifieerd aan externe, objectieve, bronnen 

Zoals eerder door T-Mobile beargumenteerd in haar commentaar op het Draft BULRIC model, wordt voor het 

bepalen van verkeersprognoses geen gebruik gemaakt van externe bronnen. Impliciete referenties in het Excel 

model zelf verwijzen slechts vaag naar interne bronnen bij OPTA of Analysys Mason, de maker van het model zelf. De 

objectiviteit van de prognoses kan hiermee onvoldoende worden geverifieerd. 

Belangrijk is ook dat sterk bepalende aannamen die ten grondslag liggen aan de verkeersprognoses niet met 

externe bronnen worden geboekstaafd, zoals het tijdstip en modus van inzet van LTE. 

Modelleringsperiode van 50 laar 

Zoals eerder door T-Mobile aangevoerd is de modelleringsperiode van 50 jaar ronduit ongeloofwaardig te noemen, 

De periode is veel langer dan enige levensduur van bouwstenen van een mobiel netwerk en tevens veel langer dan 

de duur van een licentie voor noodzakelijke frequenties. De onzekerheid die gepaard gaat met het vernieuwen van 

spectrumlicenties is groot en komt in het geheel niet tot uitdrukking in de kosten van een aanbieder van mobiele 

communicatiediensten. Hiernaast is het niet aannemelijk dat technologieën als GSM en UMTS over de periode van 

50 jaar onveranderd zullen worden ingezet Geen rekening wordt bijvoorbeeld gehouden met de kosten van het 

uitfaseren van deze technologieën. Om deze redenen worden door de 50 jaars aanname de kosten van een 

aanbieder van mobiele communicatiediensten aanzienlijk onderschat, 

De crux van een belangrijk deel van de redenering van OPTA/Analysys staat in: 

"The relevant consideration here is terminal value. We consider that the Dutch telecoms businesses have a 

significant long-term value (i.e. the terminal value at the point that cost recovery is suggested to cease) - in 

terms oftrench, radio sites, transmission, switching sites and of course established subscriber and revenue 

base. We consider that it is highly unlikely that a network consisting of 1000s of radio sites orkilometres of 
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trenching with granted permissions for use and transmission will not be of value to any other business 

venture on expiry ofa licence or conclusion ofa specified cost recovery duration." 

Feitelijk is OPTA/Analysys' conclusie niet dat een mobiel netwerk - zonder frequenties - niets waard is, maar dat het 

precies evenveel waard is als een netwerk met frequenties. De redenering laat onder andere onverlet dat een partij 

die wel een netwerk heeft maar geen frequenties feitelijk nauwelijks een onderhandelingspositie heeft als hij zijn 

netwerk zou willen verkopen. Een dergelijke situatie lijkt zich in de toekomst ook echt te kunnen voordoen. Het 

huidige beleid en de huidige praktijk bieden geen enkele zekerheid voor bestaande partijen dat zij in de toekomst 

voldoende frequentieruimte voor een realistische prijs zullen kunnen kopen. In de afgelopen 2.6 GHz veiling heeft T-

Mobile, vanwege onverwacht politiek ingrijpen, niet de door haar gewenste frequenties kunnen kopen voor de uitrol 

van de volgende generatie mobiele netwerken (LTE). Ondanks herhaaldelijk aandringen van T-Mobile is er nog 

steeds geen integraal beleid voor de op handen zijnde herverdeling van het cruciale 900 MHz en 1800 MHz 

spectrum die nota bene in 2011 zal plaatsvinden. Gezien het bovenstaande kan het niet anders zijn dan dat kosten 

voor de betreffende netwerken binnen de licentieperiode van het spectrum worden terugverdiend. 

Snelheid van uitrol van de hypothetische aanbieder 

OPTA gaat er in haar modellering van uit dat de hypothetische aanbieder binnen zeer korte tijd een netwerk uitrolt. 

Werkelijke snelheid van uitrol ligt aanzienlijk lager. OPTA argumenteert op pagina 26 van Annex C.1 het volgende: 

"We do not consider that arguments in favour of Options 2or4 (matching roll-out to history; using actual 

historical operators) will lead to a consistent treatment of fixed and mobile network costs in an efficiënt, 

modern, forward-looking context. The actual evolution ofcopper, cable and mobile networks is related to 

events and expectations 10, 15or even more years in the past. These options could lead to costs that are 

heavilydependenton historical developments of different operators, ratherthan the costs which today's 

modern, forward-looking operators should achieve through the operation of efficiënt networks." 

T-Mobile heeft in haar reactie op de Conceptual Approach beargumenteerd waarom reële tijdsschalen dienen te 

worden gehanteerd in plaats van de huidige zeer korte. T-Mobile ziet niet in hoe de bovenstaande argumenten 

daaraan afdoen, Ten eerste is het uiterst consistent om beide typen netwerken te modelleren met reële 

uitrolplanningen. Ten tweede had men zich kunnen realiseren dat wat betreft het vaste netwerk, het qua uitrol 

tijdrovende onderdeel, namelijk het aansluitnetwerk, waarvoor men aangeeft 10 a 15 jaar nodig te hebben, niet in het 

onderhavige Pure BULRIC model wordt meegenomen. Het uitrollen van een state of the art netwerk naar de hoger 

gelegen knooppunten in het vaste netwerk is naar verwachting aanzienlijk minder bezwaard met historische 

overwegingen. T-Mobile handhaaft daarom haar standpunten dat bij het modelleren van de hypothetische 

aanbieders reële uitrol tijdspaden dienen te worden gehanteerd. 

T-Mobile is van mening dat reële tijdschema's dienen te worden gehanteerd voor de uitrol van netwerken van 

mobiele aanbieders in relatie tot het te bereiken marktaandeel voor de laatste speler die tot de markt toetreedt op het 

tijdstip dat deze redelijkerwijs kon toetreden. T-Mobile wijst er op dat OPTA in het in 2006 ontwikkelde BULRIC 

model een tijdsplanning voor uitrol van negen (9) jaren heeft goedgekeurd voor een aanbieder die slechts 25% 

marktaandeel behoefde te halen. Niet is in te zien en geen relevante argumenten zijn aangevoerd waarom dit nu 

anders zou zijn. T-Mobile heeft zelf over het behalen van een marktaandeel I B B B W I ruim 10 jaar gedaan, 
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Effecten van regulering op verkeersstromen 

OPTA/Analysys stelt dat de effecten van regulering van vaste en mobiele afgiftetarieven niet leiden tot 

noemenswaardige verschillen in verkeersprognoses: 

"The costing method selected by OPTA will have a number of impacts on the future market and network 

operators, including: revenues from incoming termination traffie will decline costs for outgoing termination 

traffie will decline. Therefore, operators will have the f reedom to balance the effects of both lower revenues 

and lower costs within their pricing ofvarious services. 

Whilst certain traffie types may decline or increase with different pricing regimes, we consider it 

unnecessarily complex to include 'circular' effects within the costing calculation and to embed aspects of 

OPTA 's pricing decision into the cost model. We think that it is unlikely that service volumes will universally 

decline for either fixed or mobile operators as a result of a pure LRIC regulation (i.e. unlikely that there will be 

implications of universally higher or lower network costs for all players as a result)." 

Dat verkeersstromen niet noemenswaardig zullen veranderen is een veronderstelling die niet verder is 

beargumenteerd. Dit tast de geloofwaardigheid van het model in ernstige mate aan: gezien de aanzienlijke 

verschuivingen in geldstromen die met behulp van het model worden bedoeld te worden bereikt, dient OPTA 

tenminste aan te tonen dat ook in deze 'nieuwe wereld' de resultaten van het model juist en effectief zijn. De 

bewering staat tevens haaks op OPTA's eigen stelling dat lagere MTA tarieven zullen leiden tot lagere retailtarieven 

en dat daardoor mensen meer gaan bellen (wat een belangrijke bijdrage is aan het positieve welvaartseffect dat 

OPTA vindt/veronderstelt), Hiernaast zullen de lagere aflevertarieven met name op de Prepaid diensten een 

belangrijk effect hebben en aangezien ongeveerde helft van de Nederlandse mobiele bellers gebruik maakt van 

Prepaid diensten kan dit effect niet worden genegeerd. 

4. Gedrag en stabiliteit van het model 

Onvoorspelbare uitkomsten van het Pure BULRIC model 

Eerder is door T-Mobile aangevoerd dat het model extreem gevoelig is voor bepaalde parameters, in de zin dat een 

fout in de inschatting van de parameter grote invloed heeft op de resulterende kosten voor gespreksafgifte. 

Aangezien zulke parameters slechts met een bepaalde nauwkeurigheid kunnen worden ingeschat, bepaalt 

(on)nauwkeurigheid van inschatting in sterke mate de foutmarge van het resulterende afgiftetarief. 

T-Mobile heeft bij het analyseren van het concept BULRIC model in Januari reeds geconstateerd dat het model voor 

bepaalde parameter waarden extreem gevoelig was. Ook in deze versie doet zich weer een aantal moeilijk 

verklaarbare fenomenen voor. Daar waar bijvoorbeeld het resulterende mobiele afgiftetarief met toenemende 

piekbelasting (BH%) in een ongeveer rechte lijn zou moeten stijgen doet zich feitelijk een grillig patroon voor, 

waardoor het resulterende tarief onvoorspelbaar wordt. Dit verloop doet zich niet voor in een daadwerkelijke situatie 

en kan niet anders worden verklaard dan door een modelleringsfout 
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pure BULRIC variation with BH 

BH% 

Duidelijk is ook dat OPTA/Analysys niet van dit verloop op de hoogte waren, anders hadden zij de waarde waarop 

het model nu is ingesteld niet vlakbij een van de onregelmatigheden gekozen of daarvoor gecorrigeerd. 

Eenzelfde situatie doet zich voor bij in ieder geval een tweetal belangrijke andere parameters (Utilizaton en SNOCC). 

Ook hier zijn de parameterwaarden zo gekozen dat zij net in of net naast instabiele gebieden liggen. Hiermee zijn de 

resulterende MTA kostenniveaus eveneens instabiel. 

pure BULRIC variation with Utlization pure BULRIC variation with SNOCC 

?* s>* & >* •>* <s> & & & & <? ^ A ^ 
Indoor Cell Radius Multiplier variation 

Bij de modellering van de piekbelasting op mobiele data gaat het zelfs helemaal verkeerd. Dichtbij de gebruikte 

waarde van 5.6% varieert het model sterk en zeer onvoorspelbaar, binnen de toleranties waarmee deze parameter 

kan worden ingeschat. 
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pure BULRIC variation with Data BH 

1 300 r -

Gemodelleerde waarde 
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Data BH % 

Tenslotte blijkt het gedrag van het model tevens onvoorspelbaar te variëren met het marktaandeel van de 

hypothetische aanbieder, Niet valt in te zien waarom het Pure BULRIC tarief rond de 33% marktaandeel nauwelijks 

varieert met marktaandeel terwijl het rond de 22% en 27% weer zeer sterk varieert. Duidelijk is wel weer te zien dat 

op grond van exogene marktaandeelverschillen zelfs bij OPTA's extreme magere kostentoerekening onder Pure 

BULRIC het MTA tarief van T-Mobile (met een marktaandeel van l i -o i i zo'n R I l l B J Ë l l per minuut te laag wordt 

ingeschat. 

pure BULRIC variation with Market share 

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat de uitkomsten van het Pure BULRIC model van OPTA leiden tot 

onvoorspelbare resultaten. Uitkomsten van het model variëren relatief sterk en onverklaarbaar bij kleine variaties van 

inputparameters. Hoewel de variaties individueel relatief klein zijn, is opgeteld de variatie van de uitkomsten 

aanzienlijk, Duidelijk is dat OPTA/Analysys bij de modellering geen rekening hebben gehouden met dergelijke 

variaties en dat het model hiervoor niet robuust is gemaakt. Hiermee zijn de uitkomsten van het model derhalve ook 

niet robuust, 
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T-Mobile zal het model nader onderzoeken op andere model- en systeemfouten en OPTA in voorkomend geval 

informeren. 

5. Transparantie en toegankelijkheid van het model 

T-Mobile heeft eerder aangevoerd dat het BULRIC model overmatig complex en intransparant is en daarmee niet 

voldoet aan de eisen [van het publiek belang]: Het is voor (de meeste) marktpartijen onmogelijk binnen de gestelde 

(consultatie en reactie) tijd de correctheid van het model voldoende te verifiëren. Oorzaken hiervan zijn: 

® Het model is opgebouwd uit 5 separate en zeer uitgebreide Excel modules die elk een belangrijke functie 

hebben in het uitrekenen van tussenresultaten van elk van de zes (!) verschillende modellen die OPTA heeft 

willen construeren. De opbouwvan elke Excel spreadsheet is hierdoor aanzienlijk gecompliceerd 

aangezien delen van de spreadsheet alternerend vaste en mobiele kosten berekenen. Het achterhalen van 

precieze berekeningen is hiermee bijzonder complex en tijdrovend. 

• Het model maakt voor een van zijn belangrijkste functies (het uitrekenen van het Pure BULRIC tarief) voor 

een belangrijk deel gebruik van een Excel Macro. Gevolg hiervan is dat alleen zeer gespecialiseerde 

deskundigen via een bijzonder tijdrovend proces de berekening van de Pure BULRIC tarieven kunnen 

achterhalen. 

• Gebrek aan documentatie: afgezien van een aantal cruciale onderdelen is het model feitelijk nauwelijks 

gedocumenteerd, waarschijnlijk als gevolg van de korte tijd die Analysys had om het model te maken en het 

feit dat het hier een in de wereld nog niet eerder gepresenteerd model betreft. Waar de documentatie de 

grote lijnen van de algemene opzet van Analysys BULRIC modellen goed weergeeft, zijn de specifieke 

inputparameters en (technische) modelleringskeuzes over het algemeen niet beschreven. 

• Sommige onderdelen van het model die 'variabel' zouden moeten zijn in de zin dat een oorzakelijk verband 

te verifiëren valt tussen 'inputs' en resultaten zijn 'hard gecodeerd', Anderzijds is het op voorhand vaak 

onduidelijk, hoe bepaalde scenario's kunnen worden geëffectueerd in het model, met name vanwege het 

hiervoor beschreven gebrek aan documentatie van technische inputparameters en modelleringskeuzes. Dit 

betekent dat het op onderdelen onmogelijk is het oorzakelijk verband tussen bepaalde inputs en resultaten 

te verifiëren. 

OPTA/Analysys reageren op deze argumenten als volgt: 

"We are of the opinion that the altemative model which is suggested would be: larger harder to navigate 

more difficult to maintain consistently since it would contain multiple repeated calculation sections, each of 

which would have to be separately maintained or changed. 

[••] 

The suggested model might also suffer from memory limits in Microsoft Excel ifit could not be opened in its 
entirety" 

Duidelijk is dat OPTA/Analysys feitelijk niet op de aangevoerde argumenten in gaan. 
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F.OPMERKINGEN BIJ ANNEX D EN E- DE EFFECTEN 

In deze twee appendices beschrijft OPTA het model en geeft het een Excel sheet waar de berekeningen worden 

uitgevoerd. 

Het model wordt op een transparante manier beschreven. Het blijkt daardoor echter dat er wel heel veel door OPTA 

verondersteld is zonder dat daar duidelijke redenen voor zijn. Het heeft T-Mobile aan de tijd ontbroken om het model 

helemaal na te rekenen en zij houdt zich uitdrukkelijk het recht voor op een later moment met meer gedetailleerde 

punten te komen, maar de volgende punten geven een weerslag van de voorlopige bevindingen: 

Het model gaat uit van lineaire vraagrelaties. OPTA moet weten dat bij dergelijke relaties de prijselasticiteit van de 

vraag niet constant is. OPTA neemt echter maar een schatting voor de prijselasticiteit op en veronderstelt dan dat die 

langs de hele vraagrelatie geldig blijft. Dit is inconsistent met de veronderstelling dat de vraag lineair is. 

Deze inconsistentie is nog te billijken als het om een inschatting van de effecten van kleine veranderingen in het 

reguleringstarief gaat. Dat is bij een verlaging van 8,1 cent naar 1,2 cent echter helemaal niet aan de orde. Dit is een 

zeer grote verandering en het huidige model is daardoor volstrekt niet geschikt om de effecten van dergelijke grote 

veranderingen door te rekenen. 

Een van de belangrijke mechanismen in het model die er voor zorgt dat OPTA dergelijke grote 

welvaartsveranderingen kan melden is dat mobiele bellers veel meer gaan bellen vanwege de veronderstelde daling 

van de retailtarieven. Hier moeten grote vraagtekens bijgesteld worden. Natuurlijk zullen mensen meer gaan bellen 

als het goedkoper is, maar bij dergelijke grote veranderingen is de vraag of mensen inderdaad wel zo veel meer gaan 

bellen en daarbij komend of dit wel zo goed is voor onze welvaart.... 

De effecten van veranderingen in het afgiftetarief aan de retailzijde worden niet consistent gemodelleerd. OPTA had 

moeten uitgaan van een winstmaximaliserend bedrijf in een concurrerende markt en dan een Nash evenwicht 

kunnen simuleren. In plaats daarvan worden een aantal discutabele vergelijkingen gepresenteerd waarin een 

eenvoudige relatie wordt geponeerd tussen retailtarieven en afgiftetarieven (de zogenaamde passthrough rate). In 

randnummer 118 poneert OPTA dan dat "empirische onderzoekingen naarde mobiele passthrough rate zijn moeilijk 

te vinden". Omdat bij enkele doorberekeningen die wij van het model gemaakt hebben gebleken is dat de 

uitkomsten erg gevoelig zijn voor de hoogte van deze passthrough rate en er geen goede fundering voor deze 

parameter gegeven wordt, zijn de uitkomsten van de effectenanalyse niet meer dan een slag in de lucht. De 

theoretische analyse die in randnummer 117 is gegeven is niet van toepassing op de mobiele markt waar partijen 

met elkaar concurreren en er sprake is van een tweezijdige markt. 

Het model neemt wel een waterbedeffect mee, maar modelleert dat effect als zou het alleen neerslaan op de prijs van 

abonnementen (aflevertarief omlaag, abonnementsprijs omhoog). In de literatuur wordt het waterbed effect echter 

veel ruimer gezien als de manier waarop het aflevertarief de prijzen aan de retailkant beïnvloedt (dus ook de per 

minuut gespreksprijs). Door de cost passthrough positief te nemen, lijkt OPTA van een negatief waterbedeffect op de 

retailprijs uit te gaan. Dit is volstrekt niet beargumenteerd en tegelijkertijd cruciaal voor de modeluitkomsten. 

In haar bovenstaande commentaar op het OB (punt 48), heeft T-Mobile reeds aangegeven dat de waarde van de 

belexternaliteit hoogst discutabel is en dat OPTA ook geen rekening houdt met kruislingse prijselasticiteiten. 
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Annex D gaat bovendien in het geheel niet in op de hoogte van de netwerkexternaliteit en uit annex E blijkt dat die 

zeer klein verondersteld is, 0,00000361949. Een dergelijke, zeer specifieke waarde verdient op zijn minst een 

toelichting. 

Het model gaat ook uit van marginale kosten van gespreksopbouw en afgifte die gelijk aan de uitkomsten van het 

BULRIC model zijn. Aangezien dit model uitgaat van een hypothetische aanbieder geeft dit geen goed beeld van de 

werkelijke kosten en geeft de effectenanalyse dus geen goed beeld van de werkelijke effecten. 




