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Zienswijze UPC Nederland B.V. en UPC Nederland Business B.V. 
inzake OPTA Ontwerp MTA/FTA besluit 

 

 

 

 

1. UPC UPC Nederland B.V. en UPC Nederland Business B.V. , hierna gezamenlijk aangeduid als 

UPC,  maken graag gebruik van de mogelijkheid om te reageren op het ontwerpbesluit 

MTA/FTA  (OPTA/AM/2010/201280) van de  Onafhankelijke Post en Telecommunicatie 

Autoriteit (OPTA). Met het ontwerpbesluit MTA/FTA borduurt OPTA – in ieder geval voor zover 

het vaste gespreksafgifte betreft – grotendeels voort op een koers die zij al in 2005 heeft 

ingezet. 

 

In het besluit van 21 december 2005 betreffende vaste gespreksafgifte (FTA besluit 2005), 

heeft OPTA UPC al aangewezen als partij met aanmerkelijke marktmacht (AMM) en onder 

meer een tariefmaatregel opgelegd. Het CBb heeft dit FTA besluit 2005 jegens UPC op 11 mei 

2007 vernietigd, onder meer omdat OPTA onvoldoende duidelijk had gemaakt dat UPC 

daadwerkelijk over een AMM positie op de markt voor vaste gespreksafgifte beschikte. OPTA 

heeft in haar besluit van 29 april 2008 inzake vaste gespreksafgifte (FTA besluit 2008), er 

wederom voor gekozen UPC aan te wijzen als een aanbieder met AMM. UPC heeft ook tegen 

dit FTA besluit 2008 beroep ingesteld. Het CBb heeft het FTA besluit 2008 in stand gelaten. 

OPTA borduurt in haar besluit van 19 december 2008 inzake vaste gespreksafgifte (FTA 

besluit 2009) voort op het FTA besluit 2005 en het FTA besluit 2008 waarbij OPTA in afwijking 

van deze eerdere besluiten oordeelt dat de tariefregulering symmetrisch dient te zijn. UPC 

heeft tegen het FTA besluit 2009 – waar OPTA mee bekend is – beroep ingesteld welk beroep 

nog loopt. UPC meent dat haar beroepsgronden inzake het FTA besluit 2009 ook relevant zijn 

met betrekking tot het ontwerpbesluit MTA/FTA zodat de gronden van beroep – zoals 

ingediend op 6 november 2009 – als hier herhaald en ingelast dienen te worden beschouwd. 

 

OPTA heeft in het besluit van 30 juli 2007 inzake mobiele gespreksafgifte (MTA besluit 2007) 

verplichtingen opgelegd aan de mobiele aanbieders. UPC heeft tegen het MTA besluit 2007 

beroep ingesteld. Het CBb heeft OPTA in een beschikking van 23 juli 2008 opgedragen om 

een schriftelijk standpunt in te dienen naar aanleiding van het beroep van UPC. OPTA heeft 

naar aanleiding hiervan het MTA besluit 2007 op 19 december 2008 gedeeltelijk aangepast 

(MTA besluit 2008). Het CBb heeft het MTA besluit 2007 – en daarmee ook de aanpassing in 

het MTA besluit 2008 – op 26 mei 2010 vernietigd. OPTA dient dit – in het bijzonder het effect 

hiervan op de tariefregulering van de mobiele aanbieders – in het definitieve besluit MTA/FTA 

te verwerken. 

  

2. OPTA 

(hoofdstuk 5) 

 

In dit hoofdstuk heeft het college de relevante product- en geografische markten voor de 

diverse vormen van gespreksafgifte afgebakend. Op grond van de overwegingen in dit 

hoofdstuk komt het college tot de volgende relevante productmarkten: 

a. gespreksafgifte op geografische nummers, 088, 084/087, 112 en 14xy en 116xyz nummers 
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op een afzonderlijk vast netwerk in geheel Nederland, aangeduid als “gespreksafgifte op een 

afzonderlijk vast netwerk” of kortweg “vaste gespreksafgifte”; en 

b. “gespreksafgifte op afzonderlijke mobiele netwerken” of kortweg “mobiele gespreksafgifte.” 

 

De relevante geografische omvang van de geïdentificeerde productmarkten omvat geheel 

Nederland en beperkt zich tot Nederland. 

 

 UPC UPC constateert dat de marktafbakening inzake vaste gespreksafgifte overeenstemt met de 

marktafbakening in het FTA besluit 2009. Zoals is aangegeven heeft UPC tegen het FTA 

besluit 2009 beroep ingesteld.  In beroep heeft UPC aangegeven dat OPTA bij de afbakening 

van de betrokken markt in strijd met de vereiste zorgvuldigheid geen rekening heeft gehouden 

met een aantal ontwikkelingen, zoals de opkomst van VoIP en de bundeling van diensten en 

dat OPTA de economische realiteit waarin UPC moet opereren heeft miskend. UPC kan niet 

constateren dat OPTA deze ontwikkelingen in het ontwerpbesluit FTA/MTA wel heeft 

meegenomen. Het feit dat de markt voor vaste gespreksafgifte op afzonderlijke netwerken als 

zodanig is opgenomen in de Aanbeveling van de Europese Commissie (Aanbeveling) doet niet 

af aan de noodzaak om rekening te houden met de daadwerkelijke ontwikkelingen en de 

economische realiteit op de Nederlandse markt. UPC verwijst voorts naar haar beroep tegen 

het FTA besluit 2009. 

 

3. OPTA 

(paragraaf 

6.1) 

Het college beoordeelt het al dan niet bestaan van dominantie op de relevante markten voor 

gespreksafgifte aan de hand van de volgende criteria die zijn genoemd in de richtsnoeren:  

- marktaandeel (inclusief marktaandelen op de retailmarkten); 

- toetredingsdrempels; 

- potentiële concurrentie; 

- kopersmacht. 

 

Een in vorige marktanalyses voor vaste en mobiele gespreksafgifte terugkerend punt in de 

zienswijze van aanbieders, is de stelling dat het college niet alle relevante criteria gebruikt voor 

het vaststellen van AMM. In de beroepsprocedure van het Tele2/UPC-besluit en in het FTA-2-

besluit onderdeel G.3.1 heeft het college gereageerd op die zienswijze. Het CBb heeft in haar 

uitspraak in de beroepsprocedure van het Tele2/UPC-besluit geen grond gezien om het 

college van OPTA niet te volgen in het verweer dat andere criteria geen dermate grote invloed 

op de analyse kunnen hebben dat op basis van het niet expliciet beoordelen van die andere 

criteria de aanwijzing van Tele2 en UPC ongegrond is. De tekst hierna is grotendeels 

gebaseerd op de tekst uit dat FTA-2-besluit en is, met uitzondering van de passages over de 

verticale integratie van KPN, ook relevant voor mobiele gespreksafgifte. 

 

 UPC OPTA beperkt zich tot 4 criteria voor het bepalen van het al dan niet bestaan van dominantie 

op de relevante markt. OPTA verwijst naar de uitspraak van het CBb van 3 februari 2010 

waarin het CBb oordeelt dat er geen grond is om OPTA niet te volgen in het verweer dat 

andere criteria geen dermate grote invloed op de analyse kunnen hebben dat op basis daarvan 

zou moeten worden geoordeeld dat OPTA ten onrechte de conclusie heeft getrokken dat UPC 

dominant zou zijn. De uitspraak van het CBb – het CBb overweegt dat hetgeen in de 

betreffende procedure was aangevoerd onvoldoende substantie had om tot een ander oordeel 
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te komen – betekent echter niet dat OPTA automatisch – zonder nadere motivering – de  in 

randnummer 78 van de Richtsnoeren Marktanalyse van de Europese Commissie 

(Richtsnoeren) genoemde andere criteria buiten beschouwing kan laten. OPTA had ook met 

de overige genoemde criteria, zoals de totale omvang van de onderneming, product- of 

dienstendiversicatie, schaalvoordelen, breedtevoordelen en verticale integratie rekening 

dienen te houden en de factoren in hun onderlinge samenhang in ogenschouw dienen te 

nemen. Pas dan kan OPTA tot een oordeel komen over de vraag of de desbetreffende partij 

beschikt over AMM. Randnummer 79 van de Richtsnoeren vermeldt dat een machtspositie kan 

bestaan op grond van de optelsom van de verschillende criteria. Dat geldt zeker nu de 

relevante markt ook in de ogen van OPTA zeer nauw samenhangt met de retailmarkt voor 

vaste telefonie waarop UPC slechts een klein marktaandeel heeft. UPC gaat hierna op een 

aantal factoren in. Voort verwijst UPC naar haar beroep tegen het FTA besluit 2009. 

 

Volgens OPTA zouden slechts de prijselasticiteit van de vraag voor vast telefonieverkeer, 

marginale kosten en eventuele kopersmacht invloed kunnen hebben op het gedrag van de 

aanbieders van vaste gespreksafgifte. De eerder genoemde andere criteria blijven daarbij 

vrijwel buiten beschouwing, omdat deze niet op de prijselasticiteit en de marginale kosten 

zouden ingrijpen. OPTA had deze criteria juist wel bij haar analyse moeten betrekken, net als 

OPTA dat zou hebben gedaan in het marktanalysebesluit Vaste Telefonie 2008, hoewel 

volgens UPC ook daar de analyse niet zorgvuldig is. Hierbij is ook van belang dat de 

aanbieders van (vaste en mobiele) telefonie met elkaar concurreren over het geheel van hun 

diensten. In die concurrentiestrijd spelen alle factoren een belangrijke rol. OPTA kan deze 

factoren niet slechts indirect een rol laten spelen. 

 

OPTA concludeert zonder enige onderbouwing – net als in het FTA besluit 2009 – dat het niet 

aannemelijk lijkt dat kleinere aanbieders hogere marginale kosten hebben. UPC bestrijdt dit. 

Een toename van de productie kan juist van kleine aanbieders additionele investeringen 

vergen. De kosten van de gespreksafgifte liggen voor UPC bovendien sowieso al hoger dan 

voor KPN. Dit geldt eveneens voor de marginale kosten. UPC heeft steeds aangegeven dat de 

FTA tarieven die tot 1 januari 2009 golden al onvoldoende waren om de kosten van UPC goed 

te maken, laat staan dat zulks mogelijk is onder de tariefmaatregel waarbij de vertraagde 

reciprociteit is losgelaten.  

 

OPTA heeft in het ontwerpbesluit MTA/FTA het marktaandeel op de retailmarkten als criterium 

in de dominantieanalyse in paragraaf 6.2.2 betrokken. Door een lagere prijselasticiteit zouden 

de aanbieders winstgevend een hoger tarief kunnen hanteren dan grote aanbieders. OPTA 

miskent daarbij de belangrijke positie van KPN die als grootste partij, zonder regulering op de 

markt voor vaste telefonie, de dienst uitmaakt. UPC kan zich in het geheel niet onafhankelijk 

van KPN gedragen, laat staan dat dit in belangrijke mate mogelijk is. Dit betekent dat UPC 

bijvoorbeeld niet zonder rekening te houden met KPN een tariefsverhoging kan doorvoeren. 

UPC is er bijvoorbeeld in het verleden ook niet in geslaagd om de FTA tarieven te verhogen 

met de marge die aan de mobiele aanbieders wordt gegund, doordat KPN zich hier tegen heeft 

verzet door indiening van een verzoek om handhaving van een geschilbesluit. Een ander 

voorbeeld betreft het feit dat UPC er niet in geslaagd om bij KPN de Annex A tarieven in plaats 

van de lagere Annex B tarieven uit het WPC besluit te incasseren. Dit is pas anders geworden 



Zienswijze UPC Nederland B.V. en UPC Nederland Business B.V. inzake OPTA ontwerpbesluit 

MTA/FTA  

07 juni 2010 

OPENBARE VERSIE 4 / 17 

na de uitspraak van het CBb van 3 februari 2010. UPC kan zich dus niet in belangrijke mate 

onafhankelijk gedragen. UPC verwijst voorts naar haar beroep tegen het FTA besluit 2009. 

 

4. OPTA 

(paragraaf 

6.2) 

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. 

 

Het college identificeert geen factoren die er toe leiden dat een kleiner marktaandeel van een 

individuele aanbieder op de retailmarkten er in resulteert dat de marktmacht van die individuele 

aanbieder voor gespreksafgifte kleiner wordt. Niet is in te zien wat een klein marktaandeel op 

de retailmarkten verandert aan de fundamentele zaken die op de markten van gespreksafgifte 

resulteren in een monopolie. Die fundamentele eigenschappen betreffen vooral het feit dat de 

beller die een bepaalde andere gebruiker wil bellen nauwelijks keus heeft en het feit dat de 

gebelde gebruiker niet is geïnteresseerd in de kosten van de beller. Dat zijn zaken die al in de 

marktafbakening van dit besluit zijn genoemd. Soms stellen aanbieders dat een klein 

marktaandeel op de retailmarkten resulteert in afwezigheid van AMM op gespreksafgifte. 

Partijen hebben in het kader van de vragenlijst echter geen factoren benoemd, noch 

mechanismes beschreven, op basis waarvan die invloed effectief zou kunnen worden 

uitgeoefend. 

 

Een mechanisme dat partijen in dit kader soms noemen, is dat kleine partijen verhogingen in 

de afgiftetarieven van andere aanbieders door de concurrentie op de retailmarkt niet kunnen 

doorgeven in hun eigen retailtarieven en dat grote aanbieders dat wel kunnen. Die redenering 

is om twee redenen onjuist. Ten eerste zijn zowel grote als kleine aanbieders onderhevig aan 

diezelfde concurrentie. In een concurrerende markt zullen zowel grote als kleine aanbieders 

kostenverhogingen die zij allen ondervinden doorgeven in retailtarieven. Ten tweede is het 

voor de marktmacht van een kleine aanbieder op afgifte niet relevant hoe deze kleine 

aanbieder de verhogingen in afgiftetarieven van andere aanbieders doorgeeft. Dat laatste is 

slechts relevant bij de beoordeling van de marktmacht van die andere aanbieders. 

 

 UPC De redenering van OPTA dat een kleiner marktaandeel van een aanbieder op de retailmarkten 

bijdraagt aan de versterkte mogelijkheid dat deze aanbieder een hoger gespreksafgiftetarief 

kan hanteren dan grote aanbieders op de retailmarkten is onjuist. UPC verwijst in dit verband 

bijvoorbeeld naar hetgeen zij in haar reactie op paragraaf 6.1 van het ontwerpbesluit MTA/FTA 

ten aanzien van KPN en van de marginale kosten heeft opgemerkt.  UPC verwijst voorts naar 

haar beroep tegen het FTA besluit 2009. 

 

5. OPTA 

(paragraaf 

6.3) 

Op basis van het bovenstaande acht het college het niet aannemelijk dat er binnen de 

reguleringsperiode mogelijkheden bestaan voor andere aanbieders om toe te treden tot de 

relevante markten voor gespreksafgifte op afzonderlijke netwerken of dat er voor 

gespreksafgifte sprake is van potentiële concurrentie. Deze factoren beperken de marktmacht 

van aanbieders dus niet. 

 

 UPC UPC verwijst naar hetgeen zij heeft opgemerkt met betrekking tot hoofdstuk 5. UPC verwijst 
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voorts naar haar beroep tegen het FTA besluit 2009. 

 

6. OPTA 

(paragraaf 

6.4) 

Het college heeft in augustus 2007 het adviesbureau Lexonomics opdracht verleend om 

kopersmacht voor vaste gespreksafgifte te onderzoeken. De vraag die centraal staat in dit 

onderzoek is of de macht van inkopers van vaste gespreksafgifte, hetzij via directe 

interconnectie, hetzij indirect via een transitaanbieder, tegenover aanbieders van deze 

diensten zo sterk is dat, ondanks een marktaandeel van honderd procent, deze aanbieders 

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

marktmacht niet gerechtvaardigd is.  

 

 UPC OPTA baseert haar analyse van kopersmacht in het ontwerpbesluit MTA/FTA op een 3 jaar 

oud onderzoek van Lexonomics. OPTA stelt bovendien dat dit onderzoek relevant en actueel is 

in de bredere context van het ontwerpbesluit MTA/FTA. Een dergelijk gedateerd onderzoek 

kan zonder update niet actueel zijn. Bovendien kan zo’n rapport zonder nader onderzoek niet 

uit zijn beperkte context geëxtrapoleerd worden naar een veel breder kader. 

 

Onverminderd het voorgaande betwist UPC het rapport van Lexonomics. Het rapport van 

Lexonomics en de onderzoeksvragen van OPTA kunnen niet tot de conclusie leiden dat geen 

sprake is van effectieve kopersmacht. 

 

KPN beschikt juist wel over voldoende tegenwerkende kopersmacht. De mogelijkheden voor 

KPN om tegenwerkende kopersmacht uit te oefenen zijn door OPTA en Lexonomics 

onderschat. UPC is er in het verleden niet in geslaagd om de FTA tarieven te verhogen, 

doordat KPN zich hier tegen heeft verzet door indiening van een verzoek om handhaving van 

een geschilbesluit uit 2003. Voorts heeft UPC bij KPN niet de Annex A tarieven in plaats van 

de lagere Annex B tarieven uit het WPC besluit kunnen incasseren totdat het CBb hierop had 

besloten in haar uitspraak van 3 februari 2010. Het voorgaande illustreert dat KPN beschikt 

over kopersmacht als gevolg waarvan UPC niet in staat is om haar tarieven te verhogen, zelfs 

niet als het gaat om kostengeoriënteerde tarieven, zoals het innen van het Annex A tarief. UPC 

concludeert derhalve dat de tegenwerkende kopersmacht van KPN in ieder geval voldoende is 

om AMM bij UPC te voorkomen. 

 

Een hieraan gerelateerde gedraging voor KPN op de markt voor gespreksdoorgifte is relevant 

vanwege het onderlinge verband tussen de telefoniemarkten zoals UPC ook in haar beroepen 

tegen de desbetreffende marktanalysebesluiten 2009 heeft aangegeven. KPN laat haar 

marktmacht ook op de markt voor gespreksafgifte bekijken. Dit uit zich in het feit dat de 

doorgifte tarieven op geografische bestemmingen momenteel nog steeds gebaseerd zijn op 

Annex A van 2008 en (nog) niet zijn aangepast naar de tarieven volgens het FTA besluit 2009 

voor de periode na 1 januari 2009. 

 

Lexonomics erkent in het eindrapport dat de gevolgen van een mogelijke reactie van KPN 

zwaarder wegen voor UPC dan voor KPN zelf, maar hier wordt ten onrechte geen enkele 

conclusie aan verbonden. Lexonomics stelt ten onrechte dat hogere gespreksafgiftetarieven 

die door KPN zouden worden gerekend, kunnen worden doorgegeven aan de eindafnemer. Dit 

miskent dat retail prijsverhogingen zullen leiden tot een daling van de vraag naar vaste 
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telefoniediensten. De mogelijkheden voor UPC om de gevolgen van een opwaartse prijsspiraal 

in de afgifte markten te kunnen compenseren zijn dus veel beperkter dan OPTA en 

Lexonomics aannemen. Daar komt bij dat OPTA de marktmacht van KPN laat vergroten door 

afschaffing van de bestaande verplichtingen op de retail telefoniemarkt en de markt voor 

gespreksdoorgifte. Dit betekent onder meer dat KPN veel grotere mogelijkheden krijgt om op 

prijs te concurreren. De druk op het in de hand houden van kosten neemt hierdoor verder toe. 

OPTA stelt zich zodoende ten onrechte op het standpunt dat KPN geen tegenwerkende 

kopersmacht bezit dan wel heeft dit onvoldoende zorgvuldig onderzocht. 

 

Bovendien neemt OPTA de effecten van andere marktanalysebesluiten 2009 niet mee. OPTA 

heeft ten onrechte geen rekening gehouden met het intrekken van de bestaande regulering op 

de markt voor vaste telefonie en op de markt voor gespreksdoorgifte. OPTA heeft hierdoor de 

impact van het afschaffen van regulering voor KPN op die markten miskend. UPC zal daardoor 

een significant financieel nadeel ondervinden wat directe consequenties voor haar positie op 

de markt voor de gespreksafgifte – en daarmee een ontwikkeling richting concurrentie – zal 

hebben. 

 

OPTA stelt voorts dat alle overige regulering, niet-AMM regulering voor afgifte en 

verplichtingen op andere markten, als aanwezig zijn beschouwd. Bovendien zou uitgegaan zijn 

van de situatie onder de nieuwe ontwerpbesluiten, voor zover op basis daarvan het voornemen 

tot intrekking van regulering bestond. Dit blijkt echter niet uit het rapport van Lexonomics. UPC 

bestrijdt dit dan ook. UPC verwijst voorts naar haar beroep tegen het FTA besluit 2009. 

 

7. OPTA 

(paragraaf 

6.6) 

Op grond van het bovenstaande concludeert het college dat alle aanbieders van 

gespreksafgifte zich in Nederland onafhankelijk kunnen opstellen van hun afnemers en 

uiteindelijk de eindgebruikers en dus aanmerkelijke marktmacht hebben op de markten voor 

gespreksafgifte op afzonderlijke netwerken. 

 

 UPC UPC concludeert naar aanleiding van het voorgaande dat OPTA zich ten onrechte op het 

standpunt stelt dat UPC beschikt over AMM. De analyse die daaraan ten grondslag ligt schiet 

ernstig tekort. UPC verwijst naar hetgeen zij hiervoor heeft opgemerkt. 

 

8. OPTA 

(paragraaf 

7.2) 

In het bovenstaande heeft het college aangetoond dat het aannemelijk is dat aanbieders van 

gespreksafgifte in Nederland in staat zijn buitensporig hoge tarieven te rekenen. In de eerste 

plaats beschikken aanbieders dankzij hun AMM-positie over de mogelijkheid tarieven op een 

buitensporig hoog niveau vast te stellen. In de tweede plaats hebben zij een prikkel de tarieven 

op een buitensporig hoog niveau te handhaven. 

 

Vervolgens heeft het college op grond van gedragingen van Tele2 en UPC en van mobiele 

aanbieders in de periode vóór 2004, aangetoond dat het risico reëel is dat partijen bij 

afwezigheid van regulering buitensporig hoge tarieven voor gespreksafgifte zullen rekenen. Op 

grond van bovenstaande concludeert het college dat buitensporig hoge tarieven een potentieel 

mededingingsprobleem zijn. 

 

 UPC OPTA heeft niet aangetoond dat een gerede kans zou bestaan op het hanteren van 
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bovencompetitieve tarieven door UPC. Enig feitelijk aanknopingspunt vormt de aangekondigde 

tariefsverhoging uit 2007 voor gesprekken afkomstig van mobiele aanbieders. Deze 

aangekondigde verhoging wordt ten onrechte uit de context beoordeeld en zonder dat 

bovencompetitieve prijzen in die specifieke context worden gedefinieerd. De aangekondigde 

verhoging vormde geen unilaterale actie van UPC richting mobiele aanbieders, maar vormde 

een onderdeel van het verzet van UPC tegen de ongelijke behandeling door OPTA – het 

ontwerpbesluit MTA/FTA bevestigt dat voor zo een ongelijke behandeling geen grond bestaat 

– van de MTA en FTA tarieven. De tariefaanpassing van UPC was zodoende niet bedoeld om 

bovencompetitieve winsten te maken, maar juist om de balans met de mobiele aanbieders te 

verbeteren die zeer nadelig was en nog is voor UPC. De door UPC in 2007 aangezegde 

tarieven sluiten aan bij de door OPTA aan de mobiele partijen toegestane marge boven het 

kostengeoriënteerde niveau, rekening houdend met het door de mobiele aanbieders aan te 

houden glijpad. In werkelijkheid heeft geen verhoging van tarieven plaatsgevonden vanwege 

de eerder genoemde door KPN geïnitieerde procedure. Daar komt bij dat UPC het tarief voor 

verkeer afkomstig van andere vaste aanbieders niet gelijktijdig heeft verhoogd. 

 

De aangekondigde verhoging kan derhalve niet worden opgevat als het gaan hanteren van 

bovencompetitieve tarieven. Sinds 2003 heeft UPC in alle procedures met betrekking tot haar 

vaste gespreksafgifte tarieven aangegeven dat het maximale tarief dat OPTA aan UPC wenst 

op te leggen op grond van de beginselen van vertraagde reciprociteit onvoldoende is om de 

onderliggende kosten van UPC te dekken. Dit ondanks het feit dat UPC een efficiënte 

aanbieder is, maar simpelweg omdat haar infrastructuur afwijkt van die van KPN. De hoogte 

van de kosten dient OPTA ook mee te nemen bij de beoordeling van de vraag of er sprake is 

van een buitensporig hoog tarief en of UPC een prikkel heeft dit te hanteren. OPTA heeft dat 

nagelaten. Bij de vaststelling wat bovencompetitieve tarieven zijn moeten bovendien de 

verhoudingen op de betrokken markt in ogenschouw worden genomen, inclusief de 

discrepantie tussen de MTA en FTA tarieven die ook met het ontwerpbesluit MTA/FTA blijft 

bestaan. 

 

Indien OPTA zorgvuldig onderzoek zou hebben gedaan naar de omstandigheden en 

verhoudingen op de markt, had zij geconstateerd dat de afhankelijkheid van UPC van KPN een 

(verdere) verhoging van het FTA tarief van UPC verhindert. UPC neemt van KPN een aantal 

niet op kosten gereguleerde diensten af. Omdat een groot deel van het verkeersvolume van 

UPC afkomstig is van KPN, kan zij het zich niet veroorloven dat KPN de tarieven zou verhogen 

die zij aan UPC in rekening brengt. Dientengevolge is UPC niet in staat om haar tarieven ten 

opzichte van KPN te verhogen tot een vermeend buitensporig niveau. 

 

Uit het voorafgaande blijkt dat UPC haar tarieven niet op een buitensporig hoog niveau heeft 

vastgesteld en ook niet in staat is om dat te doen. Ook kan UPC geen marges van anderen uit 

hollen door haar tariefstelling. UPC verwijst voorts naar haar beroep tegen het FTA besluit 

2009. 

 

9. OPTA 

(paragraaf 

7.3) 

Het college heeft in het voorgaande vastgesteld dat er geen vormen van prijsdiscriminatie zijn 

te onderkennen die resulteren in nadelige effecten voor de concurrentie, de eindgebruiker en 

de welvaart. Prijsdiscriminatie kan dus wel optreden maar vormt geen mededingingsprobleem. 
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Op grond hiervan concludeert het college dat prijsdiscriminatie geen potentieel 

mededingingsprobleem is. 

 

 UPC  OPTA constateert terecht dat prijsdiscriminatie voor andere aanbieders dan KPN geen 

potentieel mededingingsprobleem is. Dit is anders voor KPN. Sinds de totstandkoming van het 

FTA besluit 2005 hebben zich geen relevante wijzigingen voorgedaan ten aanzien van de 

positie van KPN. OPTA laat in ieder geval na dit te motiveren. Een zorgvuldige analyse 

waarom thans geen grond meer zou bestaan voor een non-discriminatie verplichting voor KPN 

ontbreekt. Er is nog steeds sprake van een situatie waarin een gebrek aan effectieve 

concurrentie door de problemen van discriminatoir gebruik of achterhouding van informatie, 

kwaliteitsdiscriminatie en prijsdiscriminatie door KPN slechts kan worden geadresseerd met 

een verplichting tot non-discriminatie. 

 

UPC wijst in dit verband op het volgende. Zo voert KPN momenteel gedifferentieerde tarieven 

voor de dienst national KPN Terminating Access Service: diverse aanbieders hebben 

verschillende tarieven van KPN gekregen. De nationale tarieven per 1 juli 2010 varieren: soms 

is dit tarief hetzelfde als regional, soms hoger. In dat laatste geval hanteert KPN soms wel en 

soms niet een setup tarief. Soms zijn de conveyance tarieven niet gedifferentieerd in peak en 

off peak, soms weer wel. 

 

UPC verwijst voorts naar haar beroep tegen het FTA besluit 2009. 

 

10. OPTA  

(paragraaf 

7.4) 

Het college concludeert op basis van het voorgaande dat er een reëel risico is dat aanbieders 

van gespreksafgifte de volgende potentiële mededingingsbeperkende gedragingen zullen 

vertonen: achterhouding van informatie, vertragingstactieken, onbillijke voorwaarden, 

kwaliteitsdiscriminatie waarbij de kwaliteit daalt onder een bepaald redelijk minimumniveau, 

strategisch productontwerp. In algemene zin belemmeren zij daarmee efficiënte toegang tot 

hun netwerk voor gespreksafgifte. 

 

 UPC OPTA onderscheidt verschillende gedragingen die de toegang ten behoeve van 

gespreksafgifte zouden kunnen belemmeren. Deze belemmering speelt noch in de praktijk 

noch vormt deze een potentieel mededingingsprobleem. Voor het netwerk van UPC hebben 

zich ten aanzien van gespreksafgifte nog nooit toegangsgeschillen voorgedaan. De 

verschillende gedragingen die OPTA onderscheidt zijn ook niet aan de orde. OPTA heeft dus 

niet aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een potentieel mededingingsprobleem. 

 

De gedraging gericht op achterhouding van informatie is puur hypothetisch. UPC heeft er geen 

belang bij om informatie achter te houden. Het omgekeerde is juist het geval. UPC heeft er als 

relatief kleine aanbieder meer belang bij dat haar netwerk toegankelijk is voor derden dan dat 

derden belang hebben bij toegang. Grote aanbieders daarentegen hebben relatief minder 

belang bij wederzijdse toegang dan kleine aanbieders. OPTA heeft dit miskend. 

 

Ook de overige in het ontwerpbesluit MTA/FTA genoemde gedragingen als 

vertragingstactieken, onbillijke voorwaarden en kwaliteitsdiscriminatie doen zich niet voor en 

zullen zich redelijkerwijs niet voordoen. Indien eindgebruikers van UPC niet vanuit andere 
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grote aanbieders aankiesbaar zouden zijn, stappen deze eindgebruikers over naar die grotere 

aanbieders. UPC heeft als kleine aanbieder geen belang bij vertraging of onbillijke 

voorwaarden. Ook de gedraging kwaliteitsdiscriminatie is niet aan de orde. Aangezien UPC 

niet is opgesplitst in een retail en wholesale onderdeel, kan de gedraging strategisch 

productontwerp zich niet voordoen. 

 

De in het ontwerpbesluit MTA/FTA genoemde gedragingen zijn zuiver hypothetisch. Dit blijkt 

ook uit het feit dat met marktpartijen geen discussie bestaat over dergelijke gedragingen 

wegens de door UPC gehanteerde voorwaarden. Op grond van het voorgaande kan niet 

anders worden geconcludeerd dan dat OPTA op geen enkele wijze in verband met 

gedragingen van UPC in het verleden aannemelijk heeft gemaakt dat UPC in staat zou zijn de 

door OPTA genoemde gedragingen te vertonen en/of daartoe bovendien een prikkel zou 

hebben. 

 

Andersom is UPC niet in staat geweest om rendabele directe interconnectie met de mobiele 

aanbieders te realiseren. De tarieven voor directe interconnectie zijn simpelweg onredelijk en 

buitensporig hoog. Ter illustratie merkt UPC het volgende op [VERTROUWELIJK]. Hierdoor 

betaalt UPC ten onrechte al jaren hoge mobiele transitkosten waar in vergelijking met transit 

routes naar andere aanbieders zelfs met lagere volume wel directe interconnectie rendabel 

blijkt te zijn. 

 

UPC verwijst voorts naar haar beroep tegen het FTA besluit 2009. 

 

11. OPTA 

(hoofdstuk 8) 

Gelet op het voorgaande is het college van oordeel dat een symmetrisch tariefplafond voor 

vaste afgifte geschikt en noodzakelijk is en dat een symmetrisch tariefplafond voor mobiele 

afgifte geschikt en noodzakelijk is. 

 

Gelet op het voorgaande is tariefregulering van mobiele interconnectie geschikt en 

noodzakelijk. Bij tariefregulering van interconnectie op basis van BULRIC worden de 

tariefplafonds voor vaste en mobiele toegang gelijk.192 Het college is tevens van oordeel dat 

tariefregulering van vaste interconnectie geschikt en noodzakelijk is. Dit betekent een 

continuering van de tariefregulering die al gold voor vaste interconnectie. Voor mobiele 

interconnectie gaat het om nieuwe regulering. 

 

Gelet op het voorgaande is de datum van inwerkingtreding van dit besluit 1 augustus 2010 en 

zullen het volledige FTA-2-besluit en MTA-2b-besluit per 1 augustus 2010 worden ingetrokken. 

De verplichtingen genoemd in dit hoofdstuk treden voor alle aanbieders gelijktijdig in werking 

op 1 augustus 2010. 

 

 UPC In hoofdstuk 8 beschrijft OPTA de verplichtingen. Die verplichtingen worden in hoofdstuk 9 

nader ingevuld. UPC gaat hierna bij de bespreking van hoofdstuk 9 nader op de verplichtingen 

in. Wel gaat UPC hier in op een aantal specifiek in hoofdstuk 8 benoemde onderwerpen. Het 

gaat om symmetrische tariefregulering, mobiele interconnectie en de inwerkingtreding van de 

verplichtingen. 
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Ten aanzien van symmetrische tariefregulering merkt UPC het volgende op. OPTA heeft 

steeds de onderstaande criteria gehanteerd om te beoordelen of  asymmetrische 

tariefregulering is toegestaan: de onderliggende retailmarkten voor vaste telefonie zijn 

onvoldoende concurrerend en de asymmetrie geldt voor beperkte tijd. Volgens UPC wordt met 

betrekking tot FTA aan beide voorwaarden nog steeds voldaan. De markt is nog steeds 

onvoldoende concurrerend en asymmetrische tariefregulering van FTA is ook voor de 

komende reguleringsperiode passend teneinde een situatie van effectieve concurrentie te 

bereiken. 

 

OPTA concludeert op basis van het marktanalysebesluit Vaste Telefonie 2008 dat de 

retailmarkten effectief concurrerend zouden zijn. Met een verwijzing naar de aanvullende 

gronden van beroep tegen het marktanalysebesluit Vaste Telefonie 2008 constateert UPC dat 

OPTA de plank mis slaat: van effectieve concurrentie is geen sprake. Op de residentiële 

retailmarkt is de positie van UPC – alsmede die van andere concurrenten van KPN – relatief 

gezien zeer beperkt. Op de zakelijke retailmarkt is de positie van alle concurrenten in nog 

sterkere mate marginaal. OPTA heeft dus niet alleen de omvang van de bestaande 

concurrentie overschat, maar bovendien ook geen onderscheid gemaakt tussen de residentiële 

en de zakelijke retailmarkt. Daarenboven geldt dat voor zover er sprake is van groei van UPC 

en andere kabelaars op de residentiële retailmarkt, deze zeer beperkt is en in belangrijke mate 

het gevolg is van de tariefregulering zoals deze tot 1 januari 2009 voor KPN gold op de 

markten voor vaste telefonie en gespreksdoorgifte. Bovendien heeft OPTA in haar analyse de 

invloed miskend van het afschaffen van de vertraagde reciprociteit. Het afschaffen van zowel 

vertraagde reciprociteit als de vaste telefonie retailverplichtingen versterkt de slagkracht van 

KPN, terwijl de mogelijkheden van aanbieders als UPC om te concurreren juist sterk afnemen. 

OPTA concludeert zodoende ten onrechte dat effectieve concurrentie bestaat. 

 

Ten aanzien van de – overigens zeer beperkte – autonome groei van kabelondernemingen op 

de residentiële markt is van belang dat deze in belangrijke mate slechts het gevolg zijn 

geweest van de eerder geldende retailregulering. De opgelegde wholesale verplichtingen 

baatten UPC namelijk niet, omdat zij beschikt over eigen infrastructuur en de eigen 

aantrekkingskracht van de diensten op afnemers grenzen kent. Het is daarom niet aannemelijk 

dat de marktaandelen van kabelondernemingen als UPC op de markt voor vaste telefonie 

verder zullen stijgen na afschaffing van de retailregulering. Dit feit moet door OPTA in 

ogenschouw worden genomen bij de vraag of de nu voorgelegde tariefmaatregel evenredig en 

passend is. 

 

Symmetrische tarieven doen onvoldoende recht aan de onderliggende kosten zolang geen 

sprake is van duurzame concurrentie. Met andere woorden, symmetrie van tarieven kan pas 

worden ingevoerd als alternatieve aanbieders dusdanige marktaandelen hebben kunnen 

verwerven dat hun verkeersbalans voor off-net en on-net verkeer evenals hun kostenniveau 

voor gespreksafgifte vergelijkbaar is aan dat van KPN, als meest efficiënte operator, mede 

gelet op haar schaal- en breedtevoordelen. Vaststaat dat sprake is van een groot 

machtsverschil tussen grote en kleine(re) aanbieders. Een kleine aanbieder van telefonie kan 

zich niet veroorloven dat eindgebruikers van KPN niet bereikbaar zijn, terwijl andersom KPN 

het zich kan permitteren dat eindgebruikers van andere kleinere aanbieders niet voor haar 
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eindgebruikers bereikbaar zijn. Alternatieve aanbieders hebben een hoog percentage off-net 

verkeer, terwijl KPN een zeer hoog percentage on-net verkeer heeft. De meeste klanten 

bevinden zich immers op het KPN netwerk zodat een verhoging van de gespreksafgifte 

tarieven voor KPN geen effect heeft. 

 

De belangen van eindgebruikers zijn op de lange termijn het beste gediend bij duurzame 

concurrentie, die alleen tot stand komt als alternatieve partijen worden gestimuleerd om te 

blijven investeren. Daarom moeten vaste aanbieders van gespreksafgifte in staat worden 

gesteld om gespreksafgifte tarieven te hanteren die in redelijke verhouding staan tot de 

onderliggende kosten, zodat de gedane investeringen op termijn kunnen worden 

terugverdiend. Bij symetrische tarieven is dat in de huidige marktomstandigheden (vooralsnog) 

niet mogelijk. UPC verwijst voorts naar haar beroep tegen het FTA besluit 2009. 

 

Ten aanzien van mobiele interconnectie merkt UPC het volgende op. De daadwerkelijke 

kosten voor een mobiele interconnectie verschillen in de praktijk niet met deze van vaste 

interconnectie. Sterker nog, doordat mobiele interconnectie op minder accesspunten 

plaatsvindt en doordat nummerreeksen niet gebonden zijn aan de accesspunten (door met 

name nomadisch gebruik) zou interconnectie met een mobiele aanbieder zelfs efficiënter 

moeten zijn. UPC acht het dan ook onbegrijpelijk dat ongereguleerde mobiele interconnectie 

10 x duurder is dan vaste interconnectie. Tariefregulering van gespreksafgifte van de mobiele 

aanbieder is noodzakelijk. 

 

Ten aanzien van de inwerkingtreding van de verplichtingen  merkt UPC het volgende op. Het 

CBb heeft in haar uitspraak van 26 mei 2010 het MTA besluit (wederom) vernietigd. Dit 

betekent dat het noodzakelijk is dat de tariefregulering voor mobiele gespreksafgifte zo 

spoedig mogelijk in werking treedt. 

 

12. OPTA 

(paragraaf 

9.1) 

Een vraag is of voor nieuwe (IP) interconnectie voor spraak andere regels zouden moeten 

gelden. Het college is van oordeel dat dit het geval is. Meer dan vijf locaties voor toekomstige 

spraakinterconnectie lijkt in het algemeen niet efficiënt. Het aanbieden van interconnectie op 

meer dan vijf locaties wordt dan een mogelijkheid om interconnectie en de 

toegangsverplichting inefficiënt en daardoor onrendabel te maken, de toegang te belemmeren 

en regulering van afgifte te omzeilen. Het college acht daarom voor interconnectie gebaseerd 

op NGN-technologie (in feite IP) een maximum van vijf locaties noodzakelijk. 

 

Het college concludeert dat het geschikt en noodzakelijk is dat aanbieders toegang verlenen, 

tegen een tarief op of onder een tariefplafond voor toegang op regionaal niveau, op maximaal: 

a. twintig interconnectielocaties voor vaste gespreksafgifte voor PSTN en nieuwe 

interconnectie tezamen; 

b. vijf interconnectielocaties voor vaste gespreksafgifte voor nieuwe (IP) interconnectie; 

c. vijf interconnectielocaties voor mobiele gespreksafgifte. 

 

Aanbieders van gespreksafgifte dienen op grond van artikel 6a.6 van de Tw te voldoen aan 

redelijke verzoeken tot toegang. Deze verplichting houdt in dat aanbieders van gespreksafgifte: 

a. toegang verlenen tot netwerkelementen of faciliteiten die noodzakelijk zijn voor het afnemen 
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van gespreksafgifte; 

b. deze toegang leveren op maximaal twintig interconnectielocaties voor vaste gespreksafgifte 

voor PSTN en nieuwe interconnectie tezamen; maximaal vijf interconnectielocaties voor vaste 

gespreksafgifte voor nieuwe (IP) interconnectie; maximaal vijf interconnectielocaties voor 

mobiele gespreksafgifte. 

c. co-locatie of andere bijbehorende faciliteiten leveren; 

d. voorzien in directe interconnectie (in de vorm van een directe fysieke koppeling, op verzoek 

van toegangsvragende partijen) opdat het netwerk van de toegangsverzoekende partij 

rechtstreeks gekoppeld kan worden aan het netwerk van de aanbieder van gespreksafgifte, 

hieronder wordt ook het uitvoeren van testen begrepen; 

e. open toegang verlenen tot technische interfaces, protocollen of andere kerntechnologieën 

die onmisbaar zijn voor de interoperabiliteit. 

 

 UPC Zoals UPC hiervoor heeft aangegeven doen zich de door OPTA voor de toegangsverplichting 

relevant geachte mededingingsproblemen ten aanzien van UPC niet voor. Er is geen grond 

voor het opleggen van een toegangsverplichting aan UPC. Onverminderd het voorgaande gaat 

UPC hierna in op een aantal aspecten van de door OPTA benoemde toegangsverplichting. 

UPC verwijst voorts naar haar beroep tegen het FTA besluit 2009. 

 

OPTA stelt dat ten aanzien van IP-interconnectie toegang op 5 accesspunten moet worden 

geboden. UPC had al eerder gebruik willen maken van IP-interconnectie met name op veel 

minder dan 20 accesspunten. Dit is tot op heden toe niet gehonoreerd door KPN. Hierdoor 

heeft UPC veel extra kosten moeten maken om haar IP-switches geschikt te moeten maken 

voor ouderwetse en dure C7 technologie zonder compensatie voor deze kosten. OPTA stelt 

dat voor IP spraakinterconnectie maximaal 5 locaties noodzakelijk zijn. Dit dienen wel logisch 

te verwachten locaties te zijn. Te denken valt hier aan de zogenaamde ZARA locaties van 

KPN: Zwolle, Amsterdam, Rotterdam en Arnhem. Het is UPC overigens niet duidelijk op welke 

wijze OPTA het aantal van 5 heeft bepaald. 

 

Gelet op de formulering van de toegangsverplichting lijkt het verplicht om op verzoek zowel op 

IP als PSTN toegang te verlenen. In het definitieve besluit  MTA/FTA moet er in worden 

voorzien dat wordt voorkomen dat KPN de mogelijkheid heeft om UPC te dwingen vanuit 20 

accesspunten te migreren naar 5 IP-accesspunten en daardoor UPC onnodig op hoge kosten 

jaagt en niet in staat stelt om gedane investeringen terug te kunnen verdienen. Ook moet er in 

worden voorzien dat de aanbieder van toegang afdoende motiveert waarom een verzoek om 

toegang op IP basis niet mogelijk zou zijn zodat de verzoeker daarover een concreet geschil bij 

OPTA aanhangig kan maken. 

 

De aankondigingstermijn van 6 maanden voor een locatie wijziging lijkt erg krap. OPTA dient in 

het  definitieve besluit  MTA/FTA  te voorzien in een realistische termijn.  Hetzelfde geldt voor 

een wijziging van technische standaarden van C7 naar IP. Een realistische termijn zou 

minstens 2 jaar moeten zijn. Dit stelt partijen in staat significante wijzigingen in het netwerk - 

wijzigingen die er in de praktijk op neerkomen dat een volledig nieuw netwerk dient te worden 

gebouwd - door te voeren. 
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13. OPTA 

(paragraaf 

9.2) 

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. KPN-vast dient die informatie in haar referentieaanbod op te nemen, de andere 

aanbieders zijn verplicht die informatie op verzoek van een afnemer te leveren. De informatie 

die alle aanbieders dienen te leveren, behelst in ieder geval het volgende: 

a. een overzicht van diensten die de aanbieder van gespreksafgifte kan leveren, met de daarbij 

behorende voorwaarden (o.a. technische voorwaarden en tarieven); 

b. de technische kenmerken en andere eigenschappen van het telefoonnetwerk, voor zover de 

afnemer deze informatie voor gespreksafgifte en de interconnectie ten behoeve van vaste 

gespreksafgifte nodig heeft; 

c. een overzicht van alle interconnectielocaties waarop toegang kan worden afgenomen; 

d. de voorwaarden van betaling en facturering. 

 

Daarnaast dienen aanbieders van vaste gespreksafgifte per interconnectielocatie een overzicht 

te verstrekken van de telefoonnummers die vanuit die interconnectielocatie bereikbaar zijn. 

 

 UPC OPTA hangt de transparantieverplichting op aan de gedraging bestaande uit het achterhouden 

van informatie. UPC is zoals hiervoor gesteld niet tot deze gedraging in staat. OPTA maakt op 

geen enkele wijze op grond van gedragingen van UPC in het verleden aannemelijk dat UPC in 

staat zou zijn deze gedraging te vertonen of daartoe een prikkel zou hebben. UPC zal aan een 

afnemer van gespreksafgifte tijdig informatie verstrekken, omdat UPC er juist bij is gebaat dat 

haar netwerk toegankelijk is voor derden. OPTA gaat hieraan volledig voorbij.  UPC verwijst 

voorts naar haar beroep tegen het FTA besluit 2009. 

 

OPTA stelt dat  aanbieders van vaste gespreksafgifte per interconnectielocatie een overzicht 

dienen te verstrekken van de telefoonnummers die vanuit een interconnectielocatie bereikbaar 

zijn. De aanbieders gebruiken Coin om aan te geven welke nummers waar naar toe worden 

gerouteerd. Een – door KPN in het leven geroepen –  uitzondering hierop is 088 waarbij KPN 

via een XLS bestand de nummers per interconnectielocatie verstrekt. Dit zijn handmatige 

procedures die in de praktijk niet werken en operationeel onbeheersbaar zijn. In het definitieve 

besluit  MTA/FTA dienen voorwaarden te worden opgenomen dat verkeer op regio 

nummerblok of prefix (084/087/088/14xy en andere niet-geografische terminating diensten) 

niveau naar dezelfde interconnectielocatie wordt verzonden. Indien een aanbieder dit niet kan 

–  zoals KPN met betrekking tot 088 – dient die aanbieder verplicht te worden dat hij voor dit 

verkeer enkel het regionale tarief in rekening mag brengen. 

 

14. OPTA 

(paragraaf 

9.3) 

Op grond van artikel 6a.7 van de Tw legt het college aan alle aanbieders ten behoeve van het 

leveren van gespreksafgifte en bijbehorende faciliteiten, tariefregulering op. XVIII. Op grond 

van het tweede lid van artikel 6a.7 van de Tw legt het college aan alle aanbieders de 

verplichting op kostengeoriënteerde tarieven te hanteren. Dit betekent dat alle aanbieders 

tarieven dienen te hanteren die niet boven de door het college te bepalen tariefplafonds mogen 

liggen. Deze tariefplafonds zijn opgenomen in Annex A. De tariefplafonds gelden vanaf 1 

augustus 2010. 

 

Het college concludeerde in onderdeel 9.3.2.7 dat de nadelige effecten van een inefficiënte 
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tariefstructuur voor eindgebruikers en aanbieders primair alleen volledig kunnen worden 

voorkomen door afgiftetarieven op het niveau van de incrementele kostprijs. Deze puur 

incrementele kostprijs heeft geen nadelige bijeffecten in het licht van de factoren 

externaliteiten, kostenstructuur en investeringsprikkels en biedt de beste garantie op een 

efficiënte retailtariefstructuur. Dit wordt ook bevestigd door de kwantitatieve effectentoets (zie 

onderdeel 10.3.3) waarin een tarief dat is gebaseerd op de pure BULRIC kostprijs in een groter 

positief welvaartseffect resulteert dan de plus BULRIC tarieven. Gelet op het voorgaande is het 

college van oordeel dat de pure BULRIC-methodiek geschikt en noodzakelijk is voor de 

regulering van zowel vaste als mobiele gespreksafgifte. 

 

Voor mobiele gespreksafgifte geldt dat er sprake is van een grote daling van het tariefplafond, 

zowel in absolute zin (eurocenten per minuut) als relatief (in procentuele daling). Relevant is 

ook dat de inkomsten uit afgifte een belangrijk deel van de inkomsten (en kosten) van mobiele 

aanbieders vormen. De huidige inkomsten aan mobiele afgifte bedragen ongeveer 600 miljoen 

per jaar. Dat is bijna 15 procent van de totale retailomzet van mobiele netwerkaanbieders.218 

Ongeveer 35 procent van deze inkomsten (ruwweg 5 procent van de totale retailomzet) is 

afkomstig van vaste aanbieders, de overige 65 procent is een uitwisseling tussen mobiele 

aanbieders onderling. 

 

Het college is bij het wegen van die belangen van oordeel dat het belang van de vaste 

aanbieders en gebruikers bij een zo snel mogelijk bereiken van het eindplafond, niet zodanig 

zwaar is dat dit kan resulteren in een versnelde (niet gelijkmatige) daling. De gelijkwaardige 

regulering van vaste en mobiele afgifte is vooral cruciaal op langere termijn door de 

toenemende convergentie tussen vast en mobiel. Dit belang is niet zodanig zwaar en urgent 

dat dit kan resulteren in een versneld (niet gelijkmatig) glijpad. 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. 

 

In totaal dient vanaf het huidige plafond voor mobiele afgifte van 7,0 cent (en 8,1 cent voor T-

Mobile) naar het eindplafond van 1,2 cent, een tariefverschil van ongeveer 6 cent te worden 

overbrugd. Het college is van oordeel dat noodzakelijk is die 6 cent in drie vrijwel gelijke 

stappen te overbruggen, te weten twee stappen van 2,0 cent en een laatste stap van 1,8 cent. 

Het college acht het vanuit het belang van vaste aanbieders en gebruikers noodzakelijk die 

eerste stap zo snel mogelijk na de inwerkingtreding van dit besluit te nemen. Het college acht 

daartoe een eerste verlaging (2 cent) op 1 september 2010 noodzakelijk, gevolgd door verdere 

verlagingen op 1 september 2011 (2 cent) en 1 september 2012 (1,8 cent). Dit resulteert in een 

glijpad van de huidige 7,0 (en 8,1 cent voor T-Mobile) naar plafonds van 5,0, 3,0 en 1,2 cent. 

 



Zienswijze UPC Nederland B.V. en UPC Nederland Business B.V. inzake OPTA ontwerpbesluit 

MTA/FTA  

07 juni 2010 

OPENBARE VERSIE 15 / 17 

Voor vaste gespreksafgifte geldt dat er sprake is van een beperkte daling van het plafond, 

zowel in absolute zin (eurocenten per minuut) als ook relatief (in procentuele daling). Wat 

betreft vaste gespreksafgifte zijn twee andere zaken echter van meer belang. Ten eerste zijn 

de huidige vaste afgifteplafonds die in het WPC-IIa-besluit vastgesteld tot eind 2011.220 

Vanuit het belang van reguleringszekerheid pleit deze situatie ervoor om de tarieven tot eind 

2011 niet aan te passen. Ten tweede is relevant dat het college de gelijkwaardige regulering 

van vaste en mobiele gespreksafgifte noodzakelijk acht. Het absolute verschil tussen de vaste 

en mobiele pure BULRIC-kostprijs bedraagt 0,75 cent per minuut (1,2 – 0,45 cent), terwijl het 

huidige verschil ongeveer 6 cent per minuut is. Vanuit dat perspectief is het passend om eerst 

het mobiele afgifteplafond verder te verlagen voordat het vaste afgifteplafond wordt aangepast. 

Deze beide factoren pleiten voor een aanpak waarin in ieder geval tot eind 2011 de WPC-IIa-

tarieven worden gehandhaafd.  

 

Voor de laatste anderhalf jaar van de reguleringsperiode geldt dat het college eerder voor 

mobiele gesprekafgifte heeft geconcludeerd dat het eindplafond (1,2 cent) op 1 september 

2012 dient te zijn bereikt. Dat maakt het voor de hand liggend dat ook voor vaste 

gespreksafgifte de laatste stap van het tariefplafond op 1 september 2012 ingaat. In de eerste 

drie kwartalen van 2012 acht het college een tussenstap voor het plafond van vaste afgifte 

passend dat ligt halverwege het laatste WPC-IIa-plafond (0,72 cent) en de pure BULRIC-

kostprijs (0,45 cent). Dit betekent een tussenstap op 0,59 cent. 

 

 UPC Zoals UPC hiervoor heeft aangegeven doen zich de door OPTA voor de tariefverplichting 

relevant geachte mededingingsproblemen ten aanzien van UPC niet voor. Er is geen grond 

voor het opleggen van een tariefverplichting aan UPC. UPC verwijst voorts naar haar beroep 

tegen het FTA besluit 2009. 

 

Onverminderd het voorgaande gaat UPC hierna in op een aantal aspecten van de door OPTA 

benoemde tariefverplichting. 

 

OPTA constateert dat ongeveer 35% van de inkomsten van mobiele gespreksafgifte afkomstig 

is van de vaste aanbieders. Vanwege het grote verschil tussen MTA en FTA is er een grote 

onbalans in financiële stromen tussen de vaste en mobiele aanbieders wat leidt tot een 

oneigelijk concurrentievoordeel van de mobiele aanbieders. Het hoge percentage bevestigt 

ook het feit dat de mobiele aanbieders gesponsord worden door de vaste aanbieders en ultimo 

natuurlijk door de abonnees van die vaste aanbieders. Het bevestigt tevens de rechtvaardiging 

voor UPC om haar FTA tarief voor verkeer afkomstig van mobiele aanbieders te willen 

aanpassen. Dit percentage bevestigt bovendien de noodzaak om de discrepantie tussen de 

FTA en MTA tarieven op te heffen. 

 

OPTA stelt dat de belangen van de consumenten en de vaste aanbieders bij het zo snel 

mogelijk bereiken van het eindplafond voor het MTA tarief voor de verlaging van het MTA tarief 

niet zodanig zwaar zijn dat dit kan resulteren in een versnelde daling. UPC begrijpt dit 

standpunt van OPTA niet. In het MTA besluit 2007 en ook in de daarvoor niet op 

marktanalysebesluiten geldende regeling heeft OPTA de mobiele aanbieders steeds een 

glijpad toegestaan voor de verlaging van hun MTA tarief. De mobiele aanbieders hebben de 
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oorspronkelijk in het MTA besluit op basis van BULRIC bepaalde MTA tarieven met 

goedvinden van OPTA weten te wijzigen in de voor de mobiele aanbieders gunstigere 

convenantstarieven. Daarbij is ook het in het MTA besluit 2007 opgenomen glijpad verder 

afgevlakt. De MTA tarieven liggen hierdoor al jarenlang op een kunstmatig hoog niveau 

waarvan de mobiele aanbieders zich wel bewust zijn. Er bestaat geen rechtvaardiging om nu 

wederom een glijpad aan de mobiele aanbieders toe te staan. 

 

Indien wel van een glijpad uitgegaan zou mogen worden, dient – aangezien het CBb in de 

uitspraak van 26 mei 2010 het MTA besluit 2007 en daarmee de tariefregulering op basis van 

de convenantstarieven heeft vernietigd – het startpunt van het glijpad bijgesteld te worden. Het 

glijpad dient aan te vangen met een tarief onder het niveau van de laatste stap uit het op 

BULRIC gebaseerde glijpad uit het MTA besluit 2007. [VERTOUWELIJK]. OPTA onderbouwt 

op geen enkele wijze waarom het glijpad uit 3 stappen zou moeten bestaan. Indien een glijpad 

wordt gehanteerd zijn 2 stappen voldoende. De mobiele aanbieders zullen de retail tarieven 

ook niet in 1 keer wijzigen. De mobiele aanbieders profiteren van de langdurige contracten 

(voor consumenten vaak 1-2 jaar, voor zakelijk vaak 2-3 jaar) met allerlei belbundels. Hiermee 

kunnen de mobiele aanbieders al grotendeels de door OPTA gestelde 5% gemiste retail omzet 

die afkomstig is vanuit de vaste aanbieders compenseren. Voor het verkeer tussen de mobiele 

aanbieders is het glijpad überhaupt niet relevant aangezien OPTA heeft vastgesteld dat die 

verkeersromen bilateraal zijn. 

         

OPTA hanteert symmetrische tarieven voor vaste gespreksafgifte. Zoals hiervoor aangegeven 

bestaat hier geen grondslag voor en dient uit te worden gegaan van assymetrische tarieven. 

OPTA stelt dat de daling van FTA beperkt is. Dit is feitelijk onjuist. De daling van FTA van 0,71 

naar 0,45 bedraagt 37%. Dit is een aanzienlijke daling. Deze daling dient gemitigeerd te 

worden door het hanteren van vertraagd reciproque tarieven danwel, indien ten aanzien van 

MTA een glijpad wordt gehanteerd, een glijpad voor FTA dat correspondeert met het glijpad 

voor MTA. 

 

15. OPTA 

(hoofdstuk 10 

736. In het voorgaande heeft het college voor de voorgenomen regulering vastgesteld dat: 

a. de totale directe reguleringskosten voor vaste gespreksafgifte 1.040.000 euro per jaar 

bedragen; 

b. de totale directe reguleringskosten voor mobiele gespreksafgifte 925.000 euro per jaar 

bedragen; 

c. de statische welvaartswinst van regulering, exclusief de effecten door CPS-concurrentie, 

zich bevindt tussen de 135 en 412 miljoen euro per jaar; 

d. de statische effect van regulering op het vaste consumentensurplus, exclusief de effecten 

door CPS-concurrentie, zich bevindt tussen de 238 en 309 miljoen euro per jaar; 

e. er additionele statische positieve welvaartseffecten zijn door CPS-concurrentie, die zijn 

berekend in het marktanalysebesluit vaste telefonie; 

f. de statische effect van regulering op het mobiele consumentensurplus zich bevindt tussen de 

minus 108 en plus 292 miljoen euro per jaar; 

 

Daarbij heeft het college aangegeven dat de positieve dynamische effecten ook optreden in 

het geval van een volledig waterbedeffect. Het college concludeert op grond van de 
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voorgaande dat de welvaartseffecten van de voorgenomen verplichtingen positief zijn. De 

verplichtingen zijn daar mee proportioneel en passend. 

 

 UPC UPC kan het door OPTA gepresenteerde welvaartseffect lastig beoordelen op basis van de in 

het ontwerpbesluit MTA/FTA opgenomen gegevens. 

 

16. OPTA 

( Annex A, 

pagina 184, 

tabel IX 

kosten) 

 

 UPC Het is onduidelijk wat met ieder item wordt bedoeld en wat is inbegrepen in het genoemde 

tarief voor ieder item. Om die reden kan UPC dit niet goed beoordelen. OPTA dient dit te 

verduidelijken in het definitieve besluit  MTA/FTA. 

 

OPTA dient duidelijk te maken dat alle aanbieder van gespreksafgifte nu ook verplicht zijn 

collocatie faciliteiten aan te bieden. Nu reeds is daar verschil van mening over met een 

aanbieder. Die aanbieder stelt zich op het standpunt dat het aanbieden van collocatie niet 

verplicht is en wil UPC dwingen dure huurlijnen van een gelieerde aanbieder af te nemen. 

 

 


