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Geachte heer Keetelaar, 
 
Met referte aan uw brief d.d. 26 april 2010 met uw kenmerk OPTA/AM/2010/201372 
inzake het onderwerp ‘ontwerpbesluit Marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte’ 
maakt Ziggo graag gebruik van de mogelijkheid om hierop te reageren. 
 
In eerdere beantwoordingen van consultaties over dit onderwerp heeft Ziggo 
aangegeven een voorstander te zijn van de BaK-systematiek en als second best de Pure 
BULRIC methode zoals de Europese Commissie die in haar aanbeveling aangaande dit 
onderwerp heeft gedaan. 
Ziggo betreurt het dat OPTA niet heeft gekozen voor het toepassen van de BaK-
systematiek. Ziggo ondersteunt evenwel OPTA in de keuze voor de Pure Bulric methode 
aangezien deze het best aansluit bij de feitelijke situatie en een goede opstap biedt om 
in de volgende reguleringsperiode alsnog de stap naar het BaK-systeem te maken.  
 
Ziggo heeft reeds eerder een aantal onderwerpen naar voren gebracht die betrekking 
hebben op deze marktanalyse. Hieronder worden ze nog even kort aangehaald. 
Het gaat om de theoretische benadering van UPC en Ziggo als één bedrijf door het 
ontbreken van een nationale footprint, de opmerking van Analyses Mason1 dat  ‘in 
practice separate cable operators exist despite having the possibility to merge suggest 
that any cost overlap that results from non-nationwide networks/businesses cannot be 
considered exogenous’  is a theoretical statement and does not reflect a realistic view of 
the current market conditions’, het new entrant vraagstuk met het toestaan van 
asymmetrische MTA-tarieven en de WACC van 10,6%. 
 

                                          
1 Bron: Analysys Mason conceptual approach, versie 11 januari 2010, Ref. 14895-032b, 
pagina 21 en 22. 
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Met betrekking tot ingangsdatum en verloop van de glijpaden het volgende. Terminating 
tarieven worden historisch gezien per 1 januari en 1 juli elk jaar aangepast. Ergo zou het 
nieuwe plafond ook per 1 juli 2010 in moeten gaan in plaats van per 1 september.  
Wat betreft de fasering meent Ziggo dat een halfjaarlijkse bijstelling van het plafond 
meer passend is. Met de voorgestelde fasering betaalt Ziggo onredelijk lang een te hoog 
MTA-tarief. 
 
 
Ziggo is gezien de deadline van de consultatie niet in de gelegenheid geweest om de 
CBb uitspraak van 27 mei jl. te verwerken in deze reactie. Ziggo zal op korte termijn 
terugkomen met een reactie ten aanzien van dit onderwerp. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Ing. GGJ Lieverse 
Director Regulatory & Public Affairs 
Ziggo B.V. 
 


