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1 Inleiding en samenvatting 

1.1 Inleiding 

1. Op grond van hoofdstuk 6A van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw) dient de Autoriteit 

Consument en Markt (hierna: ACM) bepaalde relevante markten in de elektronische 

communicatiesector te onderzoeken om vast te stellen of op die markten sprake is van 

daadwerkelijke concurrentie dan wel dat op de markten ondernemingen beschikken over 

aanmerkelijke marktmacht (hierna: AMM). Aan ondernemingen die beschikken over AMM legt 

ACM passende verplichtingen op. 

2. Dit besluit betreft de wholesalemarkten voor vaste en mobiele gespreksafgifte. Meer 

precies: de wholesalemarkten voor gespreksafgifte op afzonderlijke openbare 

telefoonnetwerken, verzorgd op een vaste locatie en voor gespreksafgifte op afzonderlijke 

mobiele netwerken. Deze markten zijn in de aanbeveling relevante markten (hierna: 

aanbeveling)
1
 van de Europese Commissie (hierna: de Commissie) opgenomen als markt 3 

(vaste afgifte) en markt 7 (mobiele afgifte). 

3. De dienst gespreksafgifte wordt door aanbieders bij elkaar ingekocht, zodra een gebruiker 

van het ene netwerk een gebruiker op het ander netwerk wil bellen. Wanneer een eindgebruiker 

van vaste en mobiele telefonie die is aangesloten op het netwerk van aanbieder A, een andere 

eindgebruiker wil bellen die is aangesloten op het netwerk van een andere aanbieder B, dient 

het gesprek over zowel netwerk A als B te worden gerouteerd. Beide netwerken (A en B) 

moeten dan direct of indirect met elkaar zijn verbonden. Het routeren van het gesprek over het 

netwerk van aanbieder B naar de eindgebruiker die wordt gebeld, is de dienst gespreksafgifte. 

Die dienst wordt door aanbieder B aan aanbieder A geleverd. 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. 

Ontwikkelingen sinds vorige reguleringsperiode 

4. In het marktanalysebesluit vaste en mobiele gespreksafgifte (hierna: marktanalysebesluit 

FTA-MTA-3)
2
 van 7 juli 2010 heeft het college van OPTA (rechtsvoorganger van ACM, hierna: 

OPTA) aanbieders van zowel vaste als mobiele gespreksafgifte de verplichting opgelegd om 

kostengeoriënteerde tarieven te hanteren op basis van pure BULRIC. Pure BULRIC houdt in 

dat alleen mag worden uitgegaan van de kosten die verband houden met de dienst 

gespreksafgifte. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) heeft in zijn 

                                                      
1
 Aanbeveling relevante markten van de Europese Commissie, PbEG 2007 L344/65. 

2
 Marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte, OPTA/AM/2010/201951, 7 juli 2010. 
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uitspraak van 31 augustus 2011
3
 geoordeeld dat OPTA in voornoemd besluit onvoldoende heeft 

gemotiveerd dat een tariefmaatregel op basis van pure BULRIC passend is. Het CBb heeft 

gedeeltelijk zelf in de zaak voorzien. Blijkens de uitspraak van het CBb dienen tarieven op basis 

van plus BULRIC te worden gehanteerd, waarbij naast de met de dienst verband houdende 

kosten tevens wordt uitgegaan van de gemeenschappelijke en gezamenlijke kosten. Dat de 

Commissie in de Aanbeveling gespreksafgifte pure BULRIC heeft aanbevolen als passende 

tariefmaatregel op de markten voor gespreksafgifte staat daaraan volgens het CBb niet in de 

weg. Het CBb heeft bepaald dat de mobiele gespreksafgiftetarieven op basis van plus BULRIC 

worden vastgesteld. Voor vaste gespreksafgifte heeft het CBb OPTA de opdracht gegeven in 

een nieuw besluit de hoogte van de tariefplafonds op basis van plus BULRIC vast te stellen.
4
 

5. Na de uitspraak van het CBb heeft OPTA het ontwerpbesluit marktanalyse vaste en mobiele 

gespreksafgifte FTA-MTA-3b
5
 (hierna: ontwerpbesluit marktanalyse FTA-MTA-3b), waarin 

OPTA ter uitvoering van de opdracht van het CBb voor vaste gespreksafgifte een 

tariefmaatregel op basis van de plus BULRIC methode heeft opgelegd, op 12 januari 2012 

voorgelegd aan de Commissie. De Commissie heeft in het kader van de zogenoemde tweede 

fase procedure aangegeven ernstige twijfels te hebben over de passendheid van de door OPTA 

voorgenomen verplichtingen aangezien een economische onderbouwing voor de plus BULRIC 

methode ontbreekt. Het Body of European Regulators for Electronic Communications (hierna: 

BEREC) heeft vervolgens geconcludeerd dat de ernstige twijfels van de Commissie 

gerechtvaardigd zijn. OPTA heeft het genotificeerde ontwerpbesluit marktanalyse FTA-MTA-3b 

daarna niet gewijzigd of ingetrokken. 

6. De Commissie heeft vervolgens op 13 juni 2012 een aanbeveling
6
 gedaan op grond 

waarvan OPTA het ontwerpbesluit marktanalyse FTA-MTA-3b zou moeten wijzigen of intrekken 

om ervoor te zorgen dat de tariefplafonds voor vaste en mobiele gespreksafgifte zijn gebaseerd 

op de pure BULRIC methode. De Commissie heeft daarbij aangegeven dat OPTA de 

aanbeveling onverwijld en uiterlijk voor 1 januari 2013 dient uit te voeren. Op 2 juli 2012 heeft 

OPTA het definitieve marktanalysebesluit FTA-MTA-3b
7
 vastgesteld zonder de aanbeveling van 

de Commissie in aanmerking te nemen. 

7. Inmiddels is het speelveld in de Europese Unie flink gewijzigd. Aangezien de Aanbeveling 

gespreksafgifte op 1 januari 2013 geïmplementeerd diende te zijn, wordt pure BULRIC voor 

mobiele gespreksafgifte in het merendeel van de landen in de Europese Unie als 

kostenberekeningsmethode gehanteerd. Voor vaste gespreksafgifte worden tarieven in steeds 

                                                      
3
 CBb 31 augustus 2011, LJN: BR6195. 

4
 CBb 31 augustus 2011, LJN: BR6195, r.o. 4.8.3.28.  

5
 Marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte (FTA-MTA-3b), ontwerpbesluit voor notificatie, 

OPTA/AM/2011/202782, 12 januari 2012. 

6
 C(2012) 3770 final, 13 juni 2012. 

7
 Marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte (FTA-MTA-3b), OPTA-AM-2012-200203, 2 juli 2012. 
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meer landen op basis van pure BULRIC vastgesteld. Uit de analyse van ACM in het 

onderhavige besluit blijkt dat alleen de pure BULRIC kostenmethode prijsgerelateerde 

mededingingsproblemen en nadelige gevolgen volledig kan wegnemen en het meest bijdraagt 

aan de verwezenlijking van de doelstellingen van artikel 1.3 van de Tw. Plus BULRIC kan 

weliswaar het tariefniveau van gespreksafgifte van een hypothetisch efficiënte aanbieder in een 

daadwerkelijk competitieve marktomgeving enigszins benaderen, maar schiet in de huidige 

marktsituatie in het licht van de reguleringsdoelstellingen te kort. De keuze voor de pure 

BULRIC kostenmethode is ook jegens de betrokken marktpartijen passend. Daarmee vormt 

pure BULRIC naar het oordeel van  ACM in deze reguleringsperiode de passende invulling van 

de verplichting tot kostenoriëntatie.  

8. Het voorgaande noopt tot een grondige heroverweging ten opzichte van de vorige 

marktanalysebesluiten FTA-MTA-3 en FTA-MTA-3b. Alles afwegende oordeelt ACM in dit 

besluit dat het kostengeoriënteerde tarief voor vaste en mobiele gespreksafgifte in de komende 

reguleringsperiode wordt bepaald volgens de pure BULRIC kostenmethode (zie paragraaf 8.3). 

1.2 Samenvatting 

Afbakening relevante markten 

9. Voor een eindgebruiker (beller) die een bepaald persoon wil bellen op de meeste vaste en 

mobiele nummers is er geen of nauwelijks een alternatief (ofwel substituut) en vormt de dienst 

gespreksafgifte op het individuele netwerk van het betreffende nummer een noodzakelijke 

bouwsteen om het gesprek tot stand te brengen. De betreffende persoon (gebelde) die de beller 

wil bereiken, is nu eenmaal vaak niet op een ander nummer – via een ander netwerk – 

bereikbaar. Aanbieders van gespreksafgifte op deze nummers hebben dan ook een 

monopoliepositie. Er wordt daarom vaak gesproken van de (monopolie) bottleneck voor 

gespreksafgifte.  

10. ACM heeft in dit besluit de volgende productmarkten afgebakend:   

- gespreksafgifte op geografische nummers, 085-, 088-, 084/087-, 0970-, 112 en 14xy- 

en 116xyz-nummers op een afzonderlijk vast netwerk in geheel Nederland, aangeduid 

als “gespreksafgifte op een afzonderlijk vast netwerk” of kortweg “vaste 

gespreksafgifte”; en  

- “gespreksafgifte op 06- en 0970-nummers op afzonderlijke mobiele netwerken” of 

kortweg “mobiele gespreksafgifte”. 

11. Bovengenoemde relevante markten omvatten geheel Nederland, en beperken zich tot 

Nederland.  
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Dominantieanalyse  

12. ACM concludeert dat alle aanbieders van gespreksafgifte op afzonderlijke netwerken in 

Nederland beschikken over aanmerkelijke marktmacht. Immers, alle aanbieders van 

gespreksafgifte op de relevante markten voor gespreksafgifte op afzonderlijke netwerken (op 

het eigen netwerk) beschikken over een marktaandeel van 100 procent. Daarnaast is er sprake 

is van absolute toetredingsdrempels, als gevolg waarvan potentiële concurrentie op de markten 

voor gespreksafgifte geheel afwezig is. Er is onvoldoende kopersmacht om aanbieders te 

verhinderen zich onafhankelijk op te stellen van hun afnemers (en uiteindelijk eindgebruikers) of 

concurrenten op andere markten (vast/mobiel) bij het aanbieden van gespreksafgifte. Er zijn 

ook geen andere factoren die ertoe leiden dat aanbieders van gespreksafgifte niet over AMM 

beschikken. 

13. Als gevolg hiervan kunnen zich de volgende mededingingsbeperkende gedragingen 

voordoen: 

- buitensporig hoge tarieven; 

- marge-uitholling; en 

- toegangsbelemmeringen zoals het achterhouden van informatie, vertragingstactieken, 

onbillijke voorwaarden, kwaliteitsdiscriminatie waarbij de kwaliteit daalt onder een 

bepaald redelijk minimumniveau en strategisch productontwerp. 

 

Verplichtingen  

14. Ter voorkoming van de geconstateerde potentiële mededingingsproblemen en met het oog 

op het doel van de regulering, legt ACM de volgende verplichtingen op: 

- tariefregulering, zowel voor afgifte per minuut als voor interconnectie, op basis van een 

kostengeoriënteerd tarief (pure BULRIC). Het tariefplafond voor vaste gespreksafgifte 

bedraagt 0,108 eurocent per minuut. Het tariefplafond voor mobiele gespreksafgifte 

bedraagt 1,019 eurocent minuut. 

- toegangsverplichting; aanbieders moeten toegang tot gespreksafgifte en interconnectie 

bieden. Daarnaast moeten zij bijbehorende faciliteiten beschikbaar stellen die 

noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de toegang aan aanbieders van gespreksafgifte 

en interconnectie.   

- transparantieverplichting; aanbieders van gespreksafgifte worden verplicht om op een 

bepaalde wijze bepaalde informatie bekend te maken over tarieven en andere 

voorwaarden van toegang ten behoeve van gespreksafgifte bij eindgebruikers op zijn 

netwerk. Specifiek voor KPN-vast geldt de verplichting tot het publiceren van een 

referentieaanbod. 
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1.3 Aanbieders van vaste en mobiele gespreksafgifte 

15. Tabel 1 bevat een lijst van alle aanbieders van vaste en mobiele gespreksafgifte. In het 

dictum stelt ACM vast dat al deze aanbieders en hun groepsmaatschappijen als bedoeld in 

artikel 24b Boek 2 Burgerlijk Wetboek, voor zover zij actief zijn als aanbieder van openbare 

elektronische communicatienetwerken, bijbehorende faciliteiten of elektronische 

communicatiediensten op de markten voor gespreksafgifte, beschikken over AMM (resulterend 

in dictumpunt VI). Op grond daarvan rusten op al deze vaste aanbieders de verplichtingen zoals 

die zijn vastgesteld in het dictum van dit besluit. Dit besluit is dus gericht aan alle in tabel 1 

genoemde aanbieders. 

16. Telkens als in dit besluit een in tabel 1 genoemde aanbieder wordt vermeld, geldt dat onder 

deze aanbieder wordt verstaan: de genoemde aanbieder en zijn groepsmaatschappijen als 

bedoeld in artikel 24b Boek 2 Burgerlijk Wetboek, voor zover zij actief zijn als aanbieder van 

openbare elektronische communicatienetwerken, bijbehorende faciliteiten of elektronische 

communicatiediensten op de markt voor vaste gespreksafgifte. 

 Aanbieders van gespreksafgifte FTA MTA 

1 Algemeen Beheer Nederland X  

2 Aspider Solutions Nederland B.V.  X 

3 ACN Europe B.V. X  

4 Barablu Benelux Ltd X X 

5 BT Nederland N.V. X  

6 CAIW Diensten B.V. X  

7 Colt Telecom B.V. X  

8 Coolwave Communications B.V. X  

9 Dean Connect B.V. X  

10 Delta N.V. X  

11 Easynet Nederland B.V. X  

12 EDPnet B.V X  

13 Edutel B.V. X  

14 Elephant Talk Communications X X 

15 EspritXB X  

16 Global Call B.V. X  

17 Global-E B.V. X  

18 GnTel B.V. X  

19 Hilf Telecom B.V. X  
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 Aanbieders van gespreksafgifte FTA MTA 

20 Infopact Netwerkdiensten B.V. X  

21 Intercity Mobile Communications B.V. X X 

22 

23 

KabelNoord 

Kabeltex 

X 

X 

 

 

24 Koninklijke KPN N.V. X X 

25 Lancelot  B.V.,  X  

26 Lycamobile Netherlands Ltd.  X 

27 Orange Business Netherlands B.V. X  

28 PLEX Telecom B.V. X  

29 Private Mobility Nederland B.V. X X 

30 RoutIT B.V.  X  

31 Scarlet Telecom B.V. X X 

32 Schiphol Telematics X  

33 Solcon Internetdiensten B.V. X  

34 SpeakUp B.V. X  

35 Tele2 Nederland B.V. X X 

36 Teleena Holding B.V. X X 

37 Telio Netherlands B.V. X  

38 Tismi B.V. X  

39 T-Mobile Netherlands B.V X X 

40 UPC Nederland B.V. (Liberty Global Europe N.V.) X  

41 U-wiss B.V.  X  

42 Verizon Nederland B.V. X  

43 Vodafone Libertel B.V. X X 

44 Voiceworks B.V. X X 

45 Wavecrest Netherlands B.V X  

46 Ziggo B.V. X  

 Totaal aantal 42 14 

Tabel 1. Aanbieders van vaste en mobiele gespreksafgifte. 
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1.4 Opbouw 

17. ACM beschrijft in hoofdstuk 2 het relevante juridische kader, zowel op nationaal als op 

Europees niveau. In hoofdstuk 3 licht ACM de gevolgde procedure ter voorbereiding van dit 

besluit toe. In de hoofdstukken 4 tot en met 10 voert ACM de marktanalyse uit. 

18. In hoofdstuk 4 worden de relevante markten afgebakend. Vervolgens wordt een 

dominantieanalyse uitgevoerd in hoofdstuk 5 van dit besluit. De potentiële 

mededingingsproblemen die het gevolg kunnen zijn van het bestaan van aanmerkelijke 

marktmacht worden geanalyseerd in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 stelt ACM vast welke 

verplichtingen geschikt en noodzakelijk zijn, waarna de verplichtingen in hoofdstuk 8 nader 

worden ingevuld. Hoofdstuk 9 omvat de effectentoets waarbij de voor- en nadelen van de 

verplichtingen worden gewogen. Het dictum staat in hoofdstuk 10. 

19. De tariefplafonds die worden opgelegd, zijn weergegeven in Annex A. In Annex B gaat ACM 

dieper in op de BULRIC-modellering. Annex C bevat de documentatie bij het BULRIC-model. 

Annex D bevat een toelichting op de effectentoets en Annex E is het model zelf. In Annex F 

gaat ACM in op zienswijzen van marktpartijen. In Annex G wordt stilgestaan bij de specifieke 

opmerkingen ten aanzien van de BULRIC-modellering. Annex H beschrijft de reactie van de 

Europese Commissie op het ontwerpbesluit. 
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2 Juridisch kader 

2.1 Europees kader 

20. ACM neemt het onderhavige besluit op grond van de bepalingen van hoofdstuk 6a van de 

Telecommunicatiewet. Daarbij wordt uitvoering gegeven aan het juridisch kader zoals dat ook 

op Europees niveau door de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement en de 

Commissie van de Europese Unie (hierna: de Commissie) is vormgegeven. 

21. Het Europese kader wordt onder meer gevormd door een vijftal harmonisatierichtlijnen, 

waarvan de zogenaamde Kaderrichtlijn de horizontale kaders bevat voor de regelgeving voor 

elektronische communicatie.
8
 Daarbij spelen de door de Europese regelgever beoogde 

doelstellingen van harmonisatie en rechtszekerheid een belangrijke rol. De doelstellingen zijn in 

artikel 8, tweede tot en met vierde lid,  van de Kaderrichtlijn geformuleerd: (i) de nationale 

regelgevende instanties bevorderen de concurrentie; (ii) zij dragen bij aan de ontwikkeling van 

de interne markt; en (iii) zij bevorderen de belangen van de burgers van de Europese Unie. 

22. De Commissie heeft het Europese reguleringskader nader uitgewerkt in een aantal 

richtsnoeren en aanbevelingen. Op grond van artikel 15, derde lid, van de Kaderrichtlijn houden 

de nationale regelgevende instanties bij het definiëren van markten zo veel mogelijk rekening 

met de richtsnoeren en aanbevelingen van de Commissie. Op grond van artikel 16, eerste lid, 

van de Kaderrichtlijn houden de nationale regelgevende instanties bij de analyse van de 

relevante markten rekening met de door de Commissie bepaalde markten, met maximale 

inachtneming van de richtsnoeren. Voor het onderhavige besluit zijn met name de Richtsnoeren 

                                                      
8
 Deze richtlijnen bestaan uit: Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake 

een gemeenschappelijk regelgevend kader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten, PbEG L 108/33 

van 24 april 2002 (Kaderrichtlijn); Richtlijn 2002/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 

inzake de toegang tot en interconnectie van elektronische-communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten, PbEG L 

108/7 van 24 april 2002 (Toegangsrichtlijn); Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 

2002 inzake de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten, PbEG L 108/21 van 24 april 2002 

(Machtigingsrichtlijn); Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de 

universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten, PbEG L 

108/51 van 24 april 2002 (Universeledienstrichtlijn); en Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad 

van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

in de sector elektronische communicatie, PbEG L 201/37 van 31 juli 2002 (Richtlijn betreffende privacy en elektronische 

communicatie, of Bijzondere Privacy Richtlijn). Deze richtlijnen zijn in 2009 aangepast door twee richtlijnen, namelijk: 

Richtlijn 2009/136/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 25 november 2009 tot 

wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-

communicatienetwerken en -diensten, Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie en verordening (EG) nr. 

2006/2004 betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming, PbEG L 337/11 van 18 december 

2009 (Burgerrechten Richtlijn); Richtlijn 2009/140/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 

tot wijziging van Richtlijn 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor 

elektronischecommunicatienetwerken en -diensten, Richtlijn 2002/19/EG inzake de toegang tot en interconnectie van 

elektronischecommunicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten, en Richtlijn 2002/20/EG betreffende de machtiging 

voor elektronischecommunicatienetwerken en -diensten, PbEG L 337/37 van 18 december 2009 (hierna: Richtlijn 

Betere Regelgeving). 
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marktanalyse en aanmerkelijke marktmacht (hierna: de Richtsnoeren)
9
, de Aanbeveling 

betreffende relevante producten en dienstenmarkten
10

 en de Aanbeveling 

gespreksafgiftetarieven
11

 van belang.
 
Het doel van de Richtsnoeren is onder meer de nationale 

regelgevende instanties te helpen de geografische dimensie af te bakenen van die product- en 

dienstenmarkten die in de Aanbeveling betreffende relevante producten en dienstenmarkten 

worden genoemd en met behulp van de methode van hoofdstuk 3 van de Richtsnoeren een 

marktanalyse uit te voeren van de mededingingsomstandigheden op de genoemde markten. In 

de Aanbeveling gespreksafgiftetarieven beveelt de Commissie aan de pure BULRIC methode te 

hanteren voor het vaststellen van kostengeoriënteerde gespreksafgiftetarieven. 

23. Daarnaast houdt ACM bij de invulling van zijn taken rekening met relevante 

gemeenschappelijke standpunten en adviezen van ERG en BEREC.
12

 Zo geeft ACM met het 

onderhavige besluit zo veel mogelijk invulling aan de ERG Common Position on remedies, die 

beoogt een consistente en geharmoniseerde aanpak te verzekeren bij het opleggen van 

verplichtingen door de nationale regelgevende instanties.
13

 Hiertoe bevat deze Common 

Position een catalogus van de beschikbare (standaard)verplichtingen, beginselen om de 

nationale regelgevende instanties te leiden in de keuze voor passende verplichtingen en een 

onderdeel waarin de op te leggen verplichtingen worden gekoppeld aan de genoemde 

standaard mededingingsproblemen.  

24. Een ander relevant document van de ERG is de Common Position on symmetry.
14

 In dit 

document wordt door ERG beargumenteerd dat symmetrische gespreksafgiftetarieven op 

langere termijn welvaartsoptimaal zijn, en dat afgiftetarieven zich binnen een redelijke termijn 

naar een symmetrisch niveau moeten bewegen. 

                                                      
9
 Richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht in het bestek 

van het gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten, gepubliceerd 

op 11 juli 2002, PbEG C 165/03. Deze richtsnoeren geven aanwijzingen over het afbakenen van de geografische 

dimensie van product- en dienstenmarkten zoals genoemd in de Aanbeveling relevante markten. 
10

 Aanbeveling van de Commissie betreffende relevante producten- en dienstenmarkten in de 

elektronischecommunicatiesector die overeenkomstig Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad 

inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronischecommunicatienetwerken en -diensten aan 

regelgeving ex ante kunnen worden onderworpen, 17 december 2007, PbEG L 344/65. 
11

 Aanbeveling van de Commissie inzake de regelgeving voor afgiftetarieven van vaste en mobiele telefonie in de EU, 

PbEG L 124/67. 
12

 ERG staat voor European Regulators Group, en is het voormalige onafhankelijk verband van NRIs in de Europese 

Unie. De taak van ERG was voornamelijk het geven van advies en te zorgen voor consistente toepassing van de 

richtlijnen van het NRK. Bij de oprichting van het Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) 

is ERG opgehouden te bestaan. BEREC heeft de hierboven genoemde taak van ERG overgenomen. 
13

 Zie ERG (06) 33 Revised ERG Common Position on the approach to Appropriate remedies in the ECNS regulatory 

framework, en ERG (07) 83 Common position on symmetry of fixed call termination rates and mobile call termination 

rates, 12 maart 2008. 

14
 ERG(07)83, ERG Common Position on symmetry of fixed call termination rates and mobile call termination rates, 12 

maart 2008 (hierna: Common Position on symmetry). 
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2.2 Nationaal kader 

25. In de Telecommunicatiewet (hierna: de Tw), en in het bijzonder in hoofdstuk 6a daarvan, is 

het zojuist beschreven Europese regelgevingskader voor een belangrijk deel geïmplementeerd. 

Hieronder is uitgewerkt hoe ACM op basis van deze wet achtereenvolgens markten definieert, 

analyseert en verplichtingen oplegt. 

26. Hoofdstuk 6a van de Tw bevat een regeling inzake verplichtingen voor ondernemingen die 

beschikken over AMM. Over de achtergronden van dit hoofdstuk merkt de wetgever in de 

memorie van toelichting bij de Tw het volgende op:
15

 

 

“Dit wetsvoorstel heeft onder andere tot doel om op alle relevante markten van de elektronische 

communicatiesector daadwerkelijke concurrentie te bevorderen, zodat er voor eindgebruikers 

voldoende keuzevrijheid bestaat, ook voor wat betreft prijs en kwaliteit. Teneinde te bevorderen 

dat markten, waarop nog geen sprake is van daadwerkelijke concurrentie, daadwerkelijk 

concurrerend worden, kan het college op grond van hoofdstuk 6a verplichtingen opleggen. (…) 

Net als op grond van hoofdstuk 6 van de huidige Telecommunicatiewet kunnen deze 

verplichtingen alleen worden opgelegd aan aanbieders met aanmerkelijke marktmacht. (…) Van 

belang is dat het college een aantal procedurele stappen moet doorlopen voordat hij een 

aanbieder met aanmerkelijke marktmacht verplichtingen kan opleggen. In een notendop zijn 

deze stappen: 

- het bepalen van relevante markten waarop asymmetrische ex ante verplichtingen 

gerechtvaardigd kunnen zijn, 

- het onderzoeken van deze markten teneinde vast te stellen of hierop aanbieders 

actief zijn die beschikken over een aanmerkelijke marktmacht en, zo ja, 

- welke verplichtingen, gelet op de omstandigheden op de desbetreffende markt, 

voor deze aanbieders passend zijn.” 

 

27. Op grond van de artikelen 6a.1 en 6a.2 van de Tw dient ACM kort gezegd 

achtereenvolgens in overeenstemming met het algemene Europese mededingingsrecht de 

relevante markten te definiëren en vast te stellen of op deze markten sprake is van 

ondernemingen met aanmerkelijke marktmacht (hierna: AMM).  

28. De bepaling van de relevante markt speelt een fundamentele rol bij het beantwoorden van 

de vraag of een onderneming AMM bezit, omdat daadwerkelijke mededinging alleen kan 

worden beoordeeld in relatie tot de aldus omschreven relevante markt. ACM kan op grond van 

artikel 6a.1, tweede lid, van de Tw in overeenstemming met de beginselen van het algemene 

Europese mededingingsrecht andere relevante markten bepalen, indien hier naar zijn oordeel 

aanleiding toe is, of indien dit voortvloeit uit artikel 6a.4 of uit artikel 27 van de Kaderrichtlijn. 

Indien ACM een markt bepaalt die afwijkt van de markten die in de aanbeveling worden 

                                                      
15

 Kamerstukken II 2002/03, 28 851, nr. 3, p.18. 
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genoemd, toetst ACM aan de hand van de drie criteria of deze markt zodanige kenmerken heeft 

dat het opleggen van wettelijke verplichtingen op deze markten gerechtvaardigd kan zijn. 

29. Vervolgens onderzoekt ACM deze markten en stelt hij vast of de desbetreffende markten al 

dan niet daadwerkelijk concurrerend zijn en of hierop ondernemingen actief zijn die beschikken 

over AMM; zie artikel 6a.1, derde tot en met vijfde lid, van de Tw. Indien uit het marktonderzoek 

blijkt dat een markt niet daadwerkelijk concurrerend is, stelt ACM op grond van artikel 6a.2, 

eerste lid, onder a, van de Tw vast welke ondernemingen beschikken over AMM. Daarbij is 

bepalend of een onderneming zich onafhankelijk op de markt kan gedragen, bijvoorbeeld door 

duurzaam haar prijzen te verhogen, zonder daarvan (per saldo) negatieve effecten te 

ondervinden. Bij de vaststelling van een AMM zal ACM, in overeenstemming met het 

mededingingsrecht, rekening houden met meer factoren dan alleen marktaandeel, zoals 

toetredingsmogelijkheden en kopersmacht. 

2.3 Passende verplichtingen 

30. Nadat ACM heeft onderzocht of er op de relevante markt ondernemingen actief zijn die 

beschikken over een AMM, onderzoekt hij op grond van artikel 6a.1, vijfde lid, onder a, van de 

Tw welke verplichtingen passend zijn voor deze ondernemingen. Vervolgens legt ACM, voor 

zover passend, de in hoofdstuk 6a van de Tw genoemde verplichtingen op, op grond van artikel 

6a.2, eerste lid, onder a, van de Tw. 

31. In artikel 6a.2, derde lid, van de Tw is beschreven wat onder ‘passend’ in de hiervoor 

bedoelde zin moet worden verstaan. Een verplichting is passend, als deze gebaseerd is op de 

aard van het op de desbetreffende markt geconstateerde probleem en in het licht van de 

doelstellingen van artikel 1.3 proportioneel en gerechtvaardigd is. Deze doelstellingen zijn: (i) 

het bevorderen van concurrentie bij het leveren van elektronische communicatienetwerken, 

elektronische communicatiediensten of bijbehorende faciliteiten, (ii) de ontwikkeling van de 

interne markt en (iii) het bevorderen van belangen van eindgebruikers wat betreft keuze, prijs 

en kwaliteit. 

32. Met deze aanpak kan maatwerk worden geleverd waardoor overregulering kan worden 

voorkomen. Door het opleggen van verplichtingen moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat 

zich problemen zullen voordoen die de ontwikkeling van de concurrentie op de betrokken markt 

in ernstige mate kunnen schaden of ertoe kunnen leiden dat de belangen van eindgebruikers 

ernstig worden geschaad. Ook indien ACM op grond van de uitgevoerde marktanalyse tot de 

conclusie komt dat het aannemelijk is dat dergelijke gedragingen zich in de toekomst zullen 

voordoen, kunnen bepaalde verplichtingen worden opgelegd om dergelijke gedragingen zoveel 

mogelijk te voorkomen, aldus de wetgever. 

33. ACM kan op grond van hoofdstuk 6a van de Tw verplichtingen opleggen op groothandels- 

en eindgebruikersniveau. Bij verplichtingen op groothandelsniveau gaat het om 
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toegangsverplichtingen en daarmee samenhangende verplichtingen. Voor verplichtingen op 

eindgebruikersniveau geldt dat deze betrekking hebben op de levering van 

eindgebruikersdiensten. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de verplichting om 

kostengeoriënteerde eindgebruikerstarieven in rekening te brengen. ACM kan slechts 

eindgebruikersverplichtingen opleggen voor zover verplichtingen op wholesaleniveau 

ontoereikend zijn om daadwerkelijke concurrentie te verwezenlijken of de belangen van 

eindgebruikers te beschermen (artikel 6a.2, tweede lid, onder b, van de Tw). 

34. Indien een markt niet daadwerkelijk concurrerend is, houdt ACM volgens artikel 6a.2, eerste 

lid, onder b, van de Tw eerder opgelegde of in stand gehouden verplichtingen in stand. Artikel 

6a.2, eerste lid, onder c, van de Tw bepaalt dat eerder opgelegde of in stand gehouden 

verplichtingen worden ingetrokken, indien deze niet langer passend zijn.  

35. Artikel 6a.3 bepaalt dat ACM ex ante verplichtingen dient in te trekken indien uit het 

onderzoek blijkt dat de relevante markt daadwerkelijk concurrerend is geworden (eerste lid), 

dan wel indien uit dit onderzoek blijkt dat een onderneming niet langer beschikt over AMM 

(tweede lid), dan wel indien blijkt dat de bestaande verplichtingen op eindgebruikersniveau niet 

langer nodig zijn en kan worden volstaan met verplichtingen op groothandelsniveau (derde lid). 

36. Op grond van artikel 6a.6 van de Tw gelden bijzondere voorwaarden voor het opleggen van 

toegangsverplichtingen. Een verplichting om te voldoen aan redelijke verzoeken tot bepaalde 

vormen van toegang kan worden opgelegd, indien het weigeren van toegang of het stellen van 

onredelijke voorwaarden met eenzelfde effect de ontwikkeling van een door duurzame 

concurrentie gekenmerkte eindgebruikersmarkt zou belemmeren of niet in het belang van de 

eindgebruiker zou zijn.  

37. Voor het opleggen van verplichtingen met betrekking tot de beheersing van tarieven of 

kostentoerekening geldt op grond van artikel 6a.7 van de Tw als aanvullende voorwaarde dat 

moet worden aangetoond dat de betrokken exploitant de prijzen door het ontbreken van 

daadwerkelijke concurrentie op een buitensporig hoog peil kan handhaven of de marges kan 

uithollen, in beide gevallen ten nadele van eindgebruikers. Dit artikel vormt de implementatie 

van artikel 13, eerste lid, van de Toegangsrichtlijn. In artikel 13, tweede lid, van de 

Toegangsrichtlijn is daarnaast bepaald dat de nationale regelgevende instanties erop toezien 

dat regelingen voor het terugverdienen van kosten en tariferingsmethoden die worden opgelegd 

erop gericht zijn efficiëntie en duurzame concurrentie te bevorderen en de consument maximaal 

voordeel te bieden. 

38. In grond van artikel 6a.9 van de Tw gelden wordt door de wetgever toegelicht hoe 

transparantieverplichtingen kunnen worden vormgegeven. Zo kan de informatie onder meer 

betrekking hebben op tarieven en voorwaarden die gelden bij het verlenen van toegang, of 

technische kenmerken en andere eigenschappen van het netwerk. Ook wordt de mogelijkheid 

van een referentieaanbod omschreven. 
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2.4 Beleidsregels van de Minister 

39. Waar nodig geeft ACM bovendien toepassing aan de Beleidsregels van de Minister van 

Economische Zaken over door ACM uit te oefenen taken in de elektronische 

communicatiesector
16

 (hierna: de Beleidsregels). Deze beleidsregels hebben enerzijds 

betrekking op de wijze van interpretatie van de daarin aangehaalde wetsartikelen (artikel 3 

inzake efficiënte kosten en artikel 5 inzake tarieftransparantie) en anderzijds op de wijze waarop 

ACM in zijn besluitvorming om dient te gaan met verschillende belangen (artikel 2 inzake 

duurzame concurrentie en artikel 4 inzake kwaliteit en toegang). Dit is onder meer relevant bij 

het onderzoek naar de passendheid van verplichtingen, waarbij ACM de gevolgen betrekt van 

een voorgenomen verplichting voor investeringen in alternatieve elektronische 

communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten, conform artikel 2, eerste lid, van de 

Beleidsregels. 

2.5 Consultatie van marktpartijen 

40. Hoofdstuk 6b van de Tw heeft als titel ‘Consultatie’. Ingevolge dit hoofdstuk dient ACM de 

besluiten waarin verplichtingen aan een onderneming met AMM worden opgelegd - en de 

daaraan ten grondslag liggende bepaling van de relevante markt(en) - zowel nationaal als 

Europees ter consultatie voor te leggen.  

41. Overeenkomstig artikel 6b.1, eerste lid, van de Tw is op dit besluit van ACM de uniforme 

openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 

(hierna: Awb) van toepassing.  

2.6 De Europese consultatie en notificatie 

42. Vanaf 26 mei 2011 dienen alle lidstaten de Kaderrichtlijn toe te passen, zoals gewijzigd 

bij de Richtlijn betere regelgeving. Ter voldoening aan de Richtlijn betere regelgeving is de Tw 

gewijzigd. Hieronder zal de herziene notificatieprocedure, zoals beschreven in hoofdstuk 6b van 

de Tw, worden toegelicht. 

43. Nadat de nationale consultatie is afgesloten, legt ACM het ontwerp van een op grond van 

artikel 6a.2 van de Tw genomen besluit dat van invloed is op de handel tussen de lidstaten 

tegelijkertijd voor aan de Commissie, BEREC en de NRI’s in andere lidstaten. Gedurende een 

periode van een maand kunnen de Commissie, BEREC en de NRI’s opmerkingen maken. ACM 

neemt het besluit niet eerder dan nadat deze termijn is verstreken. ACM houdt zo veel mogelijk 

rekening met de opmerkingen van de hiervoor genoemde instellingen. 

44. Indien de Commissie van mening is dat het voorgelegde ontwerpbesluit een belemmering 

vormt voor de interne Europese markt of indien zij ernstige twijfels heeft over de 

                                                      
16

 Stcrt. 2005, nr. 109. Dit zijn beleidsregels in de zin van artikel 19, eerste lid, van de Wet Onafhankelijke Post en 

Telecommunicatie Autoriteit. 
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verenigbaarheid van het genoemde ontwerp met het Unierecht, deelt zij dit mee aan ACM 

binnen de hiervoor genoemde termijn van een maand.
17

 Vervolgens zijn er twee procedures 

(naast elkaar) mogelijk. De eerste betreft het geval dat de mededeling van de Commissie 

betrekking heeft op een afgebakende relevante markt die afwijkt van de markten in de 

Aanbeveling en/of de aanwijzing van een onderneming met AMM. De tweede procedure betreft 

het geval dat de mededeling van de Commissie ziet op het opleggen, intrekken en/of wijzigen 

van verplichtingen op grond van artikel 6a.2 van de Tw of artikel 6a.3 van de Tw. 

45.  In het geval dat de hierboven genoemde mededeling van de Commissie ziet op de 

marktafbakening of de aanwijzing van een onderneming met AMM, wacht ACM ten minste twee 

maanden vanaf de datum van die mededeling met het vaststellen van zijn besluit. De 

Commissie kan gedurende deze twee maanden een besluit nemen waarin zij verlangt dat ACM 

het besluit intrekt of een besluit nemen haar voorbehoud in te trekken. De Commissie houdt 

hierbij zo veel mogelijk rekening met het advies van BEREC. Een dergelijke beschikking gaat 

vergezeld van een gedetailleerde en objectieve analyse van de redenen waarom de Commissie 

van mening is dat het ontwerpbesluit niet moet worden genomen, tezamen met specifieke 

voorstellen tot wijziging. Indien de Commissie verlangt dat het ontwerpbesluit wordt 

ingetrokken, dient ACM dit binnen zes maanden te doen of het besluit binnen deze periode te 

wijzigen. 

46. Indien de mededeling van de Commissie ziet op het opleggen, intrekken of wijzigen van 

verplichtingen als bedoeld in de artikelen 6a.2 en 6a.3 van de Tw wacht ACM gedurende vier 

maanden met het opleggen, intrekken en/of wijzigen van de verplichting(en).
18

 Binnen deze 

periode werken de Commissie, BEREC en ACM nauw samen om de meest geschikte en 

effectieve maatregel vast te stellen in het licht van de doelstellingen van artikel 8 van de 

Kaderrichtlijn. Binnen deze periode geeft BEREC binnen zes weken aan of het van mening is 

dat de ontwerpmaatregel dient te worden ingetrokken of gewijzigd.  

47. Na afloop van de periode kan de Commissie, in het geval dat ACM een verplichting 

wijzigt of handhaaft, binnen een maand een gemotiveerde aanbeveling doen om de verplichting 

in te trekken of te wijzigen, of een besluit nemen haar eerdere voorbehoud in te trekken. ACM 

dient vervolgens binnen een maand het definitieve besluit aan de Commissie en BEREC mee te 

delen.
19

 Indien ACM afwijkt van de aanbeveling dient zij te motiveren waarom zij de verplichting 

niet wijzigt of intrekt. 

48. De procedure die NRI’s dienen te volgen wanneer zij op grond van artikel 7 van de 

Kaderrichtlijn een ontwerpbesluit ter consultatie voorleggen aan andere NRI’s en de Commissie 

                                                      
17

 Artikel 7, vierde lid, van de Kaderrichtlijn. 

18
 ACM kan het ontwerpbesluit gedurende deze periode intrekken.  

19
 ACM kan het besluit nemen zodra de aanbeveling is gedaan of het voorbehoud is ingetrokken, tenzij er opnieuw dient 

te worden geconsulteerd zoals bedoeld in artikel 6b.1 van de Tw. 
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is beschreven in de Aanbeveling betreffende kennisgevingen, termijnen en raadplegingen als 

bedoeld in artikel 7 van de Kaderrichtlijn.
20

  

 

 

  

                                                      
20 Aanbeveling van de Commissie van 15 oktober 2008 betreffende kennisgevingen, termijnen en raadplegingen als 

bedoeld in artikel 7 van Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een 

gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten, PbEU 2008 L 301/23.  



 

 

 

Openbare versie 

 

 
2
0
/1

9
8

 

3 Verloop van de procedure 

49. Het onderhavige besluit is tot stand gekomen op basis van eigen onderzoek van ACM, 

extern onderzoek uitgevoerd in opdracht van ACM en informatie van marktpartijen. In dit 

hoofdstuk beschrijft ACM in chronologische volgorde de stappen die zijn doorlopen ten behoeve 

van de totstandkoming van dit besluit. 

April 2012: Start update kostenmodellering 

50. In het kader van deze marktanalyse heeft OPTA kostenmodellen laten updaten door 

Analysys Mason. Het betreft twee kostenmodellen: één voor een vaste aanbieder en één voor 

een mobiele aanbieder, bepaalde onderdelen van die twee modellen zijn gemeenschappelijk. 

Het gaat om zogenaamde Bottom-Up Long-Run Incremental Costs (hierna: BULRIC) modellen.  

51. OPTA heeft marktpartijen uitgenodigd deel te nemen aan de update van die modellen via 

een Industry Group voor BULRIC (hierna: IG).
21

 De IG is in de volgende stappen betrokken 

geweest bij de ontwikkeling van de kostenmodellen. OPTA heeft op 3 juli 2012 twee vragen-

lijsten aan de IG-leden verstuurd om diensten-, netwerk- en kostengegevens van de IG-leden te 

vragen. Daarnaast zijn marktpartijen geconsulteerd over conceptuele onderwerpen die bij deze 

modellering aan de orde zijn. Op 5 juli 2012 is er een IG-bespreking gehouden (hierna: IG-I).  

52. In de tweede IG bespreking op 18 oktober 2012 (hierna: IG-II) zijn de resultaten van de 

conceptmodellen door Analysys Mason aan de IG-leden gepresenteerd en toegelicht. Deze 

modellen en de begeleidende documenten zijn daarna gedurende vier weken geconsulteerd. 

Om partijen in staat te stellen om, bilateraal, met OPTA en Analysys Mason van gedachten te 

wisselen over de modellering, zijn op 1 en 2 november 2012 gesprekken met partijen 

gehouden. Daarnaast heeft OPTA marktpartijen geconsulteerd naar aanleiding van de 

spectrumveiling die op 14 december 2012 is afgerond. Op 20 december 2012 heeft OPTA aan 

marktpartijen een vragenlijst gestuurd omtrent de waardering van het spectrum en de 

hoeveelheid spectrum dat in het BULRIC-model moet worden geïncorporeerd. Alle resultaten 

van het BULRIC-project zijn opgenomen als Annex A bij dit besluit.  

53. Eén van de inputparameters van de kostenmodellen is de WACC (weighted average cost of 

capital). OPTA heeft The Brattle Group op 20 november 2012 opdracht gegeven om deze 

WACC te bepalen. Op 28 december 2012 heeft The Brattle Group de uitkomsten in een 

rapportage opgeleverd.    

Juni – juli 2012: Verkennende gesprekken 

54. Voor de start van deze marktanalyse heeft OPTA interviews gehouden met een aantal 

marktpartijen. De interviews hadden tot doel te inventariseren op welke onderwerpen de in het 
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kader van de marktanalyse te versturen vragenlijst zich vooral zou moeten richten, zodat de 

vragenlijst beperkt en efficiënt zou zijn. OPTA heeft gesproken met zowel grote aanbieders van 

gespreksafgifte als met een aantal kleinere partijen. 

September - oktober 2012: Vragenlijst 

55. Op 7 september 2012 heeft OPTA een vragenlijst
22

 gestuurd naar betrokken partijen om 

voor de analyse relevante informatie te verkrijgen van aanbieders en afnemers. Op een aantal 

plaatsen in de vragenlijst zijn door OPTA ook voorlopige bevindingen op basis van voorgaande 

marktanalyses weergegeven.  

56. Partijen met een marktaandeel van meer dan vijf procent op de retailmarkt voor vaste of 

mobiele telefonie waren verplicht de vragenlijst te beantwoorden, voor andere partijen was 

beantwoording van de vragen facultatief. De vragenlijsten zijn op uiterlijk 9 oktober 2012 

beantwoord door BCPA (namens BT en Verizon), CAIW, Global-E, KPN, Solcon, SpeakUp,  

T-Mobile, Tele2, Tisme, UPC, Vodafone, Voiceworks en Ziggo. ACM heeft kennis genomen van 

deze antwoorden, en deze meegenomen in haar analyse en besluitvorming. 

September 2012: Extern onderzoek Telecompaper 

57. OPTA heeft Telecompaper opdracht gegeven om onderzoek te doen naar ontwikkelingen 

op de markt voor mobiele telefonie. Tevens heeft OPTA Telecompaper verzocht om het 

gebruik, de providers en belangrijkste ontwikkelingen van Over-The-Top (OTT) diensten in kaart 

te brengen. Deze informatie heeft ACM onder meer betrokken in zijn analyse van 

toetredingsmogelijkheden en potentiële concurrentie. In januari 2013 heeft Telecompaper twee 

rapporten opgeleverd, namelijk “Monitor Mobiele Markt” en “OTT Markt Monitor”. 

April - mei 2013: Nationale consultatie 

58. Op 16 april heeft ACM het voorontwerp van dit besluit en de bijbehorende Annexen 

bekendgemaakt. Overeenkomstig artikel 6b.1 van de Tw zijn belanghebbenden gedurende 6 

weken na de formele terinzagelegging van het ontwerpbesluit en de bijbehorende Annexen in 

de gelegenheid gesteld hun schriftelijke zienswijze tegen het ontwerpbesluit en de Annexen aan 

ACM kenbaar te maken. In Annex F gaat ACM in op deze zienswijzen. 

Juli 2013: Notificatie 

59. Op 2 juli heeft ACM op grond van artikel 6b.2, eerste lid, van de Tw het ontwerpbesluit 

voorgelegd aan de Europese Commissie, de nationale regelgevende instanties en BEREC. Op 

31 juli heeft ACM een schriftelijke reactie van de Commissie ontvangen, waarin ze de analyse 

van ACM onderschrijft. Van de andere lidstaten en BEREC is geen reactie ontvangen.  
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4 Marktafbakening 

4.1 Inleiding 

60. Dit hoofdstuk bevat de afbakening van de markten voor gespreksafgifte. De relevante 

markten worden bepaald aan de hand van productkenmerken en geografische kenmerken. Bij 

de analyse wordt uitgegaan van de denkbeeldige situatie dat er geen AMM-regulering bestaat. 

De relevante markten worden vervolgens in hoofdstuk 5 onderzocht om te bepalen of er sprake 

is van daadwerkelijke concurrentie. 

61. De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In het onderdeel 4.2 wordt gespreksafgifte 

beschreven in de bredere context van wholesalediensten voor verkeer, zoals gespreksopbouw 

en gespreksdoorgifte. Ook de kwalitatieve effecten van veranderingen in het afgiftetarief worden 

hier besproken als inleiding op de marktafbakening. Onderdeel 4.3 behandelt de grens tussen 

gespreksafgifte en gespreksdoorgifte. In onderdeel 4.4 wordt de bestaande regulering 

beschreven. 

62. Hierna volgt de afbakening van de productmarkt in onderdeel 4.5 en de geografische 

marktafbakening in onderdeel 4.6. Ten slotte concludeert ACM wat de relevante markten voor 

gespreksafgifte zijn. 

4.2 Beschrijving van de dienst gespreksafgifte 

63.  Voorafgaand aan de marktafbakening wordt in dit onderdeel eerst een beschrijving van de 

dienst gespreksafgifte gegeven en wordt kort aangegeven hoe de afgiftediensten kwalitatief 

doorwerken in retailtarieven en tariefelementen. Ook wordt beschreven hoe gespreksafgifte zich 

verhoudt tot de wholesalediensten gesprekopbouw en gespreksdoorgifte. 

4.2.1 Gespreksafgifte, verschillende betalingen en ontvangen nut 

64. De dienst gespreksafgifte is noodzakelijk indien een gebruiker (hierna: beller) op een 

netwerk A van aanbieder A een andere gebruiker op een ander netwerk, netwerk B van 

aanbieder B, wil bellen. Het gesprek kan dan niet door uitsluitend aanbieder A worden 

afgehandeld. Aanbieder A dient het gesprek te routeren naar een interconnectielocatie vanaf 

waar het gesprek verder wordt afgewikkeld door aanbieder B. Aanbieder B levert aanbieder A 

de afgiftedienst, die er uit bestaat dat aanbieder B het gesprek naar de bestemming brengt, 

zijnde een gebelde gebruiker (hierna: gebelde) of een bestemmingsnummer waarop een 

bepaalde dienst wordt geleverd. 

65. De bij gespreksafgifte betrokken partijen zijn dus de beller en de gebelde en de 

originerende (A) en terminerende aanbieder (B) (zie Figuur 1). Dit creëert een in economische 

zin bijzondere situatie van gezamenlijke productie (aanbieder A en B) en gezamenlijke 



 

 

 

Openbare versie 

 

 
2
3
/1

9
8

 

consumptie (beller en gebelde) van een telefoongesprek. Aanbieder A en B interconnecteren op 

één of meerdere locatie(s) (hierna: interconnectielocatie). In de praktijk maken aanbieder A en 

B soms ook gebruik van een tussenliggend (transit) netwerk dat gespreksdoorgifte tussen 

netwerken levert. Dit tussenliggende transitnetwerk heeft geen wezenlijke invloed op de analyse 

in dit onderdeel. Gespreksafgifte is het afwikkelen van het gesprek vanaf de 

interconnectielocatie naar de gebelde. Aanbieder B levert de gespreksafgifte aan aanbieder A. 

66. Hierna wordt aangegeven hoe de betalingen tussen de verschillende bij een gesprek 

betrokken partijen verlopen. In de meeste landen is het gebruikelijk dat aanbieder A aan 

aanbieder B betaalt voor de gespreksafgifte, dit is het afgiftetarief. Deze manier van verrekening 

wordt Calling Party Network Pays (hierna: CPNP) genoemd. CPNP wordt in ieder geval in 

Nederland en de rest van Europa gebruikt. Er zijn ook landen (buiten Europa) waar soms het 

bill-and-keep systeem (hierna: BaK) wordt gehanteerd voor gespreksafgifte.
23

 In het geval van 

BaK wordt er op wholesaleniveau niet betaald voor gespreksafgifte.  

netwerk A

originerend

netwerk B

terminerend
gebeldebeller PoI

betaling afgiftetarief
(wholesale)

€

betaling retailtarief
(retail)

€

CPNP

CPP
Retail: beller betaalt voor uitgaande gesprek, 

gebelde niet voor inkomende gesprek

wholesale: orginerende netwerk A betaalt voor afgifte (termineren) op netwerk B

interconnectielocatie

 

Figuur 1. Betalingen door beller en originerende netwerk. 

 

67. De beller initieert het gesprek en ontleent daaraan waarde, ofwel nut. In combinatie met 

CPNP op wholesaleniveau wordt op retailniveau het gesprek meestal geheel in rekening 

gebracht bij de beller, terwijl de gebelde het gesprek ontvangt zonder daarvoor te betalen. Dit 

retailregime wordt Calling Party Pays (CPP) genoemd. Een uitzondering op CPP is bijvoorbeeld 

het ontvangen van mobiele gesprekken in het buitenland. In dat laatste geval betaalt de 

gebelde voor het ontvangende deel van het gesprek. Dat regime wordt Receiving Party Pays 

(RPP) genoemd.  
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68. 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. Het nut van de 

gebelde wordt de belexternaliteit genoemd. Een externaliteit is een effect op een partij die niet 

direct betrokken is bij een economische transactie tussen andere partijen. Men spreekt hier van 

een externaliteit omdat het nut van de gebelde partij in het algemeen niet wordt betrokken in de 

afweging van de beller en in de transactie tussen aanbieder A en de beller. 

4.2.2 Relatie tussen afgiftetarief en retailtarieven 

69. Relevant is dat aanbieders wat betreft afgifte een wederkerige relatie met elkaar hebben. 

Dat wil zeggen: in het algemeen kopen ze afgifte bij elkaar in. Een uitzondering hierop zijn CPS-

aanbieders (zie hiervoor hoofdstuk 6). Voor aanbieders vormen afgiftetarieven dus een 

kostenpost indien het gaat om uitgaand verkeer naar andere netwerken en een 

opbrengstenpost indien het gaat om inkomend verkeer. Van belang is hoe deze kosten en 

opbrengsten doorwerken in de retailtarieven en de verschillende elementen van die tarieven, te 

weten de minuuttarieven en de abonnementstarieven. De verhouding tussen minuuttarieven en 

abonnementstarieven wordt verder aangeduid als de retailtariefstructuur. Dat is niet alleen 

relevant voor het schatten van de effecten van eventuele regulering, maar ook voor de 

marktafbakening en dominantieanalyse. Immers, de wijze waarop de (wholesale)afgiftetarieven 

doorwerken in de retailtarieven, bepaalt hoe eindgebruikers daarop reageren. Dat laatste is 

relevant voor de substitutie die kan plaatsvinden.  

70. Wat betreft de doorwerking van wholesale naar retail is relevant dat aanbieders een prikkel 

en een mogelijkheid hebben de kosten van afgiftetarieven door te zetten in hogere 

minuuttarieven op de retailmarkt. Immers, aanbieders zullen de kosten van een wholesaledienst 

primair willen doorgeven in het retaildienstelement dat daarmee het meest direct is gekoppeld. 

Dit betekent dat aanbieders minuutgedreven kosten primair willen doorzetten in 

(retail)minuuttarieven. Het aantal inkomende gesprekken loopt niet direct op met het aantal 

uitgaande gesprekken, ofwel het aantal inkomende en uitgaande gesprekken is niet volledig 

gecorreleerd. Hierdoor ligt het voor de hand om bij een verlaging van het afgiftetarief de lagere 

opbrengsten voor inkomende gesprekken primair te compenseren in hogere 

abonnementstarieven. Kortom: lagere afgiftetarieven zullen naar verwachting primair resulteren 

in lagere minuuttarieven (doorgifte van lagere kosten, cost pass-through) en via het 

waterbedeffect (doorgifte van lagere inkomsten) primair resulteren in hogere 

abonnementstarieven. Dit wordt geïllustreerd in onderstaande figuur. 
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verlaging 
afgiftetarief

verlaging
retailminuut

tarief

cost
pass-

through

waterbed

verhoging
abonnements

tarief

winst
per 

gebruiker

wholesale

retail

 

Figuur 2. Schematische weergave van cost pass-through en waterbed. 

 

71. De kostendoorgifte en het waterbedeffect hoeven niet volledig te zijn. Dat wil zeggen dat in 

de werkelijkheid niet per se alle lagere kosten voor gespreksafgifte hoeven te worden 

doorgeven in lagere minuuttarieven en niet per se alle lagere opbrengsten hoeven te worden 

doorgegeven in een hoger abonnementstarief. ACM laat hier in het midden hoe groot die 

doorwerking is. In de effectentoets komt ACM hier op terug. Het gaat primair om het kwalitatieve 

effect op het niveau van de retailtarieven en op de retailtariefstructuur. Bij een volledig 

waterbedeffect zal alleen de tariefstructuur veranderen, dat wil zeggen bij een verlaging van 

afgiftetarieven wordt het minuuttarief lager en het abonnementstarief hoger. Bij een gedeeltelijk 

waterbedeffect is er ook een effect op het algemene niveau van de retailtarieven. Dat wil 

zeggen, bij een verlaging van het afgiftetarief zullen de retailtarieven in het algemeen dalen, ten 

koste van de winst van aanbieders. 

72. Doordat alle aanbieders vergelijkbare prikkels ondervinden, is het in beginsel te verwachten 

dat alle aanbieders de veranderingen in de wholesalekostenstructuur op een gelijksoortige wijze 

zullen doorgeven. Er is dus geen reden om te verwachten dat een bepaalde aanbieder of soort 

aanbieders (bijvoorbeeld kleinere aanbieders) op een fundamenteel andere wijze op 

veranderingen in de wholesalekosten en opbrengsten zullen reageren. 

73. Hoewel hogere afgiftetarieven worden doorgegeven in hogere gemiddelde 

retailminuuttarieven, worden ze meestal niet doorgegeven in gedifferentieerde hogere tarieven 

naar specifieke bestemmingen. Anders gezegd: het afgiftetarief van aanbieder B werkt meestal 

door in het gemiddelde tarief voor bellen naar alle aanbieders, en niet alleen het individuele 

tarief voor het bellen naar B. In het algemeen hanteren aanbieders tariefpakketten waarin de 

minuuttarieven voor bellen naar verschillende aanbieders niet zijn gedifferentieerd. De reden 

hiervoor lijkt dat een dergelijke verregaande differentiatie van tarieven resulteert in voor 
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gebruikers complexe en ondoorzichtige tarieven die gebruikers afschrikken bij de keuze voor 

een bepaald aanbod. 

4.2.3 Samenhang met andere wholesaleverkeersdiensten 

74. De in dit besluit geanalyseerde diensten en markten onderscheiden zich van diensten die 

aanbieders direct leveren aan eindgebruikers. Wholesalediensten worden verkocht en gekocht 

door aanbieders onderling. Deze wholesalediensten vormen op hun beurt de bouwsteen voor 

het leveren van spraakdiensten aan eindgebruikers. 

75. Om een gesprek aan te kunnen bieden op de retailmarkten dienen op wholesaleniveau 

gespreksopbouw-, gespreksdoorgifte- en gespreksafgiftediensten beschikbaar te zijn. Ieder 

gesprek bestaat uit een opgaand deel (gespreksopbouw) en een neergaand deel 

(gespreksafgifte). Daartussen zit gespreksdoorgifte, dat vooral bestaat uit gespreksdoorgifte 

tussen de netwerken van verschillende aanbieders; dat kan zijn door directe interconnectie 

tussen twee netwerken of via één of meerdere tussenliggende transitaanbieders. Ook de 

routering van gesprekken binnen één netwerk tussen verschillende regio’s is gespreksdoorgifte. 

De precieze grens tussen gespreksdoorgifte en gespreksafgifte wordt in dit besluit bepaald in 

de marktafbakening en wordt nader gepreciseerd bij het invullen van de toegangsverplichting 

(zie paragraaf 8.2). Het onderscheid tussen de verschillende wholesalebouwstenen is zodanig 

gedefinieerd dat er geen overlap bestaat tussen de verschillende diensten: waar 

gespreksopbouw ophoudt begint gespreksdoorgifte, waar gespreksdoorgifte eindigt begint 

gespreksafgifte. Dit kan schematisch als volgt worden weergegeven.

doorgifte
vaste 

gespreks

opbouw

mobiele 
gespreks
opbouw

mobiele 
gespreks

afgifte

vaste 
gespreks

afgifte

doorgifte

doorgifte

beller gebelde

 

Figuur 3. Gespreksopbouw, gespreksdoorgifte en gespreksafgifte. 
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76. In Figuur 4 is weergegeven hoe de besproken wholesalediensten onderling samenhangen 

voor vaste telefonie. De gestippelde pijlen geven het onderscheid tussen opgaand verkeer 

(originerend) en neergaand (terminerend) verkeer aan. 

Figuur 4. Onderlinge samenhang wholesalediensten bij een vast netwerk met lokale centrales. 

4.3 Grens tussen gespreksafgifte en gespreksdoorgifte 

4.3.1 Grens vaste gespreksafgifte 

77. De wholesaledienst vaste gespreksafgifte betreft het afleveren van een gesprek op de door 

de beller gekozen bestemming op een vast netwerk. Deze bestemming kan een andere 

eindgebruiker zijn (bijvoorbeeld aankiesbaar door middel van een geografisch nummer of een 

nummer voor persoonlijke-assistentdiensten), of een nummer waarachter een dienst wordt 

aangeboden (vervolgdiensten). Voorbeelden van dergelijke vervolgdiensten zijn onder meer 

internettoegang, informatie- en servicenummers (0800/090x).  

78. Gespreksafgifte begint op de plaats in het telefoonnetwerk waar de aflevering van een 

gesprek alleen nog kan worden gedaan door de aanbieder die de (fysieke) toegang tot de 

gebelde gebruiker beheerst. Dat is de plaats in het netwerk waar lokale gespreksdoorgifte 

eindigt. 

79. Voor gesprekken die bij eindgebruikers op het netwerk van KPN worden afgeleverd, begint 

de dienst gespreksafgifte op het niveau van de lokale nummercentrale, voor zover de gebelde 
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partij op deze centrale is aangesloten
24

 en dit kenbaar
25

 is. Voor andere aanbieders bestaat 

immers de mogelijkheid om voor dergelijke gevallen lokaal met het netwerk van KPN te 

interconnecteren. Figuur 4 geeft gespreksafgifte op het vaste telefoonnetwerk van KPN 

schematisch weer.  

80. Andere aanbieders hebben veelal een minder gelaagd netwerk dan het PSTN-netwerk van 

KPN, hun netwerk is anders geconfigureerd omdat zij minder aansluitingen en een kortere 

historie hebben. Om die reden kennen deze netwerken geen lokale centrales waarop 

geïnterconnecteerd kan worden, maar kan gespreksafgifte, in tegenstelling tot bij KPN, alleen 

op een hoger niveau in het netwerk worden afgenomen. De dienst vaste gespreksafgifte van 

deze aanbieders begint derhalve op het niveau van de regionale centrale. Het netwerk van de 

andere aanbieders is schematisch weergegeven in Figuur 5.
26

 

Figuur 5. Onderlinge samenhang van wholesalediensten bij een vast netwerk zonder lokale 

centrales. 

 

81. Lokale gespreksdoorgifte is de doorgifte van de lokale naar de regionale centrale. Het is 

geen substituut van gespreksafgifte, maar een complement. In de praktijk nemen partijen altijd 

                                                      
24

 Bijvoorbeeld dienstenaanbieders zijn over het algemeen niet op nummercentraleniveau aangesloten. Ook VoB-

aansluitingen zijn over het algemeen niet op telefonie niveau (ongeacht het onderliggend transport niveau) aangesloten 

op de lokale centrale. 

25
 Voor verkeer naar 084/087 en 088-nummers is het naar de aard van het nummer niet kenbaar op welke geografische 

locatie de gebelde partij zich bevindt. 

26
 In het geval sprake is van VoB is het zeer wel denkbaar dat uitsluitend op nationaal niveau wordt geschakeld. In een 

dergelijke situatie, die op KPN van toepassing kan zijn, kan de afgiftedienst worden beschouwd als het verkeersdeel 

vanaf een dergelijke nationale centrale tot en met de eindgebruikersaansluiting. 
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vaste gespreksafgifte af op regionaal of nationaal niveau. Dit betekent dat gespreksafgifte en 

lokale gespreksdoorgifte thans altijd gebundeld worden afgenomen. Om die reden wordt vaste 

gespreksafgifte hier verder beschouwd als gebundeld met lokale gespreksdoorgifte,
27

 tenzij 

expliciet anders vermeld in relatie tot lokale toegang op het netwerk van KPN. Onder vaste 

gespreksafgifte wordt dus verstaan het afwikkelen van gesprekken vanaf nader te bepalen 

interconnectielocaties op regionaal niveau. Later in dit besluit – bij het invullen van de 

toegangsverplichting – wordt gespecificeerd om welke interconnectielocaties het gaat (zie 

hoofdstuk 8). 

82. Mede op basis van de retailmarktafbakening wordt geen onderscheid gemaakt naar de 

gebruikte (vaste) infrastructuur of de gebruikte schakeltechnologie (circuit- of 

pakketgeschakeld). Indien een aanbieder retailtelefoniediensten aanbiedt, betekent dit 

logischerwijs dat deze aanbieder gespreksafgifte van andere aanbieders als 

wholesalebouwsteen gebruikt. Op wholesaleniveau is gespreksafgifte tevens onafhankelijk van 

de gebruikte infrastructuur of schakeltechnologie. 

4.3.2 Grens mobiele gespreksafgifte 

83. In voorgaande marktanalysebesluiten voor mobiele gespreksafgifte is de markt voor 

mobiele gespreksafgifte afgebakend als mobiele gespreksafgifte op een individueel mobiel 

netwerk. Vergeleken met vaste afgifte komt dit overeen met afgifte op nationaal niveau. Dit 

betekent de facto dat mobiele gespreksafgifte begint waar gespreksdoorgifte tussen 

verschillende netwerken eindigt. In het kader van een neutrale behandeling van vaste en 

mobiele gespreksafgifte is het noodzakelijk te beoordelen of die grens, ofwel marktafbakening, 

op nationaal niveau juist is. 

84. Mobiele netwerken hebben minder centrales waar telefonieverkeer wordt geschakeld. 

Lokale centrales zoals aanwezig in het PSTN-netwerk van KPN zijn in een mobiel netwerk niet 

aanwezig. Lokale gespreksdoorgifte (tussen lokaal en regionaal niveau) is dus voor mobiele 

netwerken niet relevant. Wel kennen mobiele netwerken een vergelijkbaar regionaal 

netwerkniveau met enkele telefoniecentrales.  

85. In de volgende onderdelen van de afbakening komt ACM tot de conclusie dat er nog steeds 

een markt is voor mobiele gespreksafgifte op mobiele netwerken. Vanuit die conclusie, die later 

wordt gemotiveerd, beoordeelt ACM hier op welk netwerk niveau mobiele gespreksdoorgifte 

ophoudt en gespreksafgifte op een mobiel netwerk begint.  

86. De essentie van het vaststellen van die grens, is dat de afgiftedienst, waarvan ACM later in 

de dominantieanalyse vaststelt dat er sprake is van AMM, zodanig wordt vastgesteld dat die 

                                                      
27

 Dit is gelijk aan de behandeling van gespreksopbouw en lokale doorgifte in het marktanalysebesluit vaste telefonie; 

zie marktanalysebesluit vaste telefonie, OPTA/AM/2011/201499. 
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dienst zich beperkt tot de dienst waarop aanbieders AMM hebben. Indien mobiele aanbieders 

geen AMM hebben op gespreksdoorgifte op mobiele netwerken tussen nationaal en regionaal 

niveau (de routering van gesprekken tussen regio’s), dan dient die doorgifte niet tot de dienst 

mobiele gespreksafgifte te worden gerekend. Net zoals dat ook niet gebeurt voor vaste 

gespreksafgifte. De reden voor het vaststellen van die grens is de voorwaarde dat een 

eventuele toegangsverplichting zich beperkt tot wat noodzakelijk is, zodat de lichtste 

verplichting wordt opgelegd om het optreden van het geconstateerde mededingingsprobleem te 

voorkomen. Dat betekent dat indien een eventuele toegangsverplichting op regionaal niveau 

voldoende is, een verplichting tot toegang op nationaal niveau niet passend is.  

87. In de beoordeling van de grens van mobiele gespreksafgifte, ziet ACM geen reden voor een 

andere grens bij mobiele afgifte dan bij vaste afgifte. Vaste en mobiele netwerken zijn in dit 

opzicht niet wezenlijk verschillend, behalve dat – in tegenstelling tot bij vaste afgifte – bij 

mobiele afgifte de locatie van de mobiele gebelde gebruiker niet bekend is bij de aanbieder 

waar het verkeer origineert. Die aanbieder kan het verkeer dus niet aanleveren op een 

interconnectielocatie van een regio waar de gebelde zich bevindt. Dat neemt niet weg dat de 

originerende aanbieder zijn verkeer wel op meerdere regionale locaties kan afleveren en voor 

interconnectie op meerdere interconnectielocaties kan worden gekoppeld. Het enige verschil 

met vaste interconnectie is dat er voor de originerende aanbieder geen verplichting is om 

verkeer voor een bepaalde regio op de interconnectielocatie voor die regio af te leveren om in 

aanmerking te komen voor een regionaal afgiftetarief. 

88. Het voorgaande betekent dat het ook bij mobiele gespreksafgifte gaat om afgifte op 

regionaal niveau, en dus op meerdere locaties. Om hoeveel locaties het daarbij gaat zal ACM 

later vaststellen bij het invullen van de toegangsverplichting (zie paragraaf 8.2). 

4.4 Bestaande regulering 

89. In dit onderdeel beschrijft ACM de bestaande regulering voor gespreksafgifte. De 

marktafbakening en – voor zover er sprake is van aanmerkelijke marktmacht – het vaststellen 

van de potentiële mededingingsproblemen, dient plaats te vinden in de afwezigheid van 

regulering op de relevante markten. Het feitelijke verschil tussen die ongereguleerde situatie en 

de werkelijke, gereguleerde situatie is daarvoor relevant.  

4.4.1 Bestaande regulering van vaste gespreksafgifte  

90. Op dit moment zijn aanbieders van vaste gespreksafgifte onderworpen aan regulering die 

de markten voor vaste gespreksafgifte beïnvloedt. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt 

tussen de regulering die voor gespreksafgifte door KPN geldt en de regulering die op het 

afleveren van gesprekken door andere vaste aanbieders van toepassing is.  
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91. OPTA heeft in het FTA-MTA-3-besluit (7 juli 2010) en FTA-MTA-3b-besluit (2 juli 2012) alle 

toenmalig actieve aanbieders van vaste gespreksafgifte aangewezen als aanbieder met AMM 

op de markt voor vaste gespreksafgifte. De daarin opgelegde verplichtingen zijn weergegeven 

in onderstaande tabel 1. De tariefregulering van vaste gespreksafgifte is symmetrisch (voor alle 

aanbieders gelijk) en betreft zowel de tarieven voor het afleveren van gesprekken (minuuttarief) 

als de tarieven voor interconnectie, ofwel het koppelen op de netwerken. De verplichtingen 

‘non-discriminatie’ en ‘gescheiden boekhouding’ zijn niet opgelegd. 

Verplichting KPN Overige aanbieders 

 tariefregulering (minuuttarief) X X 

 tariefregulering (interconnectie) X X 

 toegang - regionaal X X 

 toegang - lokaal (PSTN) X  

 transparantie X X 

 referentieaanbod X  

 non-discriminatie   

 gescheiden boekhouding   

Tabel 2. Op grond van het FTA-MTA-3(b)-besluit geldende verplichtingen voor vaste 

gespreksafgifte. 

4.4.2 Bestaande regulering van mobiele gespreksafgifte  

92. Op dit moment zijn aanbieders van mobiele gespreksafgifte onderworpen aan regulering die 

de werking van de markten voor mobiele gespreksafgifte beïnvloedt. De aan deze aanbieders 

opgelegde verplichtingen zijn weergeven in onderstaande tabel.  

Verplichting Mobiele aanbieders 

 tariefregulering (minuuttarief) X 

 tariefregulering (interconnectie) X 

 toegang (de facto nationaal) X 

 transparantie X 

 referentieaanbod  

 non-discriminatie  

 gescheiden boekhouding  

Tabel 3. Op grond van het MTA-3(b)-besluit geldende verplichtingen voor mobiele gespreksafgifte. 
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93. De verschillen met de regulering van vaste afgifte zijn dat mobiele toegang de facto op 

nationaal niveau is gedefinieerd en dat geen enkele mobiele aanbieder de verplichting heeft 

een referentieaanbod te publiceren. 

4.4.3 Marktsituatie in afwezigheid van regulering (vast en mobiel) 

94. Bij de afbakening van de relevante markt en het bepalen van passende verplichtingen in 

geval van aanmerkelijke marktmacht op deze markten is van belang dat de marktanalyse 

uitgaat van een situatie waarin geen regulering bestaat die de uitkomsten
28

 van de analyse 

beïnvloedt. Het effect van AMM-regulering op deze markt wordt hierbij buiten de analyse 

gehouden. 

95. Deze marktanalyse gaat uit van de eerder in andere besluiten afgebakende retailmarkten. 

Voor vaste afgifte zijn de onderliggende retailmarkten afgebakend in het marktanalysebesluit 

vaste telefonie.
29

 Voor mobiele afgifte zijn de onderliggende retailmarkten voor mobiele 

diensten in eerdere marktanalyses concurrerend bevonden. ACM heeft geen aanwijzingen om 

aan te nemen dat dit de komende reguleringsperiode niet het geval zal zijn. 

96. De hiervoor beschreven AMM-regulering (zie onderdeel 4.4.1 en 4.4.2) adresseert de in 

eerdere besluiten vastgestelde potentiële problemen en heeft een grote invloed op de markten. 

Bij de afbakening en analyse van de afgiftemarkten zonder regulering kan dan ook maar 

beperkt gebruik worden gemaakt van de feitelijke situatie en gedragingen. Die worden immers 

voor een groot deel bepaald en gebonden door regulering. Hierdoor heeft de analyse 

noodzakelijkerwijs vaak primair het karakter van een analyse van prikkels en mogelijkheden van 

partijen (aanbieders, afnemers en gebruikers) waaruit wordt beredeneerd wat er kan gebeuren, 

daar waar mogelijk ondersteund met feitelijke gegevens.  

4.5 Productmarkten 

97. Dit onderdeel bevat de afbakening van de productmarkten voor vaste en mobiele 

gespreksafgifte. De volgende drie hoofdvragen worden daartoe beantwoord: (vraag 1) behoort 

gespreksafgifte voor verschillende nummercategorieën tot dezelfde relevante markt, (vraag 2) is 

er sprake van markten voor afzonderlijke netwerken, (vraag 3) behoren andere diensten (niet 

zijnde afgifte op vaste en mobiele netwerken) tot de markt.  

98. ACM behandelt eerst de vraag of verschillende nummercategorieën binnen één afzonderlijk 

netwerk tot dezelfde markt behoren (vraag 1). De vragen of afzonderlijke netwerken separate 

markten vormen (vraag 2) en of andere diensten tot de markt behoren (vraag 3), liggen bij de 

eerste vraag nog open en komen in de volgende twee stappen aan de orde.  

                                                      
28

 Uitkomsten vooral in termen van de aan- of afwezigheid van AMM en potentiële mededingingsproblemen. 
29

 Marktanalyse vaste telefonie, van 1 mei 2012 met kenmerk OPTA/AM/2012/201189. 
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99. Wat betreft de tweede en derde vraag beoordeelt ACM eerst of er op wholesaleniveau 

alternatieven zijn voor een aanbieder die een gesprek op een bepaalde bestemming moet 

afleveren (vraag 2 en 3 op wholesaleniveau). Daarna beoordeelt ACM op retailniveau welke 

alternatieven er zijn voor de beller en de gebelde (vraag 2 en 3 op retailniveau). Zowel op 

wholesale- als retailniveau beoordeelt ACM dus zowel de tweede hoofdvraag – of verschillende 

netwerken voor vaste afgifte een alternatief zijn – als de derde hoofdvraag – of geheel andere 

diensten een alternatief ofwel substituut zijn voor vaste gespreksafgifte. 

4.5.1 Verschillende nummercategorieën  

100. Uit de analyse van de retailmarkten blijkt dat in Nederland verkeer naar diverse 

bestemmingen wordt aangeboden. Daarbij kunnen eindgebruikers die bellen de bestemmingen 

door het aankiezen van verschillende nummerreeksen bereiken. Voor het bereiken van deze 

bestemmingen bieden aanbieders op wholesaleniveau vaste gespreksafgifte aan.  

4.5.1.1 0676, 067, 0800/090x en internationaal (vaste gespreksafgifte) 

101. Voor gespreksafgifte op 06760-, 067-, 0800/090x-nummers en internationale 

bestemmingen is al in het FTA-1-besluit geconstateerd dat er bij deze vorm van afgifte geen 

sprake is van afzonderlijke markten voor gespreksafgifte op individuele netwerken.
30

 

Samengevat is deze conclusie gebaseerd op het feit dat er voor bellen naar deze nummers 

alternatieven (substituten) zijn die maken dat verschillende aanbieders met elkaar concurreren. 

Zo concurreren aanbieders van nummers voor internettoegang en toegang tot datadiensten met 

elkaar op de retaildiensten voor internetinbeltoegang. Gebruikers kunnen daarbij een keuze 

maken tussen verschillende aanbieders van deze diensten. Dat geldt ook voor 

informatiediensten: gebruikers kunnen een keuze maken tussen verschillende concurrerende 

informatienummers. Naast deze substitutie door eindgebruikers kunnen aanbieders met deze 

nummers (aanbieders van de informatiedienst of internetdienst) ook overstappen op een ander 

netwerk waarop zij zijn gekoppeld. Dit voorkomt dat de netwerken waarop door aanbieders met 

deze nummers wordt gekoppeld een dominante positie krijgen.
31

 

102. Voor internationale bestemmingen geldt dat aanbieders op wholesaleniveau een keuze 

kunnen maken tussen verschillende concurrerende aanbieders die gesprekken naar 

buitenlandse bestemmingen routeren. In het voorgaande marktanalysebesluit is de markt voor 

gespreksafgifte op internationale nummers niet afgebakend omdat ACM en haar 

rechtsvoorganger alleen bevoegd is ten aanzien van gespreksafgifte op aansluitingen in 

Nederland. 

                                                      
30

 Voorgaande marktanalysebesluit, paragraaf 5.5.  

31
 Het gaat hier om de netwerken die een tussenschakel vormen tussen het netwerk van de eindgebruiker die belt en 

het netwerk (of het platform) van de aanbieder die de informatiedienst of internetdienst levert. 
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103. Uiteindelijk heeft dit in het FTA-1, FTA-2 en FTA-MTA-3-besluit geleid tot de conclusie 

van OPTA dat voor deze diensten niet aan de drie-criteriatoets is voldaan.
32

 ACM is van oordeel 

dat dit deel van de analyse nog volledig actueel is. Dit deel van de analyse werd bij de 

voorgaande analyse breed ondersteund door marktpartijen. Dat is ook nu in de reacties op de 

vragenlijst weer het geval.
33

  

104. Gelet op het voorgaande verwijst ACM hier naar de voorgaande marktanalysebesluiten 

en handhaaft de conclusie dat voor deze nummers geen sprake is van markten voor afgifte op 

afzonderlijke netwerken. Voor afgifte op deze nummers hebben aanbieders daarom geen 

monopolie. 

4.5.1.2 Geografische, 084/087-, 085, 088-, 0970-, 112-, 14xy- en 116xyz-nummers (vaste 

gespreksafgifte) 

 

105. Dit marktanalysebesluit heeft verder betrekking op gespreksafgifte op de volgende 

categorieën nummers:  

a. geografische nummers; 

b. 084-/087-nummers voor persoonlijke assistent-diensten; 

c. 085-nummers; 

d. 088-nummers voor bedrijven of instellingen; 

e. 0970-nummers (Machine to machine); 

f. het 112-alarmnummer; 

g. 14xy- en 116xyz-nummers.
 34 

 

Met betrekking tot 084/087-nummers merkt ACM op dat dit besluit alleen betrekking heeft op 

het onderdeel van de dienstverlening dat bestaat uit de afgifte van het gesprek aan de PA-

aanbieder. De vervolgdienst maakt geen deel uit van gespreksafgifte op 084/087 nummers en 

valt derhalve buiten het toepassingsbereik van dit besluit. 

 

 

 

                                                      
32

 Voorgaande marktanalysebesluit, hoofdstuk 6. 

33
 Vraag 2 van de vragenlijst. 

34
 14xy-nummers maken sinds april 2006 onderdeel uit van het nationale nummerplan. 14xy(z)-nummers zijn bedoeld 

voor bijvoorbeeld gemeentehuizen. In het nummerplan is opgenomen dat er geen kosten voor de informatie in rekening 

mogen worden gebracht. 116xyz-nummers zijn nummers met maatschappelijk belang die in heel Europa 

dezelfde bestemming hebben. 116000 is bijvoorbeeld een nummer voor vermiste kinderen. 
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Geografische nummers, 084/087-, 085-, 088-, 112-, 14xy- en 116xyz-nummers 

106. In deze paragraaf beoordeelt ACM of vaste gespreksafgifte voor geografische nummers, 

085-, 088-, 084/087-, 112-, 14xy- en 116xyz-nummers tot dezelfde markt behoort binnen één 

afzonderlijke netwerk. De vraag of sprake is van markten voor afzonderlijke netwerken ligt 

daarbij nog open en komt in de volgende paragrafen aan de orde. 

107. In het FTA-MTA-3(b)-besluit is (per afzonderlijk netwerk) één markt voor de verschillende 

in dit onderdeel genoemde nummercategorieën afgebakend. De concurrentieomstandigheden 

voor afgifte op deze nummers zijn vergelijkbaar en niet zodanig verschillend dat deze separate 

markten rechtvaardigen.  

0970-nummers 

108. In november 2011 heeft de Minister van Economische Zaken besloten dat het 

Nummerplan telefoon en ISDN-diensten wordt gewijzigd in verband met de invoering van 

nummers voor elektronische communicatiediensten voor geautomatiseerde toepassingen.
35

 

Voor het verzorgen van een elektronische communicatiedienst voor geautomatiseerde 

toepassing wordt met ingang van 1 maart 2013 een nummer uit de reeks 0970 gebruikt.
36

 De 

nieuwe Machine to Machine nummerreeks (M2M) 0970 is per 1 december 2011 beschikbaar 

gesteld.
37

 Binnen M2M vallen vier categorieën van toepassingen, namelijk Machine to Machine, 

Machine to Human, Human to Machine en Human to Human. M2M zal vooral worden toegepast 

voor  producten die dataverkeer vereisen zoals slimme energiemeters, navigatiesystemen, 

voorraadbeheer, e-readers, bloeddrukmeters etc. Het aandeel gesprekken binnen M2M zal 

naar verwachting zeer beperkt zijn. Toch zijn er ook diensten waarbij sprake is van 

gespreksafgifte, bijvoorbeeld bij een beveiligingssysteem van een woning waarbij automatisch 

een telefoongesprek wordt gestart wanneer het alarm afgaat.  

109. Hoewel M2M-diensten momenteel voornamelijk gebruik maken van mobiele netwerken is 

het ook mogelijk dat deze diensten van vaste netwerken gebruik maken. Voor zover sprake is 

van gespreksafgifte op deze nummers, zijn de concurrentieomstandigheden vergelijkbaar met 

die van bovengenoemde nummers en niet zodanig verschillend dat deze een afzonderlijke 

markt rechtvaardigen. In deze situaties is sprake van reguliere telefoongesprekken, die 

weliswaar automatisch tot stand zijn gekomen maar verder vergelijkbaar zijn met gesprekken 

naar geografische nummers. 

                                                      
35

 Zie Staatscourant 21 november 2011. 

36
 Als de 0970-nummerreeks dreigt op te raken, zullen tevens de subreeksen 0971 tot en met 0978 beschikbaar worden 

gesteld voor M2M-diensten. 

37
 Voor netwerkinterne diensten zal de nummerreeks 0979 worden gebruikt. Aangezien hier sprake is van M2M-

toepassingen binnen hetzelfde netwerk is er geen sprake van gespreksafgifte. Om deze reden laat het college 0979-

nummers verder buiten beschouwing. 
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110. In verschillende reacties op de vragenlijst
38

 komt naar voren dat de hoeveelheid M2M-

verkeer op dit moment nog zeer beperkt is, en dat het aandeel van gesprekken binnen deze 

categorie nihil is. Naar verwachting zal het volume aan M2M-verkeer in de komende jaren sterk 

groeien doordat met behulp van een toenemend aantal apparaten elektronisch kan worden 

gecommuniceerd via een data- of gespreksverbinding. Voor zover er sprake is van 

gespreksafgifte bij M2M-diensten, zijn de meeste marktpartijen van mening dat de 

concurrentieomstandigheden vergelijkbaar zijn als bij gespreksafgifte op geografische nummers 

en daarom dezelfde regulering van toepassing zou moeten zijn. Twee mobiele operators 

merken op dat er geen sprake is van een bottleneck, met name omdat er veel on-net verkeer 

plaatsvindt en het doorgaans om dataverkeer gaat. Dit neemt niet weg dat in situaties waarin 

wel sprake is van spraakverkeer en naar een 0970-nummer op een ander netwerk wordt 

gebeld, sprake is van gespreksafgifte. Als er onvoldoende substitutiemogelijkheden bestaan, 

kunnen zich bottlenecks voordoen. 

4.5.1.3 Mobiele 06- en 0970-nummers (mobiele gespreksafgifte) 

111. Ten tijde van het bestaande marktanalysebesluit was er sprake van slechts één 

nummercategorie voor mobiele nummers (06-nummers). Door de opkomst van M2M-diensten 

en de migratie van 06-nummers naar 0970-nummers voor deze diensten, zal er in de toekomst 

ook mobiele gespreksafgifte op 0970-nummers plaatsvinden. 

112. Zoals hiervoor beschreven is er bij M2M-diensten in de meeste gevallen sprake van 

automatische communicatie (machine-to-machine) waarbij enkel sprake is van dataverkeer. 

Hoewel ook uit reacties op de vragenlijst blijkt dat er nauwelijks gesprekken op 0970-nummers 

worden gevoerd, zijn er situaties mogelijk waarbij sprake is van mobiele gespreksafgifte op 

M2M-nummers. Een voorbeeld hiervan is dat na een auto-ongeluk vanuit de auto een signaal 

aan een alarmcentrale wordt gegeven, waarna een telefoongesprek wordt opgestart vanuit de 

alarmcentrale waarbij de bestuurder met een medewerker van de centrale in verbinding komt.  

113. Analoog aan de benadering van vaste gespreksafgifte zijn de 

concurrentieomstandigheden van mobiele gespreksafgifte op 0970-nummers vergelijkbaar met 

die van mobiele gespreksafgifte op 06-nummers. Dit betekent dat (in een afzonderlijk netwerk) 

gespreksafgifte op 06-nummers en gespreksafgifte op mobiele 0970-nummers tot dezelfde 

relevante markt behoren 

4.5.1.4 Subconclusie 

114. ACM concludeert op grond van het voorgaande dat vaste gespreksafgifte op 

geografische nummers, 085-, 088-, 084/087-, 0970-, 112-, 14xy- en 116xyz-nummers binnen 

één afzonderlijk netwerk tot dezelfde relevante markten behoren. Het vervolg van dit hoofdstuk 

handelt over vaste gespreksafgifte op deze nummercategorieën die – tenzij expliciet anders 

                                                      
38

 Vraag 5 van de vragenlijst. 
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vermeld – gezamenlijk kortweg worden aangeduid als “vaste gespreksafgifte”. Daarnaast 

concludeert ACM dat mobiele gespreksafgifte op 06- en mobiele gespreksafgifte op 0970-

nummers binnen één afzonderlijke netwerk tot dezelfde relevante markt behoren. In het vervolg 

van dit hoofdstuk zal mobiele gespreksafgifte op deze nummers gezamenlijk worden aangeduid 

als “mobiele gespreksafgifte”. 

115. In de volgende onderdelen wordt eerst op wholesaleniveau (paragraaf 4.5.2) en 

vervolgens op retailniveau (paragraaf 119) vastgesteld wat de mate van substitutie is tussen 

vaste gespreksafgifte op (de verschillende) afzonderlijke netwerken en tussen vaste 

gespreksafgifte en andere diensten.  

4.5.2 Substitutie op wholesaleniveau (vast en mobiel) 

116. ACM merkt op dat het vervolg van deze marktafbakening in dit hoofdstuk, tenzij expliciet 

anders vermeld, alleen gaat om vaste gespreksafgifte op geografische nummers, 085-, 088-, 

084/087-0970-, 112-, 14xy- en 116xyz-nummers en mobiele gespreksafgifte op mobiele 

nummers (06- en 0970-nummers).  

117. Wat betreft de beoordeling van substitutie op wholesaleniveau is essentieel dat de 

gebruiker die het gesprek initieert (beller) de bestemming van telefoonverkeer bepaalt door het 

aankiezen van een specifiek nummer en daarmee bepaalt op welk netwerk zijn aanbieder het 

gesprek moet afleveren. De aanbieder van het netwerk waar het gesprek naar toe gaat, ofwel 

de aanbieder die de gebelde gebruiker heeft aangesloten (terminerende aanbieder), controleert 

de toegang tot de telefonieaansluiting van dat nummer volledig. Die terminerende aanbieder 

kan niet worden omzeild omdat het gebelde nummer nu eenmaal maar op één netwerk is 

aangesloten. De aanbieder van het netwerk waar het verkeer origineert, heeft daardoor geen 

alternatieven voor het afleveren van het verkeer. Dit betekent dat er op wholesaleniveau geen 

substitutiemogelijkheden bestaan voor gespreksafgifte van de aanbieder die het aangekozen 

nummer op zijn netwerk heeft aangesloten.  

118. Het voorgaande heeft zowel betrekking op vraag- als aanbodsubstitutie. Er is immers 

voor de andere aanbieders geen mogelijkheid om afgifte naar bepaalde nummers te gaan 

aanbieden die door andere aanbieders zijn aangesloten. 

Subconclusie 

119. ACM concludeert dat er voor aanbieders die een gesprek willen afleveren op een 

bepaald telefoonnummer geen alternatieven bestaan voor vaste of mobiele gespreksafgifte die 

door de aanbieder van het betreffende netwerk wordt aangeboden. Er zijn in het geheel geen 

substituten (vraag en aanbod) in de vorm van afgifte op het netwerk van andere aanbieders of 

in de vorm van geheel andere diensten. Kortom er is geen enkele vraag- of aanbodsubstitutie 

op wholesaleniveau. 
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120. Echter, ACM onderkent wel de mogelijkheid van substitutie via de eindgebruikersmarkt. 

Deze substitutie is van belang voor de wijze waarop de markt wordt afgebakend. ACM 

beoordeelt de mogelijke substitutie op retailniveau in de volgende paragraaf. 

4.5.3 Substitutie op retailniveau 

121. In dit onderdeel beoordeelt ACM substitutie op retailniveau, ofwel in hoeverre het gedrag 

van eindgebruikers op de retailmarkten concurrentiedruk geeft voor de aanbieders van de vaste 

en mobiele gespreksafgifte. Daarbij heeft ACM gekeken naar mogelijke indirecte 

concurrentiedruk van de gebruiker die het gesprek initieert (beller) en de gebruiker die gebeld 

wordt (gebelde). 

122. Het gaat in dit onderdeel om wat in randnummer 97 als hoofdvraag twee en drie is 

bestempeld, namelijk (2) is er sprake van markten voor afzonderlijke netwerken, (3) behoren 

andere diensten (niet zijnde gespreksafgifte) tot de markt? Het gaat bij de analyse van 

substitutie op retailniveau alleen om vraagsubstitutie. Aanbodsubstitutie op retailniveau is in dit 

geval onmogelijk omdat gespreksafgifte op wholesaleniveau wordt geleverd en niet op 

retailniveau. Een gebruiker die eenmaal heeft gekozen voor een aanbieder A, kan niet kiezen 

voor een afgiftedienst van een andere aanbieder B. 

4.5.3.1 Substitutie via de gebelde gebruiker 

123. In dit onderdeel beoordeelt ACM substitutie vanuit de gebelde gebruiker, ofwel welke 

prijsdruk op het afgiftetarief gaat er uit van het gedrag van de gebelde gebruiker. In termen van 

de SSNIP-test is de vraag hoe de gebelde reageert op een prijsverhoging van 5 tot 10 procent 

van gespreksafgifte.  

124. De gebelde gebruiker kan overwegen naar een andere aanbieder over te stappen, indien 

zijn huidige aanbieder de tarieven voor zijn gespreksafgifte verhoogt en het daardoor duurder 

wordt om desbetreffende eindgebruiker te bereiken. Die overweging kan worden gedreven door 

twee mechanismen. Ten eerste kan de gebelde belang hechten aan het tarief dat de beller 

betaalt, bijvoorbeeld omdat dit een bekende is of omdat de beller en de gebelde deel uitmaken 

van één bedrijf. Ten tweede kan de gebelde gebruiker belang hechten aan het effect van het 

tarief dat de beller betaalt of het aantal minuten dat hij ontvangt. Als dat tarief hoger is, dan kan 

het betekenen dat hij daardoor minder inkomend telefonieverkeer ontvangt. Indien de gebelde 

nut ontleent aan het ontvangen gesprek, kan hij met dit effect rekening houden bij het kiezen 

van een aanbieder.  

125. ACM is van oordeel dat beide beschreven mechanismen om twee redenen niet werken. 

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 
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naar een andere aanbieder met een lager afgiftetarief geen effect op het aantal inkomende 

gesprekken (zie ook randnummer 733). Het tweede mechanisme vereist, naast 

prijsdifferentiatie, bovendien dat bellers weten op welk netwerk de gebelde gebruiker is 

aangesloten en welk tarief voor dat specifieke netwerk geldt, zodat ze hun belgedrag daarop 

kunnen aanpassen (zie onderdeel 123). Deze kennis hebben bellers meestal niet. 

126. Gelet op het voorgaande is ACM van oordeel dat substitutie via de gebelde gebruiker 

geen rol van betekenis speelt. Dit zou anders kunnen zijn in die gevallen waarin de beller en de 

gebelde (eind)gebruiker onderdeel zijn van één bedrijf. Die specifieke situatie voor een kleine 

groep afnemers resulteert echter niet in voldoende substitutie. 

127. De NMa kwam tot eenzelfde conclusie ten aanzien van mobiele gespreksafgifte in de 

Rapportage over de marktdefinitie van het afwikkelen van gesprekken op mobiele netten, 1 

augustus 2002, blz. 14. 

4.5.3.2 Substitutie via de bellende eindgebruiker (beller) 

128. In dit onderdeel beoordeelt ACM substitutie vanuit de bellende gebruiker (beller: de 

gebruiker die het gesprek initieert), ofwel welke prijsdruk op het afgiftetarief gaat er uit van het 

gedrag van de beller. In termen van de SSNIP-test is de vraag hoe de beller reageert op een 

prijsverhoging van 5 tot 10 procent van gespreksafgifte.  

129. Een hoger afgiftetarief wordt in het algemeen doorgegeven in een hoger 

retailminuuttarief. Dit kan zijn een hoger minuuttarief voor bellen naar de specifieke aanbieder 

die het afgiftetarief verhoogt. In dit geval ontstaan gedifferentieerde tarieven voor bellen naar 

verschillende aanbieders. Meestal wordt het hogere afgiftetarief van een specifieke aanbieder 

echter slechts doorgegeven in een hoger retailminuuttarief in het algemeen (voor alle 

bestemmingen), of is de tariefdifferentiatie niet transparant voor de gebruiker. Eerder is door 

ACM geconstateerd dat de eerste situatie (tariefdifferentiatie naar bestemming) niet veel voor 

komt (zie ook randnummer 73), of niet voldoende transparant is voor de beller. Niettemin 

worden beide situaties hierna behandeld. 

Wel transparante tariefdifferentiatie voor verschillende bestemmingen 

130. Indien een hoger afgiftetarief wordt doorgegeven in een hoger retailminuuttarief voor 

bellen naar alleen de specifieke aanbieder B die het afgiftetarief verhoogt, ontstaan 

gedifferentieerde tarieven voor bellen naar verschillende aanbieders.  

131. De beller kan bij een hoger retailminuuttarief overwegen om minder te bellen naar klanten 

van ‘dure’ aanbieders of een ander nummer te bellen (voor zover dit een alternatief is). De druk 

die deze alternatieven op de aanbieder van gespreksafgifte kunnen opleveren, is afhankelijk 

van de mate waarin de beller geheel of gedeeltelijk stopt met het bellen naar het netwerk van 

de aanbieder die de afgiftetarieven verhoogt. In het algemeen geldt dat een dergelijke dreiging 

voor een aanbieder van gespreksafgifte reëler wordt indien een bellende eindgebruiker de 
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verschillende gedifferentieerde retailtarieven kent en economische substituten ziet voor vaste 

telefonie respectievelijk voor mobiele telefonie. In dit verband merkt ACM op dat de analyse van 

de retailmarkt voor vaste telefonie heeft uitgewezen dat eindgebruikers van vaste telefonie bij 

een prijsstijging van vaste telefonie met 5 à 10 procent in onvoldoende mate overstappen op 

andere vormen van communicatie, zoals bellen naar een mobiele aansluiting, om deze vormen 

als economische substituten aan te merken.
39

 Ook voor mobiele telefonie zijn er geen 

alternatieven die kunnen worden bestempeld als substituut dat effectieve prijsdruk oplevert op 

mobiele telefonie. 

132. Gelet op het voorgaande concludeert ACM dat ook in het weinig voorkomende geval dat 

er tariefdifferentiatie is voor verschillende bestemmingen, een situatie waar de potentie voor 

vraagsubstitutie het grootst is, er geen alternatieven zijn die effectieve prijsdruk op afgifte 

kunnen uitoefenen. 

Geen tariefdifferentiatie voor verschillende bestemmingen, of intransparantie 

133. Indien een hoger afgiftetarief niet wordt doorgegeven in een hoger retailminuuttarief voor 

bellen naar de specifieke aanbieder B die het afgiftetarief verhoogt, ontstaan geen 

gedifferentieerde tarieven voor bellen naar verschillende aanbieders. De verhoging zal in het 

algemeen wel doorwerken in hogere gemiddelde retailminuuttarieven voor alle bestemmingen. 

In deze situatie is er nog minder potentie voor substitutie op retailniveau die het afgiftetarief van 

aanbieder B kan beperken, dan de vorige situatie (tariefdifferentiatie naar bestemming). 

Immers, de verhoging van afgiftetarieven van een individuele aanbieder B, wordt door de beller 

nauwelijks gevoeld. Gebruikers zullen er daarom niet op reageren.  

134. Hetzelfde geldt voor eventueel gedifferentieerde retailtarieven die niet transparant zijn 

voor de meeste eindgebruikers. Dit geldt in sterke mate als het gaat om bestemmingen van 

kleine aanbieders, gebruikers kennen deze tarieven immers niet. Daarnaast kunnen gebruikers 

aan het nummer dat zij bellen vaak niet zien naar welke aanbieder zij bellen en dus welk tarief 

zij betalen.  

135. Hiervoor is vastgesteld dat bij de afwezigheid van retaildifferentiatie de tarieven van 

kleine aanbieders slechts tot zeer kleine algemene verhogingen van retailtarieven leiden en bij 

de aanwezigheid van differentiatie de tarieven voor bellen naar kleine aanbieders onbekend zijn 

bij gebruikers. Deze beide zaken resulteren erin dat kleine aanbieders nog minder restrictie 

ondervinden voor hun afgiftetarieven dan grotere aanbieders. Dit effect ten aanzien van kleine 

aanbieders wordt voor de mobiele markt beschreven en getoetst aan empirische gegevens door 

Dewenter-Haucap (2005)
40

 waarvan de samenvatting hier wordt weergegeven: This paper 

                                                      
39

 Marktanalysebesluit vaste telefonie, hoofdstuk 6. 

40
 Dewenter, R. / J. Haucap (2005), The effects of Regulating Mobile Termination Rates for Asymmetric Networks, 

European Journal of Law and Ecomonics, Vol. 20, 185 – 197. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=458222#paperdownload 
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examines mobile termination fees and their regulation when networks are asymmetric in size. It 

is demonstrated that with consumer ignorance about the exact termination rates (a) a mobile 

network’s termination rate is the higher the smaller the network’s size (as measured through its 

subscriber base) and (b) asymmetric regulation of only the larger operators in a market will, 

ceteris paribus, induce the smaller operators to increase their termination rates. The results are 

supported by empirical evidence using data on mobile termination rates from 48 European 

mobile operators from 2001 to 2003. 

136. Hoewel de studie is uitgevoerd voor de mobiele markt is er geen reden om aan te nemen 

dat deze effecten op de markt voor vaste telefonie anders zijn. ACM acht deze studie daarom 

ook relevant voor zowel vaste als mobiele gespreksafgifte. Dit betekent dat kleine aanbieders 

de mogelijkheid hebben om hogere afgiftetarieven te hanteren dan grotere aanbieders. In de 

dominantieanalyse komt ACM hier op terug (zie randnummer 163).  

137. Ook uit de reacties op de vragenlijst blijkt dat er geen sprake is van een mate van 

substitutie die voor een ruimere marktafbakening pleit. De meeste partijen onderschrijven de 

conclusies van ACM. Wel merken sommige partijen op dat er mogelijk op termijn alternatieven 

voor gespreksafgifte zullen ontstaan. Tisme stelt bijvoorbeeld in haar reactie op de vragenlijst 

dat ze ontwikkelingen ziet waarbij de gebruiker zich meer via unified communication gaat 

gedragen, waarbij de consument zelf via één nummer (dit kan zowel vast, mobiel als VOIP zijn) 

gaat kiezen op welk apparaat hij wil antwoorden dan wel gesprekken initiëren. KPN stelt in haar 

reactie op de vragenlijst dat ze het met ACM eens is dat ontwikkelingen zoals de opkomst van 

OverTheTop diensten ertoe zullen leiden dat voor een deel van de klanten praktische 

alternatieven voor gespreksafgifte zullen ontstaan, maar dat er ook klanten zullen overblijven 

die aangewezen zullen blijven op gespreksafgifte voor de bereikbaarheid via telefoondiensten. 

De gevolgen van die ontwikkelingen zijn volgens KPN thans nog niet eenduidig vast te stellen. 

Bij de analyse van toetredingsmogelijkheden en potentiële concurrentie in hoofdstuk 5 zal ACM 

uitgebreider stilstaan bij de mogelijke concurrentiedruk vanuit OTT-diensten. 

4.5.4 Empirische aanwijzingen voor beperkte substitutie 

138. In het voorgaande is op basis van kwalitatieve gegevens geconcludeerd dat er sprake is 

van onvoldoende substitutie tussen enerzijds gespreksafgifte op een afzonderlijk netwerk en 

anderzijds gespreksafgifte op andere netwerken en andere diensten (niet-zijnde 

gespreksafgifte). Daarnaast zijn er empirische gegevens over prijselasticiteit
41

 en 

tariefverhogingen beschikbaar die tot dezelfde conclusie leiden. 

                                                      
41

 De prijselasticiteit van de vraag, geeft de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid (afzet) aan als 

gevolg van een procentuele prijsverandering van een product of dienst. De prijselasticiteit (of kortweg elasticiteit) geeft 

dus aan hoe gevoelig de vraag is voor veranderingen in de prijs. In formulevorm: prijselasticiteit = % verandering in de 

afzet / % verandering in de prijs. Bij een prijselasticiteit van -0,1 zal een toename van de prijs van 10% resulteren in een 
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139. Er is sprake van een separate relevante markt als een hypothetische aanbieder van 

gespreksafgifte (op een individueel netwerk) vanaf het niveau van de efficiënte kostprijs zijn 

tarieven winstgevend met 5 à 10 procent kan verhogen. Op de markten voor gespreksafgifte op 

afzonderlijke netwerken doet zich overigens de bijzonderheid voor dat niet hoeft te worden 

teruggevallen op een hypothetische monopolist. Immers, er is sprake van markten voor 

afzonderlijke netwerken waarop iedere aanbieder feitelijk een monopolist is. Uit onderstaande 

analyses van de prijselasticiteit en tariefverhogingen concludeert ACM dat er voor 

gespreksafgifte op individuele netwerken onvoldoende substitutie is op zowel wholesale als 

retailniveau.  

140. Ten eerste kan worden gekeken naar de prijselasticiteit van gespreksafgifte. Op basis 

daarvan kan een schatting worden gemaakt van de winstgevendheid van een 5 à 10 procent 

tariefverhoging en ook van het uiteindelijke monopolietarief, ofwel het tarief dat de winst 

maximeert. Daarnaast kan ook worden gekeken welke tariefverhogingen in de praktijk zijn 

doorgevoerd in een situatie waarin die tarieven niet waren gereguleerd. Voor dat laatste kan 

bijvoorbeeld worden gekeken naar de tariefverhogingen die door Tele2 en UPC werden 

doorgevoerd eind 2007 in reactie op de uitspraak van het CBb van 11 mei 2007
42

 waardoor zij 

in de periode tussen die uitspraak en het Tele2/UPC-besluit niet waren gereguleerd. 

141. KPN heeft ten behoeve van de vorige marktanalyse informatie aangeleverd over de 

prijsontwikkeling van in totaal (voor alle drie aanbieders samen) acht verschillende diensten 

over een periode van ruim twee jaar. In die periode vonden voor alle acht  de diensten 

significante tariefverhogingen van vaste gespreksafgifte plaats in de bandbreedte van 10 tot 

ruim 500%. In reactie op die tariefverhogingen is geen enkel volume-effect waarneembaar. Dit 

betekent dat de prijselasticiteit in dit geval zeer klein is. 

142. Voor de grote prijsverhogingen (honderden procenten) gaat het om tariefverhogingen in 

vaste gespreksafgifte voor verkeer komend van mobiele aanbieders. Voor zover bekend zijn die 

verhogingen niet doorgegeven in mobiele retailtarieven voor deze specifieke bestemmingen. Dit 

illustreert de argumentatie dat tariefverhogingen voor gespreksafgifte in versterkte mate door 

kleinere aanbieders winstgevend kunnen worden doorgevoerd. Mede doordat de 

tariefverhoging in het geval van de door Tele2 en UPC doorgevoerde verhogingen voor mobiele 

bellers niet zichtbaar is, is geen enkel volume-effect van de tariefverhoging waarneembaar. De 

prijselasticiteit voor dit soort tariefverhogingen is daarom in wezen nul. Ook voor de kleinere 

tariefverhogingen is geen enkel volume-effect waarneembaar.  

                                                                                                                                                            

afname van de vraag van 1% (10% x -0,1 = -1%). De prijselasticiteit is bij de meeste vormen van de vraagcurve 

afhankelijk van de prijs (P) en hoeveelheid (Q). Daarom wordt ook wel gesproken van een puntelasticiteit bij een 

specifieke P en Q. Bij een lineaire vraagcurve neemt de elasticiteit bijvoorbeeld toe met de prijs. 
42

 LJN: BA4880, College van Beroep voor het bedrijfsleven, AWB 06/125, 06/127, 06/128 en 06/129, 11 mei 2007 (CBb 

uitspraak inzake FTA-1-besluit). 
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Conclusie productmarkt 

143. In de voorgaande paragrafen werd vastgesteld dat er onvoldoende substitutie is tussen 

gespreksafgifte op een afzonderlijk netwerk en gespreksafgifte op andere netwerken. Ook is 

vastgesteld dat er onvoldoende substitutie is tussen gespreksafgifte op een afzonderlijk netwerk 

en andere diensten. Ook uit de reacties op de vragenlijst blijkt dat deze conclusie breed wordt 

gedragen. 

144. Ook uit feitelijke gegevens over prijselasticiteit en tarieven blijkt dat er onvoldoende 

substitutie is tussen gespreksafgifte op een afzonderlijk netwerk en andere diensten. Immers, 

uit die gegevens blijkt dat in termen van de SSNIP-test een tariefverhoging voor vaste 

gespreksafgifte van 5 à 10 procent op een afzonderlijk netwerk winstgevend is.  

145. ACM concludeert net als in het vorige marktanalysebesluit op basis van het voorgaande 

dat er ook op retailniveau onvoldoende substitutie is, zowel tussen verschillende aanbieders 

van afgifte als met andere diensten, niet zijnde vaste telefonie waar het gaat om vaste 

gesprekafgifte en mobiele telefonie waar het gaat om mobiele gespreksafgifte. ACM stelt vast 

dat sprake is van markten voor vaste en mobiele gespreksafgifte op afzonderlijke netwerken. 

4.6 Geografische marktafbakening  

146. In deze paragraaf onderzoekt ACM de geografische afbakening van de relevante 

markten voor gespreksafgifte. In Nederland bieden grote aanbieders van telefonie hun 

telefoonnetwerk en telefoniediensten, waaronder gespreksafgifte, in beginsel nationaal aan of 

zijn zij erop gericht om dit op termijn landelijk te gaan doen. Daarbij hanteren de meeste 

aanbieders van gespreksafgifte een landelijke, uniforme tariefstructuur voor gespreksafgifte.  

147. Voor gespreksafgifte op afzonderlijke netwerken geldt dat een aanbieder zijn tarieven 

door het ontbreken van substitutie in hoge mate onafhankelijk van andere aanbieders kan 

vaststellen. Bij het vaststellen van tarieven voor gespreksafgifte spelen eventuele verschillen in 

de regionale concurrentieomstandigheden geen rol. Er is sprake van een relevante 

geografische markt die het gehele netwerk omvat.  

148. De relevante markten voor gespreksafgifte beperken zich bovendien tot Nederland,
43

 

omdat gespreksafgifte op buitenlandse bestemmingen voor aanbieders van vaste en mobiele 

verkeersdiensten geen alternatief is voor gespreksafgifte op Nederlandse bestemmingen. 

Conclusie 

149. ACM concludeert dat de geografische omvang de geïdentificeerde relevante 

productmarkten geheel Nederland is. 

                                                      
43

 Met uitzondering van gespreksafgifte op internationale nummers. Voor deze specifieke markt heeft het college 

aangegeven dat hij zich niet bevoegd acht om deze markt te reguleren (zie randnummer 102). 
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4.7 Conclusie marktafbakening 

150. In dit hoofdstuk heeft ACM de relevante product- en geografische markten voor de 

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

hoofdstuk komt ACM tot de volgende relevante productmarkten:  

a. gespreksafgifte op geografische nummers, 085-, 088-, 084/087-, 0970-, 112 en 14xy- en 

116xyz-nummers op een afzonderlijk vast netwerk in geheel Nederland, aangeduid als 

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

b. “gespreksafgifte op 06- en 0970-nummers op afzonderlijke mobiele netwerken” of kortweg 

“mobiele gespreksafgifte.” 

151. De relevante geografische omvang van de geïdentificeerde productmarkten omvat 

geheel Nederland en beperkt zich tot Nederland. 

152. De door ACM gehanteerde marktdefinities van gespreksafgifte zijn in overeenstemming 

met de relevante markten die de Commissie heeft gedefinieerd in de Aanbeveling relevante 

markten.  
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5 Dominantieanalyse 

5.1 Inleiding 

153. In dit hoofdstuk beoordeelt ACM de aanwezigheid van aanbieders met aanmerkelijke 

marktmacht op de relevante markten voor gespreksafgifte op afzonderlijke (vaste of mobiele) 

netwerken. In paragraaf 5.2 tot en met 165 beoordeelt ACM of individuele aanbieders AMM 

bezitten, die hen in staat stelt zich in belangrijke mate onafhankelijk van hun concurrenten, 

klanten en uiteindelijk consumenten te gedragen. In paragraaf 5.6 komt de vraag aan de orde in 

hoeverre aanbieders van gespreksafgifte gezamenlijk over een AMM-positie beschikken 

(collectieve dominantie). Afgesloten wordt met de conclusie. 

154. In de dominantieanalyse onderzoekt ACM de denkbeeldige situatie waarin op de 

relevante markt voor gespreksafgifte op afzonderlijke netwerken die wordt onderzocht, geen 

AMM-verplichtingen zijn opgelegd. Wat betreft de AMM-regulering voor vaste en mobiele 

gespreksafgifte op andere individuele netwerken, wordt zowel de situatie met als zonder 

regulering onderzocht. Het gaat dus steeds om onderzoek naar een ongereguleerde individuele 

markt voor gespreksafgifte, daar waar voor de andere individuele markten van vaste en mobiele 

gespreksafgifte wordt gekeken naar de situatie met en zonder regulering. Overige regulering 

wordt verondersteld aanwezig te zijn. Voor de AMM-regulering wordt uitgegaan van de 

regulering zoals die door OPTA werd opgelegd in het marktanalysebesluit van mei 2012.
44

 

155. ACM 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 

marktanalyse en aanmerkelijke marktmacht: 

- marktaandeel (inclusief marktaandelen op de retailmarkten); 

- toetredingsdrempels; 

- potentiële concurrentie; 

- kopersmacht. 

 

156. ACM behandelt de criteria afzonderlijk. Op grond van de beoordeling van alle criteria 

samen stelt ACM uiteindelijk vast of er sprake is van aanmerkelijke marktmacht.  

5.2 Marktaandeel 

5.2.1 Marktaandelen op gespreksafgifte 

157. Marktaandeel is een belangrijk criterium bij het bepalen van marktmacht. Aangezien de 

relevante markten gedefinieerd zijn als gespreksafgifte op afzonderlijke (eigen) netwerken, is 

elke aanbieder per definitie monopolist op de relevante markt (met een marktaandeel van 

                                                      
44

 Marktanalyse vaste telefonie, van 1 mei 2012 met kenmerk OPTA/AM/2012/201189 
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honderd procent). Elke aanbieder beheerst volledig de toegang tot de eigen eindgebruikers. 

Een andere partij die deze eindgebruikers wil bereiken, is daarvoor afhankelijk van de 

medewerking van de betreffende aanbieder. Dit gegeven is op zichzelf een zeer sterke 

aanwijzing voor een dominante positie van aanbieders van gespreksafgifte op hun eigen vaste 

netwerk. 

158. In de Richtsnoeren wordt door de Commissie aangegeven dat het nieuwe regelgevende 

kader de mededingingsrechtelijke machtspositie en de regulatoire marktmacht heeft willen laten 

convergeren.
45

 Vervolgens wijst de Commissie op de jurisprudentie van het Hof van Justitie van 

de Europese Unie (hierna: het HvJ) over de betekenis van marktaandelen voor het bepalen van 

een machtspositie.
46

 Meer in het bijzonder valt daar te lezen dat een zeer groot marktaandeel 

op zichzelf al het bewijs van een machtspositie vormt, uitzonderlijke omstandigheden 

daargelaten.
47

 

159. Elke aanbieder van gespreksafgifte heeft een marktaandeel van honderd procent op de 

relevante markt voor gespreksafgifte op zijn eigen netwerk. Dat ligt ruimschoots boven wat de 

Commissie in navolging van het HvJ bestempelt als “zeer groot”.
48

 ACM heeft niettemin 

onderzocht in hoeverre er andere factoren zijn die een dominante positie voor gespreksafgifte 

zouden kunnen afzwakken. Dit betreft vooral de factor kopersmacht. Hieronder komen deze en 

de andere factoren aan de orde. 

5.2.2 Marktaandelen op de retailmarkten 

160. ACM onderzoekt hier of een relatief klein marktaandeel op de vaste of mobiele 

retailmarkten resulteert in minder marktmacht en het ontbreken van AMM op respectievelijk 

vaste en mobiele gespreksafgifte. Hoewel dit marktaandeel ook een onderdeel is van de 

analyse van kopersmacht, is ACM van oordeel dat het voor de mogelijke invloed van 

                                                      
45

 De Richtsnoeren, punt 70. 

46
 De Richtsnoeren, punt 72 e.v. 

47
 Zie onder meer de arresten HvJ EG Akzo/Commissie, C-62/86, Jur. 1991, p. I-3359, r.o. 59 en 60; en HvJ EG Suiker 

Unie, Zaken 40-48, 50, 54-56, 111, 113-114/73, Jur. 1975, p. 1984. Zie daarnaast GvEA Van den Bergh 

Foods/Commissie, T-65/98, Jur. 2003, p. II-4653, r.o. 154.  

48
 De Commissie zegt daarover het volgende (punt 78): “Een onderneming met een groot marktaandeel mag geacht 

worden over een aanmerkelijke marktmacht te beschikken – dus in een machtspositie te verkeren - wanneer haar 

marktaandeel over langere tijd stabiel is gebleven.” Vergelijk ook: “The 100% market share of network operators in the 

market for call termination on their individual public telephone network provided at a fixed location raises a strong 

presumption of SMP, save in exceptional circumstances which need to be clearly and unambiguously demonstrated by 

the NRA.” Bron: Beslissing van de Europese Commissie (“Withdrawal of notified draft measures”) van 17 mei 2005, C 

(2005) 1442 in Zaak DE/2005/0144: gespreksafgifte op individuele openbare telefoonnetwerken op een vaste locatie, 

punt 17. 
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marktaandeel op de retailmarkt die niet is gerelateerd aan kopersmacht, nodig is om in deze 

paragraaf separaat op deze factor in te gaan. 

161. ACM 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 (en geen invloed heeft op) 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.  

162. 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 bij het vaststellen van AMM om twee redenen onjuist. Ten eerste volgt uit de 

economische theorie dat zowel grote als kleine aanbieders onderhevig zijn 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.  

163. Andersom identificeert ACM wel een mechanisme dat er toe leidt dat een kleine 

aanbieder een hoger tarief kan hanteren dan een grotere aanbieder. Dit mechanisme is al 

beschreven in de marktafbakening (zie randnummer 135). Dit wordt ten eerste veroorzaakt 

doordat de hogere afgiftetarieven van kleinere aanbieders meestal niet worden doorgegeven in 

verhogingen van het retailtarief naar die specifieke bestemming. Ten tweede geldt zelfs dat in 

het geval de verhoging wel wordt doorgegeven in een tarief naar die specifieke bestemming, 

dat dit hogere tarief voor eindgebruikers nauwelijks bekend is. Resultaat hiervan is dat de 

prijselasticiteit van de vraag van bellen naar kleine aanbieders lager is dan bij grote aanbieders. 

Deze lagere prijselasticiteit (lagere gevoeligheid van de vraag voor veranderingen in de prijs) 

resulteert erin dat deze kleinere aanbieders winstgevend een hoger tarief kunnen hanteren dan 

grotere aanbieders. 

164. Op basis van het voorgaande concludeert ACM dat een kleiner marktaandeel van een 

aanbieder op de retailmarkten bijdraagt aan de versterkte mogelijkheid dat deze aanbieder een 
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hoger gespreksafgiftetarief kan hanteren dan grotere aanbieders op de retailmarkten. Dit geldt 

generiek voor zowel vaste als mobiele gespreksafgifte. 

5.3 Toetredingsdrempels en potentiële concurrentie 

165. Het bestaan van toetredingsdrempels tot een relevante markt en het ontbreken van 

potentiële concurrenten op deze markt zijn omstandigheden die de dominantie van een 

aanbieder mede bepalen. Gezien de sterke samenhang van deze criteria in het geval van 

gespreksafgifte behandelt ACM deze criteria hieronder gezamenlijk. 

166. Voor gespreksafgifte heeft ACM in hoofdstuk 4 bij het afbakenen van de relevante 

markten vastgesteld dat voor gespreksafgifte geen volwaardige substituten op de markt 

bestaan. De aanbieder blijft in alle gevallen de enige aanbieder van gespreksafgifte op zijn 

eigen netwerk. Toetreding tot de relevante markt is niet mogelijk omdat de aanbieder van een 

telefonienetwerk de toegang tot zijn eindgebruikers volledig beheerst en alleen hij het 

spraakverkeer bij deze klanten kan afleveren.  

167. Gezien het feit dat geen toetreding mogelijk is, zal een potentieel concurrerend product 

gebruik moeten maken van een andere technologie. In dit verband wijst een aantal partijen in 

reactie op de vragenlijst onder meer op de introductie van Over-The-Top (OTT) diensten. KPN 

stelt dat er een zeker punt zal komen waarna het voor aanbieders niet meer mogelijk zal zijn om 

gespreksafgiftetarieven vast te stellen zonder zich rekenschap te geven van de reactie van 

klanten, concurrenten en toeleveranciers. Tisme verwacht dat deze technologische 

ontwikkelingen er al op korte termijn toe zullen leiden dat er geen sprake meer is van AMM.  

168. Telecompaper heeft in opdracht van ACM onder meer onderzoek gedaan naar de 

opkomst van OTT-diensten.
49

 Volgens Telecompaper kan on-net OTT bellen aan populariteit 

winnen, onder meer door steeds grotere beschikbaarheid van Wifi, waardoor geen mobiel 

abonnement meer nodig is. Het is hiervoor wel van belang dat zowel de beller als de gebelde 

beschikken over dezelfde applicatie om een gesprek te voeren. Telecompaper stelt echter vast 

dat minder dan 30% van de gebruikers überhaupt een applicatie voor OTT (zoals Skype) heeft 

geïnstalleerd en dat een groot deel van degenen die dit wel hebben gedaan de applicatie nooit 

gebruikt. Hindernissen van OTT die er toe kunnen leiden dat de concurrentiedruk van deze 

diensten zeer beperkt is, zijn verder dat gebruikers die off-net willen bellen beltegoed moeten 

aanschaffen en dat gebruikers van deze dienst doorgaans niet met een nummer aankiesbaar 

zijn.  

169.  Wellicht zou de introductie van IP-technologie netwerken er bij gespreksafgifte op termijn 

voor kunnen zorgen dat een eindgebruiker via meerdere aanbieders van gespreksafgifte 

bereikbaar wordt. Hiervoor is het noodzakelijk dat de gebruiker via een transparante 

                                                      
49

 Telecompaper (2013), “OTT Markt Monitor, Januari 2013”, paragraaf 7.5.1, p. 40.  
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transportlaag in het bestemmingsnetwerk bereikbaar is.
50

 Dat dit daadwerkelijk kan en – op 

afzienbare termijn – gaat gebeuren is echter onwaarschijnlijk. Ondanks de huidige ontwikkeling 

van VoB is hier thans in ieder geval nog geen aanwijzing voor. Ook bij deze nieuwe VoB-

technologie blijft men voor het afleveren van het gesprek afhankelijk van de dienstenlaag (de 

dienst gespreksafgifte) van de aanbieder waarop de eindgebruiker is aangesloten. Om die 

dienstenlaag te omzeilen heeft men transparante toegang tot de transportlaag nodig plus een 

onafhankelijke database die voor ieder telefoonnummer het adres van de gebruiker op de 

transportlaag (IP-adres) geeft. Aan die gecombineerde voorwaarden wordt thans niet voldaan. 

Het is vooralsnog ook niet te verwachten dat dit in de volgende reguleringsperiode zal 

veranderen. Aanbieders van afgifte moeten dit alles mogelijk maken en zij hebben hier geen 

belang bij. Ook Telecompaper heeft de opkomst van een dergelijke nieuwe VoB-technologie 

niet geïdentificeerd als ontwikkeling die tot concurrentiedruk op aanbieders van gespreksafgifte 

leidt. 

170. Op basis van het bovenstaande acht ACM 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.  

5.4 Kopersmacht 

5.4.1 Inleiding en definities 

171. De aanwezigheid van afnemers met een sterke onderhandelingspositie kan van invloed 

zijn op de mate waarin een onderneming zich onafhankelijk van zijn afnemers kan gedragen. 

Dit tegenwicht van de afnemer(s) wordt tegenwerkende kopersmacht genoemd. Kopersmacht 

kan de mate van marktmacht van een aanbieder beïnvloeden en is dus één van de factoren die 

bij de beoordeling van AMM moet worden onderzocht. Afnemers zullen vrijwel altijd een zekere 

mate van kopersmacht hebben. Bij de beoordeling van AMM is echter relevant of deze 

kopersmacht effectief is in de zin dat zij (eventueel samen met andere factoren) voorkomt dat 

een aanbieder AMM heeft.  

172. Bij effectieve tegenwerkende kopersmacht gaat het om het vermogen van een koper om 

tegenwicht te bieden aan (potentieel aanzienlijke) marktmacht aan de verkoopzijde en een 

competitieve uitkomst te bewerkstelligen. Deze tegenwerkende kopersmacht moet dus dermate 

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

                                                      
50

 Netwerken kan men verdelen in verschillende lagen. Een hoofdverdeling is die in een transportlaag en een 

dienstenlaag. Thans is voor het bereiken van de gebelde de toegang (voor de dienst gespreksafgifte) tot de 

dienstenlaag noodzakelijk. Indien de gebelde door de aanbieder van het originerende netwerk ook via een transparante 

transportlaag kan worden bereikt, dan kan de afgiftedienst worden omzeild. 
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prijs die toch boven het competitieve niveau uitkomt, impliceert dat tegenwerkende 

kopersmacht onvoldoende is om dominantie van de aanbieder te neutraliseren.  

173. Met competitief prijsniveau wordt een prijs bedoeld die gelijk is aan de kosten van een 

efficiënte aanbieder. Deze prijs zou namelijk ontstaan in een daadwerkelijk concurrerende 

markt. Een mogelijk argument tegen het hanteren van het kostenniveau als maatstaf, is dat de 

prijs die gelijk is aan de kosten niet onder alle omstandigheden de efficiënte 

(welvaartsmaximaliserende) prijs is. Zoals elders in dit besluit wordt beargumenteerd (zie 

hoofdstuk 8 over nadere invulling tariefregulering), is een prijs gelijk aan de efficiënte 

incrementele kostprijs een goede benadering van het welvaarts-maximaliserende afgiftetarief. 

Daarom wordt er in het kopersmachtonderzoek uitgegaan van dit kostenniveau als het 

relevante prijsniveau.  

174. In het geval van de markten voor gespreksafgifte is kopersmacht één van de weinige 

factoren die een mogelijk reële beperking kan vormen voor de monopoliepositie waarin de 

aanbieders zich bevinden als gevolg van het marktaandeel van honderd procent, de 

aanwezigheid van absolute toetredingsdrempels en de afwezigheid van effectieve potentiële 

concurrentie. Dit maakt de beoordeling van kopersmacht op de relevante markten voor 

gespreksafgifte extra relevant.  

175. Bij vorige marktanalyses van vaste gespreksafgifte en mobiele gespreksafgifte zijn 

uitgebreide onderzoeken naar kopersmacht uitgevoerd door Lexonomics en Oxera. Daarnaast 

is het kopersmachtonderzoek uitgebreid met de analyse van mogelijk gezamenlijk belang van 

aanbieders om de afgiftetarieven op het niveau van efficiënte kosten vast te stellen. Ook heeft 

ACM met behulp van de vragenlijst geverifieerd of de conclusies van deze onderzoeken nog 

gelden.  

5.4.2 Geen gezamenlijk belang 

176. In het kader van de vorige marktanalyse heeft OPTA uitgebreid onderzoek gedaan naar 

het ontstaan van een mogelijk gezamenlijk belang voor lage gespreksafgiftetarieven. Aangezien 

voor afgiftemarkten sprake is van een situatie waarin verschillende monopolisten bij elkaar 

gespreksafgifte inkopen, zouden aanbieders de dreiging om de afname van afgiftediensten te 

beperken of eigen afgiftetarieven te verhogen, kunnen gebruiken om bij andere aanbieders een 

lager afgiftetarief te verkrijgen. In theorie kan er hierdoor een gezamenlijk belang ontstaan om 

de afgiftetarieven op het niveau van de efficiënte kosten vast te stellen. 

177. Het bestaan van een gezamenlijk belang tussen aanbieders kan ertoe leiden dat een 

afnemer van afgifte zijn eigen afgiftetarief kan inzetten als onderhandelingsinstrument. In die zin 

is het bestaan van een gezamenlijk belang van lage afgiftetarieven gerelateerd aan 

kopersmacht. In het marktanalysebesluit FTA-MTA 3 concludeerde OPTA dat het 

onwaarschijnlijk is dat in afwezigheid van regulering, aanbieders vanuit een gezamenlijk belang 
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afgiftetarieven op kostenniveau zullen hanteren. De belangrijkste reden hiervoor is dat er 

asymmetrieën tussen marktpartijen bestaan die de overeenstemming over het afgiftetarief 

onwaarschijnlijk maken. Bij een bilaterale onderhandeling tussen aanbieders over 

afgiftetarieven, zal meestal één van de beide partijen belang hebben bij een hoger afgiftetarief 

(bijvoorbeeld omdat deze partij meer inkomend verkeer heeft). De aanbieder met het belang in 

een hoog tarief zal een hoog tarief vragen. Gegeven dat feit zal de andere aanbieder ook een 

hoog tarief vragen. 

178. Ook in reacties op de vragenlijst bevestigen marktpartijen dat door de verschillende 

belangen van aanbieders en afnemers van gespreksafgifte er geen gezamenlijk belang is voor 

lage gespreksafgitetarieven.
51

 

5.4.3 Andere mechanismen van kopersmacht 

179. De kopersmacht van de afnemer van afgifte hangt af van zijn alternatieven ten opzichte 

van het accepteren van het door de aanbieder voorgestelde afgiftetarief en de mate waarin 

deze alternatieven tot een betere uitkomst voor de afnemer leiden. Potentiële factoren die 

hierbij een rol spelen zijn: het: (1) weigeren van de afname, (2) weigeren van (volledige) 

betaling, (3) indienen van een geschil bij ACM, (4) afnemen van afgifte via transit, (5) verhogen 

van eigen afgiftetarief. 

180. In het marktanalysebesluit FTA-MTA 3 heeft OPTA beschreven dat deze mogelijkheden 

er niet toe leiden dat het risico dat aanbieders van gespreksafgifte excessieve tarieven 

hanteren, wordt weggenomen. Deze conclusie trok zij mede op basis van het onderzoek van 

adviesbureaus Lexonomics en Oxera. Ook door de reacties op de vragenlijst werd deze 

conclusie destijds bevestigd.
52

 

181. ACM heeft geen aanwijzingen dat zich met betrekking tot kopersmacht wezenlijke 

veranderingen in de markt hebben plaatsgevonden die ertoe hebben geleid dat kopersmacht 

zou zijn toegenomen. Dit wordt bevestigd in de reacties op de vragenlijst
53

: alle respondenten 

hebben bevestigd dat zich op dit punt geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan. Partijen 

steunen de conclusie dat de mate van kopersmacht onvoldoende is om te voorkomen dat 

aanbieders van gespreksafgifte bovencompetitieve tarieven kunnen hanteren. 

5.4.4 Conclusie 

182. Gelet op het voorgaande concludeert ACM voor alle aanbieders dat in geen van de 

onderzochte situaties tegenwerkende kopersmacht van inkopende partijen voldoende sterk is 

                                                      
51

 Vraag 8 van de vragenlijst. 

52
 Vraag 27 en 28 van de vragenlijst vaste en mobiele gespreksafgifte FTA-MTA-2010. 

53
 Vraag 9 en 10 van de vragenlijst. 
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om het verhogen van afgiftetarieven boven het competitieve niveau tegen te gaan. ACM 

concludeert dat op dit punt voor alle aanbieders de conclusie gerechtvaardigd is dat 

kopersmacht onvoldoende is om te voorkomen dat aanbieders bovencompetitieve 

afgiftetarieven kunnen hanteren. 

5.5 Overige factoren 

183. In zienswijzen op voorgaande marktanalyse besluiten hebben enkele partijen 

aangegeven dat schaal- en breedtevoordelen, geografische dekking van het netwerk en 

verticale integratie van KPN factoren zijn die er toe leiden dat concurrenten van KPN steeds 

rekening moeten houden met de reactie van KPN op hun marktgedragingen. Partijen stellen 

daarnaast dat OPTA een doorslaggevende betekenis aan het marktaandeel toekent en dat dit 

in strijd is met de Richtsnoeren. 

184. In reactie hierop benadrukt ACM dat in het kader van een dominantieanalyse een hoog 

marktaandeel van honderd procent een sterke indicatie is dat een partij AMM heeft. Dit blijkt 

ook uit randnummer 75 van de Richtsnoeren, waarin de Commissie er expliciet op wijst dat 

volgens de jurisprudentie een zeer groot marktaandeel van meer dan vijftig procent op zichzelf 

al een bewijs vormt van een machtspositie, uitzonderlijke omstandigheden daargelaten. In het 

geval van de markt voor gespreksafgifte, waar partijen zelfs een marktaandeel van honderd 

procent hebben, kunnen dus slechts uitzonderlijke omstandigheden leiden tot een andere 

conclusie dan dat een partij AMM heeft. 

185. In randnummer 78 van de Richtsnoeren staat dat ACM een grondige en complete 

analyse dient te maken van de economische kenmerken van de markt. In ditzelfde randnummer 

wordt een aantal criteria genoemd die daartoe kunnen worden meegenomen. ACM heeft om 

deze reden de relevante criteria in de analyse betrokken ten einde te toetsen of deze apart of 

samen de uitzonderlijke omstandigheid vormen die AMM voorkomt, te weten 

toetredingsdrempels, potentiële concurrentie en kopersmacht. Bij deze analyse van 

kopersmacht is overigens in bredere zin gekeken naar de kenmerken van partijen.  

186. Het is voor het hebben van AMM niet noodzakelijk om zich volledig onafhankelijk te 

kunnen gedragen ten opzichte van concurrenten en consumenten. Het is noodzakelijk dat een 

partij zich in belangrijke mate onafhankelijk kan gedragen, waaronder de mogelijkheid dat deze 

buitensporig hoge tarieven kan hanteren of kan overgaan tot marge-uitholling, en daardoor 

mededingingsproblemen kan veroorzaken.  

Schaal- en breedtevoordelen 

187. Om een criterium voor de dominantieanalyse relevant te doen zijn, is het noodzakelijk dat 

wordt geïdentificeerd hoe dit criterium dominantie (en mededingingsproblemen) mogelijk kan 

maken of voorkomen. Partijen expliciteren niet hoe schaal- en breedtevoordelen, geografische 



 

 

 

Openbare versie 

 

 
5
3
/1

9
8

 

dekking en verticale integratie 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.  

188. Gedrag van aanbieders van gespreksafgifte, waaronder het vaststellen van tarieven, 

wordt gelet op het honderd procent marktaandeel van aanbieders, in beginsel slechts beïnvloed 

door de prijselasticiteit van de vraag voor telefonieverkeer, de marginale kosten en eventuele 

kopersmacht. Die vraagelasticiteit bepaalt in welke mate gebruikers minder gaan bellen bij 

prijsstijgingen en is voor deze dienst zeer laag. Hoe lager de prijselasticiteit, hoe hoger de 

monopolieprijs. Ook geldt dat de monopolieprijs hoger is, naarmate de marginale kosten hoger 

zijn. Deze zaken volgen rechtstreeks uit de economische theorie. In theorie zouden aanbieders 

met een kleine schaal en/of weinig breedtevoordelen als gevolg daarvan hogere marginale 

kosten kunnen hebben hetgeen zou resulteren in een prikkel om hogere tarieven te hanteren. 

Het is echter niet aannemelijk dat kleinere aanbieders daadwerkelijk hogere marginale kosten 

hebben.  

189. De andere criteria die partijen hier noemen en die ACM niet heeft gebruikt, grijpen niet in 

op de prijselasticiteit en de marginale kosten. ACM gaat daar hierna op in. 

Geografische dekking 

190. ACM identificeert geen invloed van de factor geografische dekking van het netwerk van 

de aanbieder van vaste of mobiele gespreksafgifte op de mogelijkheden, prikkels en het gedrag 

van een dergelijke aanbieder. Zo is niet in te zien waarom een aanbieder die een regio dekt, 

zich anders kan gedragen wat betreft gespreksafgifte dan een aanbieder die heel Nederland 

dekt. Wel is een aanbieder die een klein gebied dekt in de meeste gevallen kleiner dan een 

aanbieder die een groot gebied dekt, maar dat zijn verschillen die reeds zijn geanalyseerd bij de 

factoren schaal- en breedtevoordelen en marktaandelen op de retailmarkten.  

Verticale integratie van KPN (specifiek voor vast) 

191. ACM identificeert geen invloed van de factor verticale integratie van KPN als aanbieder 

van vaste gespreksafgifte die niet al is meegenomen en geadresseerd in het 

marktanalysebesluit vaste telefonie.
54

 Als gevolg van dat besluit zijn aan KPN gedragsregels 

opgelegd om onder andere het aan verticale integratie gerelateerde effect van marge-uitholling 

te voorkomen. Die verplichtingen worden in de huidige analyse als aanwezig beschouwd. 

                                                      
54

 AMM en mededingingsproblemen op de retailmarkten voor vaste telefonie, zonder wholesale regulering, worden 

geadresseerd op de markten (residentieel en zakelijk) voor (vaste) gespreksopbouw en toegang tot de (vaste) 

telefonieaansluiting. Door toegang op die markten mogelijk te maken wordt de concurrentie op de retailmarkten voor 

vaste telefonie versterkt. 
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Distributie- en verkoopnetwerk 

192. Marktpartijen hebben in eerdere zienswijzen gesteld dat KPN beschikt over een 

omvangrijk distributie- en verkoopnetwerk met landelijke dekking, terwijl kleinere aanbieders 

hun diensten slechts aan een beperkt aantal klanten levert en een aanbieder zoals Schiphol 

Telematics slechts op een beperkt gebied voor een beperkt aantal klanten opereert. Dat 

verschil is volgens partijen van belang. Op geografische dekking is ACM hiervoor al ingegaan. 

193. ACM identificeert geen invloed van een sterk ontwikkeld distributienetwerk op de 

mogelijkheden, prikkels en het gedrag van aanbieders van gespreksafgifte. Zo is niet in te zien 

welke andere mogelijkheden een aanbieder zonder distributienetwerk heeft ten opzichte van 

een aanbieder met een sterk distributienetwerk zoals KPN. Het criterium is gerelateerd aan de 

concurrentiekracht waarmee aanbieders retaildiensten kunnen verkopen. Die 

concurrentiekracht is echter niet relevant bij het aanbieden van gespreksafgifte op de 

wholesalemarkt. Die dienst vereist immers geen verkoopinspanning, maar is een noodzakelijke 

bouwsteen voor andere aanbieders die zichzelf verkoopt. ACM constateert daarom dat het al 

dan niet beschikken van een eigen distributienetwerk de gedragingen en mogelijkheden van 

partijen bij het aanbieden van gespreksafgifte niet beïnvloedt. 

194.  Gelet op het voorgaande is ACM van oordeel dat marktaandeel, toetredingsdrempels, 

potentiële concurrentie en kopersmacht de enige relevante criteria zijn bij de 

dominantieanalyse.  

5.6 Beoordeling collectieve dominantie 

195. Artikel 14, tweede lid, van de Kaderrichtlijn is van toepassing op situaties waarin twee of 

meer ondernemingen gezamenlijk een positie van aanmerkelijke marktmacht innemen. In het 

navolgende zal deze situatie worden aangehaald als een collectieve dominantie. Zoals blijkt uit 

bijlage II van de Kaderrichtlijn wordt in artikel 14, tweede lid, van de Kaderrichtlijn, vooral 

gedoeld op de vaststelling van een collectieve dominantie in de afwezigheid van structurele 

banden tussen de betrokken ondernemingen.
55

 Dit wordt in de Richtsnoeren van de Commissie 

geformuleerd als “een collectieve machtspositie in de vorm van stilzwijgende coördinatie.” 

196. Op de relevante markten voor gespreksafgifte is slechts sprake van één aanbieder. Ook 

bestaat binnen afzienbare termijn geen mogelijkheid tot toetreding van andere partijen als 

aanbieder op deze markt. Op grond hiervan kan per definitie geen sprake zijn van collectieve 

dominantie. 

197. ACM concludeert dat op de relevante markten voor gespreksafgifte geen collectieve 

dominantie aanwezig is.  

                                                      
55

 Dit laat onverlet dat artikel 14, tweede lid, van de Kaderrichtlijn ook van toepassing kan zijn in een situatie waar wel 

sprake is van structurele banden tussen de betrokken ondernemingen. 
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5.7 Conclusie beoordeling aanmerkelijke marktmacht 

198. In dit hoofdstuk heeft ACM de resultaten weergegeven van zijn onderzoek naar de vraag 

in hoeverre aanbieders van gespreksafgifte een AMM-positie hebben in de zin van hoofdstuk 

6A van de Tw. Uit dit onderzoek blijkt dat: 

a. alle aanbieders van gespreksafgifte op de relevante markten voor gespreksafgifte op 

afzonderlijke netwerken (op het eigen netwerk) beschikken over een marktaandeel van 100 

procent; 

b. een klein marktaandeel van een aanbieder op de onderliggende retailmarkten bijdraagt aan 

een versterkte mogelijkheid dat deze aanbieder een hoger gespreksafgiftetarief kan 

hanteren dan grotere aanbieders op de retailmarkten; 

c. er sprake is van absolute toetredingsdrempels, als gevolg waarvan potentiële concurrentie 

op de markten voor gespreksafgifte geheel afwezig is; 

d. er onvoldoende kopersmacht is om aanbieders te verhinderen zich onafhankelijk op te 

stellen van hun afnemers (en uiteindelijk eindgebruikers) of concurrenten op andere 

markten (vast/mobiel) bij het aanbieden van gespreksafgifte; en 

e. er geen overige factoren zijn die AMM voorkomen. 

 

199. Op grond van het bovenstaande concludeert ACM dat alle aanbieders van 

gespreksafgifte zich op de markten voor gespreksafgifte op afzonderlijke netwerken in 

Nederland in belangrijke mate onafhankelijk kunnen gedragen van hun concurrenten, afnemers 

en uiteindelijk de eindgebruikers en dus aanmerkelijke marktmacht hebben. 

200. Daarnaast concludeert ACM dat er geen collectieve dominantie bestaat op de relevante 

markten voor gespreksafgifte aangezien er per definitie slechts sprake is en kan zijn van één 

aanbieder op elke relevante markt.  

201. ACM merkt op dat toezichthouders in andere lidstaten van de Europese Unie in het kader 

van de marktanalyses ten aanzien van de dominantie tot een zelfde conclusie komen. 
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6 Potentiële mededingingsproblemen 

6.1 Inleiding 

202. Een AMM-positie van een aanbieder op de relevante markt brengt met zich dat deze 

aanbieder in staat is tot mededingingsbeperkende gedragingen. Dit hoofdstuk richt zich expliciet 

op de (potentiële) mededingingsproblemen die voort kunnen komen uit een AMM-positie. 

Potentiële mededingingsproblemen komen voort uit mogelijke gedragingen van AMM-

aanbieders die er op gericht zijn om concurrenten van de markt te verdrijven, toetreding te 

weren (beide uitsluiting) of eindgebruikers buitensporig hoge tarieven in rekening te brengen 

(uitbuiting). ACM benadrukt dat de in dit hoofdstuk beschreven mededingingsproblemen 

potentiële problemen zijn die zich voor kunnen doen als gevolg van de aanwezigheid van een 

partij met aanmerkelijke marktmacht op de relevante markt, het gaat hierbij dus niet 

noodzakelijkerwijs om daadwerkelijk geconstateerde gedragingen.  

203. In dit hoofdstuk onderzoekt ACM potentiële mededingingsproblemen die het gevolg zijn 

van de aanwezigheid van een partij met aanmerkelijke marktmacht op elk van de in dit besluit 

afgebakende markten van gespreksafgifte op afzonderlijke netwerken van alle aanbieders van 

gespreksafgifte in Nederland. 

204. ACM zal voor elk van de in dit hoofdstuk beschreven mededingingsproblemen aangeven 

of het waarschijnlijk is dat een bepaalde gedraging zich op de betrokken markten voor zal doen 

en, indien de gedraging zich zou voordoen, welke effecten daarvan uitgaan. ACM baseert zich 

daarbij mede op de antwoorden die marktpartijen hebben gegeven op de onderdelen van de 

vragenlijst over welke mededingingsproblemen zij ervaren en verwachten als gevolg van de 

aanwezigheid van een partij met aanmerkelijke marktmacht op deze markten. 

205. Bij de analyse van de (potentiële) mededingingsbeperkende gedragingen is ACM 

uitgegaan van een denkbeeldige marktsituatie waarbij geen AMM-verplichtingen zijn opgelegd 

op de markten voor vaste en mobiele gespreksafgifte. 

206. Het startpunt voor het onderzoek naar mogelijke mededingingsbeperkende gedragingen 

is de ‘Common Position on the approach to Appropriate remedies in the new regulatory 

framework’ van de ERG uit 2004, alsmede de herziene versie daarvan uit 2006.
56

 In dit 

gezamenlijke standpunt hebben de Commissie en de Europese nationale regelgevende 

instanties, ter bevordering van een geharmoniseerde aanpak van mededingingsproblemen in 

de Europese Unie, een gezamenlijke analyse gemaakt van de problemen die in geval van 

                                                      
56

 ERG, “Common Position on the approach to appropriate remedies in the new regulatory framework”, ERG(03)30rev1, 

April 2004 en “Revised ERG Common Position on the approach to Appropriate remedies in the ECNS regulatory 

framework”, ERG(06)33, Final version, May 2006. 
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aanmerkelijke marktmacht kunnen ontstaan op de onderscheiden relevante markten in de 

telecommunicatiesector.  

207. De door de ERG geïdentificeerde mededingingsproblemen zijn als uitgangspunt 

genomen om te komen tot een overzicht van de meest aannemelijke mededingingsproblemen 

die zich voor kunnen doen als gevolg de aanwezigheid van een partij met aanmerkelijke 

marktmacht op de onderzochte markten voor gespreksafgifte. De effecten van deze potentiële 

mededingingsproblemen kunnen zich zowel voordoen op de markten voor gespreksafgifte zelf 

als op de onderliggende retailmarkt.  

208. De (potentiële) mededingingsproblemen kunnen ten eerste prijsgerelateerd zijn. Zij 

kunnen voor andere aanbieders een stijging veroorzaken van de kosten van gespreksafgifte en 

daarmee uiteindelijk de tarieven voor eindgebruikers van andere aanbieders verhogen. Deze 

problemen worden hierna geanalyseerd in de onderdelen ‘buitensporig hoge tarieven’ en 

‘marge-uitholling’. Ten tweede kunnen aanbieders de toegang tot eindgebruikers op een 

telefonienetwerk voor het afleveren van spraakverkeer belemmeren hetgeen de mededinging 

op de retailmarkten beperkt. Deze gedragingen worden geanalyseerd in het onderdeel 

‘toegangsgerelateerde problemen’. 

Volgorde waarin potentiële mededingingsproblemen worden behandeld 

209. De gebruikelijke volgorde voor het analyseren van potentiële mededingingsproblemen is 

dat eerst toegangsgerelateerde gedragingen worden behandeld en daarna prijsgerelateerde 

gedragingen. Bij de meeste marktanalyses reflecteert dit ook het relatieve belang van de 

gedragingen. Daarbij is vaak het weigeren van toegang het meest fundamentele probleem dat 

optreedt zonder regulering. Indien dit probleem wordt geadresseerd met toegangsverplichtingen 

ontstaat er vaak een risico op prijsgerelateerde problemen voor de betreffende 

toegangsdiensten. 

210. Bij gespreksafgifte is dit precies andersom. Niet een toegangsweigering maar het 

hanteren van hoge en buitensporig hoge tarieven is hier het fundamentele probleem. Een 

absolute toegangsweigering wordt al voldoende geadresseerd door de algemene wettelijke 

interoperabiliteitsverplichting.
57

 Partijen hebben uit het oogpunt van die 

interoperabiliteitsverplichting een plicht, maar uit concurrentiële overwegingen ook een prikkel, 

om elkaar toegang te verlenen. Abonnees hebben er immers belang bij dat zij kunnen worden 

bereikt door abonnees van andere netwerken.
58

 

                                                      
57

 Zelfs zonder dergelijke interoperabiliteitsverplichting is toegangsweigering niet het primaire, fundamentele probleem 

van deze markten. 

58
 Alleen een zeer grote, dominante aanbieder op de onderliggende retailmarkten voor vaste of mobiele telefonie kan 

een belang hebben om toegang richting kleine aanbieders te weigeren en deze op die manier uit te sluiten van de 

retailmarkten. 
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211. Prijsgerelateerde problemen zijn op deze markten daarom de primaire problemen. Indien 

deze problemen worden geadresseerd met tariefregulering, kunnen als secondaire problemen 

toegangsbelemmeringen optreden. Bij de behandeling van de individuele problemen wordt dit 

nader toegelicht. Dit maakt het naar de mening van ACM gewenst om in deze marktanalyse te 

starten met de prijsgerelateerde problemen. 

Relatie met retailmarkten 

212. Voordat ACM ingaat op mogelijke mededingingsproblemen wordt hier kort stilgestaan bij 

de relatie tussen gespreksafgifte en retailmarkten. De relevante onderliggende retailmarkten 

zijn hier de retailmarkten voor vaste en mobiele telefonie. Voor deze markten is vaste en 

mobiele gesprekafgifte één van de noodzakelijke bouwstenen. Meer specifiek is vaste of 

mobiele gespreksafgifte een bouwsteen voor zogenaamd off-net verkeer, ofwel verkeer naar 

andere netwerken.
59

 De relatie tussen wholesale en retail is eerder besproken in hoofdstuk 4. 

Hier is uitgelegd dat aanbieders de prikkel en de mogelijkheid hebben om de kosten van 

afgiftetarieven door te zetten in hogere minuuttarieven op de retailmarkt. Hogere afgiftetarieven 

zullen naar verwachting primair resulteren in hogere minuuttarieven (pass-through) en via het 

waterbedeffect (doorgifte van hogere inkomsten) in lagere abonnementstarieven op de 

retailmarkt. De effecten van hogere afgiftetarieven op de totale welvaart en 

consumentensurplus (consumentenwelvaart) blijken uit de in de effectentoets gemaakte 

berekeningen (zie hoofdstuk 9). 

6.2 Buitensporig hoge tarieven 

6.2.1 Aannemelijkheid van een risico op buitensporig hoge tarieven 

6.2.1.1 Inleiding  

213. ACM onderzoekt in dit onderdeel in hoeverre aanbieders van gespreksafgifte in staat zijn 

buitensporig hoge tarieven te rekenen ten nadele van eindgebruikers. Als gevolg van vaste 

jurisprudentie van het HvJ is sprake van een buitensporig hoge prijs,
60

 indien deze “niet in een 

redelijke verhouding staat tot de economische waarde van de geleverde prestatie”.
61

  

214. ACM merkt op dat hij voor de aannemelijkheid van het risico op buitensporigheid in 

eerste instantie niet heeft gekeken naar de vraag in hoeverre de tarieven daadwerkelijk 

buitensporig hoog zijn. Zoals hiervoor opgemerkt in randnummer 197 is ACM primair gehouden 

                                                      
59

 Gespreksafgifte kan ook worden gezien als een bouwsteen voor on-net verkeer, maar dan gaat het uitsluitend om de 

interne levering daarvan. 

60
 In de Telecommunicatiewet wordt de term ‘buitensporig hoog’ gehanteerd (bijvoorbeeld in artikel 6a.7, eerste lid). In 

de praktijk van het mededingingsrecht wordt ook de term ‘excessieve prijzen’ gebruikt. Dit is een vertaling van het 

Engelse woord ‘excessive’. Met de termen ‘excessieve prijzen’ en ‘buitensporig hoge prijzen’ wordt dus hetzelfde 

economische verschijnsel bedoeld.  

61
 HvJ EG 14 februari 1978, zaak 27/76, United Brands, Jur. 1978, blz. 207. 
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aan een onderzoek naar de vraag in hoeverre een AMM-aanbieder in staat is tarieven op een 

buitensporig hoog niveau te hanteren, en daarbij te onderzoeken in hoeverre dit nadelige 

gevolgen heeft voor eindgebruikers. De benadering van prijsgerelateerde gedragingen onder 

het ex ante kader van de Telecommunicatiewet is in die zin anders dan in het generieke 

mededingingsrecht. Desalniettemin acht ACM het zinvol voor de invulling van het begrip 

buitensporigheid aan te sluiten bij bestaande jurisprudentie. 

215. Het HvJ heeft in het arrest United Brands aangegeven dat het buitensporig karakter van 

die prijs onder meer objectief zou kunnen worden vastgesteld “door de verkoopprijs van het 

product te vergelijken met de kostprijs en aldus de hoogte van de winstmarge aan te tonen (…); 

dat het daarbij zou gaan om de vraag of een al te grote disproportie bestaat tussen de werkelijk 

gemaakte kosten en de werkelijk gevraagde prijs en zo ja, of er sprake is van het opleggen van 

een onbillijke prijs, zowel absoluut gezien als in vergelijking met de concurrerende producten.”
62

  

216. In de praktijk van het algemene mededingingsrecht blijkt dat het lastig is om te bepalen of 

sprake is van hoge dan wel buitensporig hoge prijzen. In het arrest United Brands onderkent het 

HvJ dat er ook andere methoden, dan die hiervoor omschreven, denkbaar zijn om vast te 

stellen wanneer hiervan sprake is, en dat de economische theorie er ook verscheidene heeft 

ontwikkeld. 

217. Het hanteren van buitensporig hoge tarieven is een gedraging die zich op een 

wholesalemarkt kan voordoen en kan leiden tot uitsluiting op de onderliggende retailmarkt of 

uitbuiting op zowel de wholesalemarkt als de onderliggende retailmarkt. In de ERG Common 

Position on remedies wordt specifiek voor gespreksafgifte gewezen op deze gedraging en de 

effecten daarvan op de onderliggende markten: 

“Excessive pricing: The main source of this competition problem is that network 

operators may have significant market power over the termination of calls on their 

networks. This is likely to be the case whenever a calling-party-pays principle is in force, 

recipients of the call do not sufficiently care about the costs other parties have when 

calling them, and there is no significant countervailing buyer power. Operators then 

have incentives to charge an excessive price on their termination services. This is likely 

to lead to allocative inefficiencies and a distorted pricing structure. This holds even true 

if the profits made on incoming calls are competed away on the retail market.”
 63 

 

218. In het kader van het opleggen van verplichtingen aan ondernemingen met aanmerkelijke 

marktmacht wordt niet van ACM verlangd dat zij aantoont dat daadwerkelijk sprake is (geweest) 

van buitensporig hoge tarieven in een situatie waarin reeds tariefregulering van kracht was. In 

                                                      
62

 HvJ EG 14 februari 1978, zaak 27/76, United Brands, Jur. 1978, randnummers 251-252 

63
 Revised ERG Common Position on the approach to Appropriate remedies in the ECNS regulatory framework, 

ERG(06)33, Final version, May 2006, blz. 35. 
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een dergelijke situatie zijn de feitelijk in rekening gebrachte tarieven niet zonder meer een 

goede graadmeter om te beoordelen of vaste aanbieders in een situatie zonder regulering de 

mogelijkheid en prikkel hebben buitensporig hoge tarieven te hanteren.
64

 Evenmin wordt dit 

verlangd in een situatie waarin geen sprake is van bestaande tariefregulering. Voor het 

opleggen van een verplichting is voldoende dat er een prikkel en een mogelijkheid bestaan om 

een bepaalde mededingingsbeperkende gedraging te verrichten.
65

 Op grond van het 

voorgaande kan worden geconcludeerd dat het voor het opleggen van tariefmaatregelen 

voldoende is dat ACM aannemelijk maakt dat de prikkel en de mogelijkheid bestaat om 

buitensporig hoge tarieven te hanteren en dat dit ten nadele is van eindgebruikers. 

219. Hieronder gaat ACM in op de aannemelijkheid van een risico op buitensporig hoge 

tarieven voor vaste gespreksafgifte. Daarbij komen mogelijkheden en prikkels aan de orde en 

worden deze vervolgens gekoppeld aan gedragingen van AMM-aanbieders in de praktijk. 

6.2.1.2 Mogelijkheden en prikkels voor buitensporig hoge tarieven 

220. In dit onderdeel onderzoekt ACM eerst of aanbieders van gespreksafgifte de mogelijkheid 

hebben om buitensporig hoge tarieven te rekenen. Daarna onderzoekt ACM of aanbieders 

prikkels hebben om deze buitensporig hoge tarieven te rekenen. 

De mogelijkheid voor het rekenen van buitensporig hoge tarieven 

221. Wat betreft de mogelijkheid tot het rekenen van buitensporig hoge tarieven is een aantal 

zaken relevant. Ten eerste volgt uit de marktafbakening al direct dat iedere aanbieder een 

monopolie (marktaandeel van honderd procent) heeft voor gespreksafgifte. Daaraan 

gerelateerd is bij de afbakening van de markten al vastgesteld dat afnemers van 

gespreksafgifte nauwelijks alternatieven hebben en dat daardoor de prijselasticiteit voor 

gespreksafgifte laag is. Anders gezegd: de vraag naar gespreksafgifte is ongevoelig voor de 

prijs. Ten tweede is uit de dominantieanalyse gebleken dat aanbieders onvoldoende 

tegenwerkende kopersmacht ondervinden om tariefverhogingen te voorkomen.  

222. Beide zaken samen betekenen dat de aanbieders de mogelijkheid hebben een 

monopolietarief te rekenen. Dat monopolietarief wordt mede bepaald door de lage 

prijselasticiteit en door de marginale kosten van gespreksafgifte. Door de lage prijselasticiteit zal 

het monopolietarief ver boven de kostprijs van gespreksafgifte liggen. Tabel 4 geeft de 

monopolietarieven voor verschillende waarden van de cost pass-through en het waterbedeffect 

(zie hoofdstuk 4 voor toelichting van die begrippen). 

                                                      
64

 CBb 11 mei 2007, Vaste gespreksafgifte,  randnummer 9.11.2  [LJN: BA 4880]  

65
 CBb, 27 juli 2007, Omroep,  randnummer 9.3.6.2 [LJN BB0186] 
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Cost pass-through  Waterbedeffect Monopolie afgiftetarief mobiel  Monopolie afgiftetarief vast 

50% 100% 18 39 

100 % 100% 1 5 

50 % 50% 19 63 

100 % 50% 4 23 

Tabel 4. Monopolieprijzen voor verschillende waarden van cost pass-through en waterbedeffect (in 

eurocenten per minuut).
66

 

 

223. Uit de tabel blijkt bijvoorbeeld dat in een scenario waarin hogere afgiftetarieven voor 

100% worden doorgegeven op de retailmarkt in de vorm van hogere minuutprijzen (cost pass-

through = 100%) en dat de helft van een verlies aan inkomsten wordt doorberekend in hogere 

abonnementstarieven (waterbedeffect = 50%), een monopolist zijn prijs van mobiele 

gespreksafgifte op € 0,06 zal vaststellen. Dit is de monopolieprijs voor basiselasticiteiten. In alle 

gevallen zijn de prijzen aanzienlijk hoger dan de kosten en leiden tot significante 

welvaartsverliezen ten opzichte van de huidige situatie. In werkelijkheid zouden de prijzen 

waarschijnlijk nog hoger zijn, omdat de aanwezigheid van meerdere aanbieders de prikkels tot 

verhoging van afgiftetarieven versterkt en de afgiftetarieven van een individuele aanbieder B 

niet direct wordt doorgegeven in een individueel retailtarief voor bellen naar de gebruikers bij 

aanbieder B. 

224. De voorgaande tabel laat zien dat de monopolietarieven ver boven de efficiënte 

kostprijzen van vaste en mobiele gespreksafgifte liggen. Zoals in randnummer 210 is 

aangegeven kan – zoals ook blijkt uit de jurisprudentie (HvJ, United Brands) – het buitensporig 

hoge karakter van een tarief worden vastgesteld door de verkoopprijs (tarief) te vergelijken met 

de kostprijs. Bijvoorbeeld: de ondergrens voor het monopolietarief voor vaste afgifte van 5 

eurocent (zie tabel 4) is ruim 16 tot 50 keer zo hoog als het niveau van de efficiënte kostprijzen 

zoals die volgen uit het BULRIC-kostenmodel (0,1 en 0,3 cent; zie Annex A). 

225. De mogelijkheden om buitensporig hoge tarieven te rekenen worden beïnvloed door de 

marktomstandigheden en de gebruikte technologie. Door marktontwikkelingen in de toekomst 

kunnen die mogelijkheden veranderen. ACM voorziet echter vooralsnog binnen de komende 

reguleringperiode en binnen de afzienbare tijd daarna geen ontwikkelingen die de beschreven 

mogelijkheden significant beïnvloeden. 

                                                      
66

 De monopolie afgiftetarieven zijn bepaald met behulp van het “Model welvaartseffecten regulering vaste en mobiele 

afgiftetarieven” (zie voor een nadere beschrijving Hoofdstuk 9 en Annex D). De prijzen zijn berekend voor een situatie 

van twee aanbieders, één vaste en één mobiele aanbieder, die hun eigen afgiftetarieven kiezen om winsten te 

maximaliseren. De tarieven zijn bepaald in een iteratief proces, waarin beide aanbieders reageren op elkaars 

afgiftetarief totdat een bepaald stabiel punt wordt bereikt (met andere woorden: de prijzen vormen een Nash-evenwicht).  
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De prikkel voor het rekenen van buitensporig hoge tarieven 

226. Aanbieders ervaren ook prikkels die ertoe leiden dat zij de mogelijkheid tot het rekenen 

van buitensporig hoge tarieven ook daadwerkelijk zullen benutten.  

227. Ten eerste zorgen hogere eigen afgiftetarieven voor een hogere winst en ondernemingen 

willen die winst meestal maximaliseren. Ten tweede kan de door hogere eigen afgiftetarieven 

gerealiseerde extra opbrengst worden gebruikt om op eigen retaildiensten lagere tarieven te 

hanteren. Dit wordt ook wel het waterbedeffect genoemd. Hierdoor wordt de concurrentiepositie 

van de aanbieder op de retailmarkt versterkt. Ten derde veroorzaken de hogere afgiftetarieven 

voor een individuele aanbieder hogere kosten voor zijn concurrenten (die deze diensten 

inkopen). Dit effect staat bekend als ‘raising rivals costs’ en verslechtert de concurrentiepositie 

van andere aanbieders. Dit laatste effect is nog sterker richting CPS/WLR-aanbieders die zelf 

voor hun CPS/WLR-abonnees geen gespreksafgifte ontvangen. Voor deze laatste partijen kan 

daardoor ook het effect van marge-uitholling optreden. Op dat laatste gaat ACM in onderdeel 

6.3 nader in.  

228. Prikkels tot generieke verlaging van de tarieven voor gespreksafgifte zijn niet aanwezig. 

Uitzondering is wellicht de druk vanuit (potentiële) regulering, maar die blijft hier bij het 

vaststellen van de mededingingsproblemen nog buiten beschouwing. 

229. ACM stelt daarom vast dat aanbieders van gespreksafgifte in de huidige en voorzienbare 

marktomstandigheden niet alleen de mogelijkheid hebben om buitensporig hoge tarieven voor 

hun diensten te vragen, maar bovendien een sterke prikkel hebben om dat ook daadwerkelijk te 

doen. Voor de volledigheid wijst ACM erop dat deze conclusie vooral relevant is in het kader 

van het opleggen van verplichtingen met betrekking tot tarieven. In hoofdstuk 7 zal hier nader 

op in worden gegaan. 

6.2.2 Gevolgen voor concurrentie 

230. Wanneer aanbieders van gespreksafgifte buitensporig hoge tarieven in rekening 

brengen, betekent dit dat afnemers van deze dienst met oneigenlijk hoge kosten worden 

geconfronteerd. Dit verzwakt de positie van deze afnemers, aangezien gespreksafgifte voor hen 

een essentiële bouwsteen vormt om zelf diensten te kunnen aanbieden op de onderliggende 

markt.  

231. Een ander negatief effect van buitensporig hoge tarieven is dat het voor toetreders 

minder eenvoudig wordt om de markt te betreden. Deze partijen hebben slechts zeer beperkt 

on-net verkeer in vergelijking met gevestigde partijen en hebben hierdoor gemiddeld per klant 

hogere afgiftekosten. Bovendien zijn zij niet in staat klanten te trekken met lagere tarieven 

binnen het eigen netwerk.  



 

 

 

Openbare versie 

 

 
6
3
/1

9
8

 

232. Daarnaast is het niet goed mogelijk om te concurreren om specifieke klantgroepen 

wanneer afgiftetarieven excessief hoog zijn. Het afgiftetarief is in dat geval dermate hoog dat de 

retailprijs in belangrijke mate bestaat uit deze kostencomponent. Dit kan leiden tot harmonisatie 

van retailprijzen, waardoor er  minder mogelijkheden zijn door middel van prijsdifferentiatie de 

retailprijzen op specifieke klanten af te stemmen.  

233. Tenslotte is van belang dat buitensporig hoge tarieven ook tot grote 

grensoverschrijdende concurrentieverstoring kunnen leiden. Wanneer in een bepaald land 

buitensporig hoge tarieven worden gehanteerd en tarieven in andere landen zich op een niveau 

lager niveau bevinden, leidt dit tot een oneigenlijk concurrentievoordeel voor de aanbieders in 

het land met buitensporig hoge tarieven. De reden hiervoor is dat de aanbieder in het land met 

het buitensporige hoge tarief veel meer ontvangt voor grensoverschrijdende afgifte dan hij zelf 

betaalt aan afgifte in het land met het lagere tarief. Deze extra omzet kan gebruikt worden om 

op een oneigenlijke manier te concurreren op de retailmarkten. 

6.2.3 Gevolgen voor eindgebruikers  

234. Buitensporig hoge tarieven voor afgifte kunnen voor zowel vaste als mobiele 

eindgebruikers gevolgen hebben. Immers, voor zowel vaste als mobiele retaildiensten is vaste 

en mobiele gespreksafgifte een noodzakelijke bouwsteen. Aanbieders van zowel vaste als 

mobiele telefonie, die vaste en/of mobiele gespreksafgifte afnemen (direct of indirect via transit) 

en zich geconfronteerd zien met een verhoging van de tarieven voor gespreksafgifte, zullen om 

winstgevend te blijven deze kosten in beginsel zoveel mogelijk moeten doorberekenen in hun 

retailminuuttarieven. Zij kunnen dit ook omdat alle aanbieders die op de retailmarkt actief zijn in 

de praktijk worden geconfronteerd met gelijksoortige verhogingen van de tarieven.  

235. Aangezien het hier gaat om een verhoging van de marginale kosten van verkeersminuten 

van deze aanbieders, zullen deze kosten volgens de economische theorie waarschijnlijk worden 

doorgegeven aan de eindgebruiker. De mate waarin die verhogingen worden doorgegeven is 

afhankelijk van de mate van concurrentie op de onderliggende retailmarkt. Wellicht enigszins 

tegen de intuïtie in, worden verhogingen meer direct doorgegeven naarmate de concurrentie in 

de retailmarkt sterker is. De mate waarin wholesalekosten en -prijzen worden doorberekend op 

de retailmarkt is afhankelijk van de vorm van de vraagfunctie en de concurrentie op de 

retailmarkt.
67

 Gelet op de behoorlijke mate van concurrentie op de retailmarkten voor vaste en 

mobiele telefonie, zal een groot deel van verhogingen in de tarieven van gespreksafgifte 

worden doorgegeven in verhoging van de minuuttarieven voor eindgebruikers. Hogere tarieven 

voor gespreksafgifte werken dus door in hogere retailtarieven. Dit resulteert in een  inefficiënt 

gebruik van diensten en inefficiënte aanwending van middelen, in ERG-verband benoemd als 
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 OXERA, Competing ideas, January 2004 (www.oxera.co.uk), hierna: Oxera (2004). 
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“allocative inefficiencies and a distorted pricing structure”,
 68

 en leidt uiteindelijk tot een verlaging 

van de totale welvaart en een verlaging van het consumentensurplus. De omvang van deze 

effecten op de totale welvaart en het consumentensurplus is af te leiden uit de effectentoets in 

hoofdstuk 9 van dit besluit. 

Indien er een gedeeltelijk of volledig waterbedeffect is, zullen er naast de verhogingen van de 

minuuttarieven ook verlagingen van abonnementstarieven worden doorgevoerd. Dit is een 

gevolg van het doorgeven van de hogere opbrengsten van de eigen hogere afgiftetarieven. Ook 

in dat geval zijn er negatieve gevolgen voor eindgebruikers door een afname van 

netwerkexternaliteiten (zie paragraaf 8.4).  

6.2.4 Gedragingen in de praktijk (vaste gespreksafgifte) 

236. In dit onderdeel onderzoekt ACM eerst of aanbieders van vaste gespreksafgifte in de 

praktijk daar waar dat mogelijk was ook daadwerkelijk buitensporig hoge tarieven hebben 

gerekend. Dit om te beoordelen hoe reëel het risico op buitensporige prijzen is. In de laatste 

jaren waren de markten voor vaste gespreksafgifte gereguleerd en kon deze gedraging niet 

optreden omdat er tariefplafonds golden. Een uitzondering is de periode na de CBb-uitspraak 

waarin de verplichtingen voor Tele2 en UPC niet golden. 

237. Zoals blijkt uit het kopersmachtonderzoek van Lexonomics zijn Tele2 en UPC in staat 

geweest om de tarieven voor vaste gespreksafgifte te verhogen tot een bovencompetitief 

niveau zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor het verkeersvolume dat voor andere 

aanbieders wordt afgeleverd. Meest recent is dit gebeurd na de CBb-uitspraak, met 

tariefverhogingen van Tele2 (op het netwerk van Versatel) en UPC. 

238. Tele2 heeft haar vaste gespreksafgiftetarieven voor mobiele aanbieders per 1 juli 2007 

verhoogd voor zover dit verkeer afgewikkeld werd op het vaste netwerk van Versatel.
69

 Deze 

verhoging geldt ook voor partijen die gespreksafgifte afnemen van Versatel via de transitdienst 

van KPN (Versatel heeft geen directe interconnecties met mobiele partijen voor inkomend 

verkeer). De nieuwe vaste afgiftetarieven voor mobiele partijen bedroegen 3,85 eurocent per 

minuut (zonder starttarief en zonder onderscheid naar piek en dal). Dit is een tarief ver boven 

de efficiënte kostprijs van vaste gespreksafgifte. Het gewogen gemiddelde tarief over alle 

partijen van Versatel bedroeg ongeveer 1,63 eurocent per minuut vóór deze selectieve 

verhoging. ACM constateert dat Tele2 bij afwezigheid van ex ante regulering op grond van 

hoofdstuk 6A van de Tw daadwerkelijk zijn tarieven met ruim 135 procent heeft verhoogd ten 

aanzien van mobiele aanbieders.  

                                                      
68

 Revised ERG Common Position on the approach to Appropriate remedies in the ECNS regulatory framework, 

ERG(06)33, Final version, May 2006, blz 35 en randnummer 181. 

69
 Aangekondigd in de brief van Tele2 aan KPN van 12 juni 2007. 
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239. UPC heeft haar afgiftetarieven per 1 oktober 2007 verhoogd voor verkeer vanaf mobiele 

netwerken. Dit geldt voor mobiele partijen die via de transitdienst van KPN vaste afgifte 

afnemen bij UPC (UPC heeft geen directe interconnecties met mobiele partijen, met 

uitzondering van Orange – thans T-Mobile – maar dat is voor uitgaand verkeer). De nieuwe 

vaste afgiftetarieven die UPC rekent voor verkeer dat origineert bij mobiele partijen, bedragen 

5,02 eurocent per minuut,
70

 waar die tarieven gemiddeld over alle partijen ongeveer 0,83 

eurocent per minuut waren. ACM constateert dat de door UPC voorgenomen tariefverhoging 

neerkomt op een stijging van ruim 500 procent. Voor verkeer dat afkomstig is van vaste 

netwerken geldt de tariefverhoging niet.  

Conclusie 

240. De tijdelijke situatie waarin Tele2 en UPC niet gereguleerd waren voor vaste 

gespreksafgifte van verkeer dat origineert op mobiele netwerken geeft een direct bewijs dat die 

specifieke situatie resulteert in buitensporig hoge tarieven. Die tijdelijke situatie en het resultaat 

daarvan is daarnaast ook een goede en belangrijke indicatie van wat naar verwachting in het 

algemeen zonder regulering buitensporig hoge tarieven zullen worden gehanteerd.  

6.2.5 Gedragingen in de praktijk (mobiele gespreksafgifte) 

241. Voor mobiele gespreksafgifte is de situatie van 2000 tot 2003 illustratief. In deze periode 

was mobiele gespreksafgifte niet gereguleerd (de vaste afgiftetarieven van KPN wel). Wel was 

er sprake van potentiële regulering door de NMa of OPTA. In deze periode lagen de mobiele 

afgiftetarieven rond de 20 cent per minuut, wat ver boven de ook toenmalige efficiënte kostprijs 

is. Na die periode hebben mobiele aanbieders hun tarieven gezamenlijk verlaagd onder druk 

van potentiële regulering van de NMa en OPTA. Deze verlaging is door mobiele aanbieders 

toen afgesproken in een convenant (convenant-I).  

                                                      
70

 Zonder call set-up tarieven en geen onderscheid naar piek, dal en weekend. Zie brief van UPC aan KPN van 30 juli 

2007 waarin deze nieuwe tarieven werden aangekondigd. 
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Figuur 6. Tarieven mobiele gespreksafgifte, 2000 – 2006 (eurocent per minuut). Bron: Oxera (2007). 

 

242. Op basis van alleen de huidige gereguleerde tarieven kan geen conclusie worden 

getrokken over de aanwezigheid of afwezigheid van buitensporig hoge tarieven. De niet 

gereguleerde periode (vóór 2004) illustreert echter dat mobiele aanbieders in afwezigheid van 

regulering buitensporig hoge tarieven in rekening brengen. 

6.2.6 Conclusie buitensporig hoge tarieven 

243. In het bovenstaande heeft ACM aangetoond dat het aannemelijk is dat aanbieders van 

gespreksafgifte in Nederland dankzij hun AMM-positie de mogelijkheid en een prikkel hebben 

om tarieven op een buitensporig hoog niveau vast te stellen.  

244. Vervolgens heeft ACM 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. 

245. Op één partij na bevestigen alle respondenten van de vragenlijst het risico op 

buitensporig hoge tarieven.
71

 Eén mobiele operator is van mening dat het risico op buitensporig 

hoge tarieven zich alleen voordoet bij vaste gespreksafgifte en niet bij mobiele gespreksafgifte 

vanwege de balans tussen mobiele aanbieders. Echter, mobiele gespreksafgifte wordt ook door 

vaste aanbieders afgenomen. Mede daarom neemt de genoemde balans tussen mobiele 

operators de prikkel om een hoog afgiftetarief te vragen niet weg. Bovendien concludeerde 
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 Vraag 11 en 12 van de vragenlijst. 



 

 

 

Openbare versie 

 

 
6
7
/1

9
8

 

ACM in de dominantieanalyse al dat afnemers van gespreksafgifte over onvoldoende 

kopersmacht beschikken om tariefverhogingen te voorkomen. In alle reacties wordt bevestigd 

dat zich geen veranderingen in concurrentieomstandigheden hebben voorgedaan ten opzichte 

van het marktanalysebesluit FTA-MTA-3(b) die ertoe zouden leiden dat het risico op 

buitensporig hoge tarieven is gewijzigd. 

246. Daarnaast heeft ACM aangetoond dat een hoog niveau van de gespreksafgiftetarieven 

bij afwezigheid van regulering ten nadele komt van eindgebruikers en andere (vaste en 

mobiele) aanbieders. De hoge retailtarieven leiden tot inefficiënt gebruik van diensten en 

aanwenden van middelen (allocatieve inefficiënties) met daardoor een verlaging van de totale 

welvaart en leiden daarnaast tot een verlaging van het consumentensurplus. 

247. Op grond van bovenstaande concludeert ACM dat buitensporig hoge tarieven een 

potentieel mededingingsprobleem zijn. 

6.3 Marge-uitholling 

6.3.1 Marge-uitholling door te hoge wholesaletarieven 

248. Blijkens de memorie van toelichting bij de Tw is van het uithollen van marges sprake “als 

het verschil tussen de groothandelsprijzen die een onderneming met aanmerkelijke marktmacht 

aan andere ondernemingen in rekening brengt en haar eigen eindgebruikerstarieven zodanig is 

dat die andere ondernemingen geen reële mogelijkheid hebben om een marktpositie te 

verwerven of te behouden”.
72

 Een onderneming met AMM kan de marges van concurrerende 

ondernemingen op  stroomafwaarts gelegen markt uithollen door een zodanige combinatie van 

wholesale prijzen en prijzen op de stroomafwaartse markt te hanteren, dat er voor concurrenten 

onvoldoende marge overblijft om te concurreren. Het kan dus gaan om hoge wholesaletarieven, 

lage retailtarieven dan wel een combinatie van beide. Indien concurrenten als gevolg van 

marge-uitholling niet in staat zijn om winstgevend te opereren op de stroomafwaartse markt, 

zullen zij uiteindelijk de markt verlaten en/of nieuwe partijen zullen niet tot de markt toetreden. 

Het kan ook zijn dat de positie van concurrenten dermate verzwakt dat de competitieve druk die 

ze uitoefenen op de dominante onderneming minder sterk wordt. 

249. Marge-uitholling kan alleen een potentieel mededingingsprobleem worden indien er op de 

onderliggende retailmarkten sprake is van AMM of een risico daarop in de situatie in 

afwezigheid van wholesale regulering). Dat maakt dat dit probleem niet relevant is voor mobiele 

telefonie en mobiele gespreksafgifte. De mobiele retailmarkten en de bovenliggende 

wholesalemarkt voor mobiele gespreksopbouw maakt niet langer deel uit van de Aanbeveling 
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 Uitholling van marges wordt tevens een prijsklem genoemd. Alternatieve aanbieders bevinden zich dan in een 

prijsklem tussen de wholesaletarieven en de retailtarieven die de AMM-aanbieder rekent aan respectievelijk zijn 

wholesale-afnemers en zijn retaileindgebruikers. 
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relevante markten. ACM is van oordeel dat er voor een marktanalyse van deze markt thans 

geen aanleiding is. Er hebben weliswaar concentraties plaatsgevonden, maar deze zijn door de 

mededingingsautoriteiten beoordeeld en goedgekeurd omdat zij de effectieve mededinging niet 

significant belemmeren. De meest recente concentratie is door de Commissie goedgekeurd.
73

 

Verder is van belang dat op de mobiele markt geen sprake van reguleerde toegang is, maar 

van onderhandelde toegang (voor MVNOS). Gelet op het bestaan daarvan zijn er geen 

aanwijzingen voor marge uitholling.  

250. Voor vaste telefonie kunnen buitensporig hoge tarieven voor vaste gespreksafgifte 

resulteren in nadelige effecten zoals marge-uitholling, wat vooral nadelig is voor CPS/WLR-

aanbieders die zelf geen inkomsten uit vaste gespreksafgifte ontvangen en dus niet profiteren 

van de hogere tarieven en inkomsten voor inkomend verkeer. In de meest recente 

marktanalyse voor de markt voor gespreksopbouw is geconstateerd dat marge-uitholling een 

probleem is.
74

 Op basis daarvan worden verplichtingen, zoals tariefplafonds, opgelegd voor 

gespreksopbouw geleverd door de dominante aanbieder. Door de gereguleerde 

wholesaledienst gespreksopbouw kunnen CPS/WLR-aanbieders actief worden in de retailmarkt 

en zij zorgen daar voor meer concurrentie. CPS/WLR-aanbieders hebben daarnaast ook vaste 

gespreksafgifte nodig op de netwerken van alle vaste aanbieders die deze dienst leveren. 

Indien de tarieven van gespreksafgifte boven de kostprijs liggen, ontstaat daarom vooral
75

 voor 

CPS/WLR-aanbieders marge-uitholling. Voortbouwend op de analyse voor de markt voor 

gespreksopbouw en de onderliggende retailmarkten voor vaste telefonie, concludeert ACM dat 

er een reëel risico is op te hoge afgiftetarieven met marge-uitholling en uiteindelijk uitsluiting 

van vooral CPS/WLR-aanbieders als effect.  

Conclusie 

251. ACM concludeert dat marge-uitholling als gevolg van te hoge vaste afgiftetarieven een 

potentieel mededingingsprobleem is voor zover het gaat om het hanteren van afgiftetarieven 

boven een bepaald niveau dat resulteert in marge-uitholling. Dit potentiële 

mededingingsprobleem wordt hierna aangehaald als kortweg ‘marge-uitholling’. 

252. Dit probleem treedt al op bij wholesaletarieven onder het niveau van buitensporig hoge 

tarieven. Daarom is marge-uitholling – als gevolg van te hoge vaste afgiftetarieven – additioneel 

ten opzichte van dat eerder geconstateerde probleem buitensporig hoge tarieven. 

6.3.2 Prijsdiscriminatie 

253. Prijsdiscriminatie kan vanuit economisch perspectief worden gedefinieerd als verschillen 

in prijzen voor hetzelfde product of dezelfde dienst, die niet zijn gebaseerd op verschillen in 
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 Case No COMP/M.4748 – T-Mobile / Orange The Netherlands, 20 August 2007. 

74
 Marktanalyse vaste telefonie, paragraaf 10.2.2. 

75
 In mindere mate treedt dit effect op bij aanbieders met meer uitgaand dan inkomend verkeer. 
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onderliggende kosten, ofwel indien een aanbieder onder gelijke omstandigheden andere 

tarieven hanteert. ACM heeft zich in de vragenlijst beperkt tot de vorm van discriminatie waarin 

sprake is van het hanteren van verschillende tarieven aan verschillende externe partijen onder 

gelijke omstandigheden (differentiatie tussen interne en externe tarieven blijft hier 

buitenbeschouwing
76

). In het FTA-MTA-3-besluit heeft OPTA geconcludeerd dat er geen 

vormen van prijsdiscriminatie te onderkennen zijn die resulteren in nadelige effecten voor de 

concurrentie, de eindgebruiker en de welvaart. Die conclusie is volgens ACM nog steeds 

relevant voor de komende reguleringsperiode, aangezien de marktomstandigheden sindsdien 

niet wezenlijk veranderd zijn.  

Discriminatie externe tarieven voor verschillende aanbieders 

254. Prijsdiscriminatie tussen verschillende externe partijen onder gelijke omstandigheden is 

in het algemeen alleen te verklaren als strategisch gedrag, met nadelige effecten op de 

onderliggende retailmarkten. Dat geldt zeker als een dominante aanbieder eenzijdig diensten 

levert aan een aantal wholesaleafnemers. Een dergelijke situatie wordt in de economische 

literatuur one-way-access genoemd. In een dergelijke situatie is het niet goed te verklaren dat 

een aanbieder onder gelijke omstandigheden verschillende tarieven hanteert. Dit gedrag is 

alleen te verklaren als strategisch gedrag met als doel bepaalde partijen te verzwakken of uit te 

sluiten. 

255. Op de afgiftemarkten is echter sprake van een situatie waarin alle aanbieders van afgifte 

dominant zijn en wederzijds bij elkaar afgifte inkopen. Een dergelijke wederzijdse inkooprelatie 

wordt in de economische literatuur two-way-access genoemd. In een dergelijke situatie kunnen 

er normale (niet-strategische) prikkels zijn voor een subgroep
77

 van aanbieders van afgifte om 

onderling andere tarieven te hanteren dan richting aanbieders van afgifte buiten de subgroep. 

Zolang de afwijkende overeengekomen tarieven onder de efficiënte kostprijs blijven (of onder 

een passend glijpad daar naartoe), is dergelijk gedrag ook niet nadelig voor de concurrentie en 

uiteindelijk de eindgebruiker. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een groep aanbieders besluit de 

afwikkeling van onderling verkeer met gesloten beurzen uit te voeren.
78

 Op die manier worden 

bijvoorbeeld wederzijds factureringskosten vermeden en ontstaat een betere basis voor het 

hanteren van retailaanbiedingen met vaste prijzen voor onbeperkt bellen. Deze ontwikkelingen 

zijn gunstig voor de concurrentie op de markt, de eindgebruiker en uiteindelijk de welvaart. In 

dat geval kan worden gesproken van een concurrentie tussen verschillende 

interconnectieovereenkomsten. Een efficiënte interconnectieovereenkomst vertaalt zich in een 

betere positie voor de partijen die de overeenkomst hebben gesloten. Dit zet de juiste prikkel 

voor de selectie van de meest efficiënte overeenkomst door marktwerking. Daarom zijn dit 

positieve ontwikkelingen die niet als anticompetitief gedrag ofwel mededingingsprobleem 

                                                      
76

 Deze vorm van differentiatie wordt voldoende gedekt door het probleem van marge-uitholling (zie onderdeel 6.3). 

77
 Die subgroep kan bestaan uit iedere verzameling van aanbieders die met elkaar overeenkomen om een (afwijkende) 

overeenkomst voor vaste gespreksafgifte te sluiten. 

78
 Dit is een systeem waarbij het afgiftetarief in wezen nul is en dat ook wel bill-and-keep (BaK) wordt genoemd. 
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kunnen worden gekwalificeerd. Integendeel, het via verplichtingen remmen van deze 

ontwikkelingen zou de vrije marktwerking onnodig beperken en nadelig zijn voor de welvaart. 

256. Dat deze behoefte voor afwijkende overeenkomsten (tarieven) zich beperkt tot een 

subgroep van aanbieders van afgifte is verklaarbaar vanuit commerciële overwegingen die niet 

anticompetitief zijn. Bedrijven kunnen onder gelijke omstandigheden andere inschattingen 

maken over wat economisch maximaal rendabele interconnectie is en welke tarieven daarbij 

horen. Bedrijven moeten waar mogelijk de kans krijgen die inschatting in praktijk te brengen, 

waarna de markt het meest efficiënte gedrag beloont en daarmee de meest efficiënte 

aanbieders selecteert.  

257. In aanwezigheid van een non-discriminatieverplichting zouden aanbieders die een tarief 

willen hanteren dat lager is dan het tariefplafond aan andere aanbieders die ook datzelfde 

lagere tarief hanteren, overeenstemming moeten hebben met alle andere aanbieders van 

gespreksafgifte, alvorens men gezamenlijk tot een lager tarief kan overgaan. Dit belemmert de 

concurrentie tussen aanbieders en betekent dat aanbieders kunnen worden belemmerd door 

een kleine groep aanbieders of één enkele aanbieder.  

258. Ter illustratie een hypothetisch voorbeeld. Stel er zijn in totaal tien aanbieders van 

gespreksafgifte. Hiervan willen er acht graag een BaK-overeenkomst sluiten voor 

gespreksafgifte. Dan zorgt een non-discriminatieverplichting ervoor dat dit alleen kan indien alle 

tien de aanbieders deze overeenkomst tekenen. Stel dat er twee aanbieders zijn die om wat 

voor reden geen belang hebben bij een dergelijke overeenkomst en daaraan niet willen 

deelnemen. Deze twee aanbieders maken dan een BaK-overeenkomst onmogelijk. Zij maken 

niet alleen een BaK-overeenkomst onmogelijk tussen alle aanbieders, maar ook een 

overeenkomst tussen de acht aanbieders onderling die dit wel willen. Immers, de non-

discriminatieverplichting betekent – bij de gangbare interpretatie van een dergelijke verplichting 

– dat een aanbieder geen BaK-overeenkomst kan hebben met één of meerder aanbieders (de 

facto een nultarief) en tegelijkertijd een ander tarief (niet nultarief) rekent aan één of meer 

andere aanbieders. 

Conclusie 

259. ACM heeft in het voorgaande vastgesteld dat er op de markten voor gespreksafgifte 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. Op grond hiervan concludeert ACM dat prijsdiscriminatie 

geen potentieel mededingingsprobleem is. 

260. Daarnaast heeft ACM vastgesteld dat er niet-anticompetitieve (niet nadelige) vormen van 

prijsdiscriminatie zouden kunnen optreden. Een voorbeeld hiervan is een BaK-overeenkomst 

tussen een subgroep van aanbieders. Een dergelijke BaK-overeenkomst is gunstig voor de 

concurrentie, de eindgebruiker en uiteindelijk de welvaart. Dat laatste is geen noodzakelijk 
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onderdeel van de motivering om af te zien van het opleggen van een non-

discriminatieverplichting, maar vergroot het belang om daar van af te zien wel. 

6.4 Gedragingen die de toegang belemmeren 

261. Een mogelijk mededingingsprobleem is het risico op het weigeren van toegang ten 

behoeve van gespreksafgifte. Met andere woorden: een weigering om gespreksafgifte of de 

daarvoor benodigde interconnectie (koppeling van netwerken) te leveren. In een 

ongereguleerde situatie hebben grote aanbieders ten opzichte van kleinere aanbieders een 

(grotere) prikkel om die toegang te weigeren. Immers, voor grote aanbieders is de 

bereikbaarheid van abonnees op kleinere netwerken veel minder een probleem dan andersom. 

Grote aanbieders zouden hiermee kleinere aanbieders kunnen uitsluiten van de retailmarkten 

voor telefonie. Echter, gelet op de wettelijke interoperabiliteitsverplichting
79

 zijn aanbieders van 

telefonie ook zonder AMM-verplichtingen verplicht om toegang tot eindgebruikers op hun 

netwerken, ofwel gespreksafgifte te leveren. Daarom kan van een absolute toegangsweigering 

in het kader van gespreksafgifte geen sprake zijn. Wel is er voor alle aanbieders ook in 

aanwezigheid van de interoperabiliteitsverplichting ruimte om de toegang te belemmeren op 

manieren die hierna worden toegelicht. 

262. Zo is uit eerdere marktanalyses gebleken dat aanbieders niet altijd een belang hebben 

om met meerdere aanbieders directe interconnectie aan te gaan.
80

 Soms ontstaan in dat geval 

geschillen tussen aanbieders die aan ACM worden voorgelegd. Een voorbeeld voor mobiele 

gespreksafgifte zijn de geschillen tussen Orange en Vodafone over de directe toegang van 

Orange voor gespreksafgifte op het netwerk van Vodafone.
81

 Uit de praktijk van 

geschilbeslechting van OPTA en daaraan gekoppelde beroepsprocedures en gerechtelijke 

uitspraken blijkt dat op basis van de interoperabiliteitsverplichting aanbieders verplicht zijn 

directe interconnectie tegen redelijke voorwaarden te leveren om (directe) gespreksafgifte op 

hun netwerk mogelijk te maken. Aanbieders zijn in die gevallen verplicht via de directe 

koppelingen verkeer te ontvangen, maar zijn niet verplicht hun eigen verkeer (deels) via de 

betreffende directe interconnectie af te leveren bij andere aanbieders.
82

  

263. Problemen rond het verkrijgen van toegang bij alle aanbieders kunnen worden versterkt 

indien regulering van het verkeerstarief voor gespreksafgifte, het uitbuiten van AMM via 

verkeerstarieven niet langer mogelijk maakt. Het uitbuiten van AMM kan zich dan verplaatsen 

van het meest geëigende middel (verkeerstarieven van afgifte) naar andere middelen. Partijen 

                                                      
79

 Artikel 6.3, eerste lid, van de Tw en het Besluit interoperabiliteit. 

80
 Zie FTA-1-besluit, paragraaf 8.2. 

81
 OPTA/TN/2007/200992, Besluit in geschil tussen Orange en Vodafone inzake directe interconnectie, 4 mei 2007 

(Geschilbesluit Orange-Vodafone over directe interconnectie). OPTA/TN/2007/201743, Besluit in het geschil tussen 

Orange en Vodafone inzake zekerheidsstelling, 31 juli 2007 (Geschilbesluit Orange-Vodafone over zekerheidsstelling). 

82
 Geschilbesluit Orange-Vodafone over directe interconnectie, randnummer 45. 
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hebben een prikkel om hun dominantie te misbruiken op aan toegang gerelateerde zaken indien 

regulering dat toelaat. Het gaat dan om de tarieven van toegang of bijbehorende faciliteiten 

zoals niet-verkeersafhankelijke eenmalige en periodieke tarieven voor de interconnectie 

(bijvoorbeeld poorttarieven of co-locatietarieven). Ook kan dominantie worden gebruikt in een 

ander aspect van toegang dan de tarieven. Zo kan toegang in een onaantrekkelijke vorm 

worden aangeboden aan bepaalde partijen, bijvoorbeeld door levering op ongunstige locaties, 

voor anderen onhandige, inefficiënte koppelingstechnieken (interfaces), lage kwaliteit of 

ongunstige leveringsvoorwaarden. Door op die manier toegang voor bepaalde partijen te 

belemmeren hebben de partijen aan wie wel goed toegang wordt verleend een voordeel. Die 

partijen hebben dan een voorsprong ten aanzien van het aanbieden van transitdiensten. De 

aanbieder van afgifte die op deze manier een bepaalde aanbieder van transitdiensten 

bevoordeelt, kan daarvoor weer compensatie afdwingen en zo toch zijn AMM-positie op afgifte 

nog gedeeltelijk uitbuiten. Het gaat hier daarom in beginsel om het uitbuiten van de AMM-

positie op gespreksafgifte en niet om het uitsluiten van bepaalde aanbieders van 

transitdiensten. Ofwel: het probleem vindt zijn oorsprong op de afgiftemarkten en niet op de 

markt voor gespreksdoorgifte tussen netwerken. Evenals en analoog aan het 

uitbuitingsprobleem van buitensporig hoge tarieven, hebben alle aanbieders een prikkel en de 

mogelijkheid om de toegang voor bepaalde aanbieders te belemmeren. Dit is onafhankelijk van 

de positie van aanbieders op de onderliggende retailmarkten. 

264. Ter illustratie van de vorige alinea het volgende. Stel dat een aanbieder van afgifte door 

regulering niet meer in staat is zijn dominantie te gelde te maken via buitensporig hoge tarieven 

voor gespreksafgifteverkeer. Die aanbieder zal zijn dominantie vervolgens willen benutten via 

noodzakelijke bijbehorende toegangsfaciliteiten zoals poorten en co-locatie. Indien de tarieven 

van deze diensten niet zijn gereguleerd, zullen aanbieders een prikkel hebben buitensporig 

hoge tarieven voor deze bij toegang behorende faciliteiten te vragen. In het geval de tarieven 

van deze faciliteiten ook zijn gereguleerd, hebben deze aanbieders een prikkel de toegang voor 

bepaalde partijen te belemmeren. Hierdoor kunnen zij bij de partijen die niet worden 

belemmerd, compensatie afdwingen. Bijvoorbeeld in de vorm van lagere tarieven van andere 

diensten zoals transit of transmissiecapaciteit. Door het opwerpen van belemmeringen voor 

bepaalde partijen kunnen zij op die wijze nog steeds hun dominantie gedeeltelijk uitbuiten. 

265. Op grond van het voorgaande is ACM van oordeel dat het belemmeren van efficiënte 

toegang een potentieel mededingingsprobleem is voor vaste en mobiele gespreksafgifte. In 

beginsel gaat het om uitbuiting en hebben alle aanbieders hiertoe de prikkel en de mogelijkheid.  

266. In het bestaande marktanalysebesluit voor vaste en mobiele gespreksafgifte heeft OPTA 

geconcludeerd dat toegangsweigering een potentieel mededingingsprobleem is. Voor vaste en 

mobiele gespreksafgifte is daarom een toegangsverplichting opgelegd. ACM gaat hieronder in 

op de situatie rond toegang op mobiele netwerken, omdat dit de optredende en potentiële 

problemen rond toegang illustreert. 
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Toegang op mobiele netwerken  

267. In het marktanalysebesluit voor gespreksdoorgifte tussen netwerken
83

 (hierna: 

Transitbesluit) heeft OPTA in randnummer 174, 175 en 230 het volgende overwogen:  

[begin citaat] 

Hogere kosten bij directe interconnectie met mobiele aanbieders 

[randnummer 174, transit] Uit het onderzoek bij deze marktanalyse is gebleken dat mobiele 

aanbieders hoge tarieven rekenen voor het verlenen van toegang tot hun netwerken (ofwel het 

realiseren van de koppeling van de netwerken die een essentieel onderdeel van de levering van 

gespreksafgifte is). Het betreft tarieven die grotendeels onafhankelijk zijn van de hoeveelheid 

verkeer, ofwel grotendeels vaste kosten voor de aanbieder die koppelt. Het gaat om tarieven 

die zeer veel hoger (schatting: minimaal factor 10) zijn dan de vergelijkbare tarieven voor 

koppeling op vaste netwerken. Deze hoge tarieven verhogen het omslagpunt waarbij directe 

interconnectie economisch rendabel wordt en deze vaste kosten vergroten de schaalvoordelen 

voor het aanbieden van transitdiensten. Dit heeft een negatief effect op de concurrentie op 

transitdiensten. De verkeersstromen naar de mobiele aanbieders zijn echter voor meeste 

aanbieders van zodanige omvang dat directe interconnectie een alternatief is voor transit. 

[randnummer 175, transit] Deze hoge tarieven vinden hun oorzaak in de AMM van aanbieders 

in de markt voor mobiele gespreksafgifte (MTA). Voor de tarieven van bijbehorende faciliteiten 

van mobiele gespreksafgifte (zoals koppeling) bestaat thans op grond van het MTA-besluit een 

redelijkheidsverplichting. Zoals blijkt uit een aantal geschilprocedures zijn de huidige tarieven 

van partijen door het college als redelijk beoordeeld.  

[randnummer 230,
84

 transit 230] Voor gespreksdoorgifte tussen netwerken bestaan de totale 

kosten voor een deel uit vaste kosten. Die vaste kosten doen zich vooral voor op het niveau van 

interconnectie met afzonderlijke partijen. Iedere interconnectie met een specifieke partij bestaat 

voor een groot deel uit vaste kosten voor het realiseren van de koppeling en de daarvoor 

benodigde transmissiecapaciteit. Het afhandelen van meer verkeer over een eenmaal 

gerealiseerde interconnectie geeft slechts beperkte meerkosten. Zoals eerder is aangeven zijn 

vooral de vaste kosten van interconnectie met mobiele netwerken hoog.  

[einde citaat, Transit besluit] 

268. Uit de marktanalyse voor transit blijkt dus dat de tarieven voor toegang op mobiele 

netwerken veel hoger zijn dan op vaste netwerken. Weliswaar heeft OPTA in het kader van 

                                                      
83

 OPTA/AM/2008/202724, Marktanalyse gespreksdoorgifte tussen netwerken, 19 december 2008 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/9694/Besluit-marktanalyse-gespreksdoorgifte-telefonie/. 

84
 Dit randnummer is onderdeel van de analyse van schaalvoordelen op de markt voor gespreksdoorgifte tussen 

netwerken. 
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geschillen geconstateerd dat die tarieven redelijk waren, doch ze leken in ieder geval niet 

kostengeoriënteerd. Het is immers niet aannemelijk dat de kosten van het leveren van toegang 

op mobiele netwerken dermate veel verschillen van die van vaste netwerken. Aannemelijker is 

dat die kosten vergelijkbaar zijn. Dit blijkt ook uit de BULRIC-modellering die komt tot gelijke 

kosten voor toegang op vaste en mobiele netwerken.
85

  

269. De hoge tarieven die mobiele aanbieders vragen voor toegang tot hun netwerken duiden 

op het uitbuiten van marktmacht op mobiele gespreksafgifte en duiden erop dat die marktmacht 

onvoldoende wordt geadresseerd door alleen een toegangsverplichting en non-

discriminatieverplichting. Er is dus sprake van een reëel mededingingsprobleem van leveren 

van toegang tegen te hoge prijzen. 

270. Hoge tarieven voor toegang hebben twee nadelige effecten. Ten eerste werkt het door in 

een hogere totaalprijs voor afgifte, dat wil zeggen: de som van de tarieven voor toegang en de 

minuuttarieven voor afgifte is hoger. Dit werkt vervolgens weer door in hoge tarieven op de 

retailmarkt. Ten tweede zorgen hoge toegangstarieven ook voor een verhoging van 

toegangsdrempels op de transitmarkt. Die toegangsdrempels belemmeren de ontwikkeling van 

meer concurrentie op de transitmarkt. Dat voor de transitmarkt door OPTA is vastgesteld dat die 

markt effectief concurrerend is, doet daar niets aan af. KPN heeft op de transitmarkt nog steeds 

een sterke positie. De ontwikkeling van meer concurrentie op die markt, is dus een relevant 

positief bijeffect van het voorkomen van dit mededingingsprobleem. 

271. Daarnaast geldt dat een sterk verschil tussen de tarieven van toegang op vaste en 

mobiele netwerken, dat geen gevolg is van kostenverschillen, de concurrentie tussen vaste en 

mobiele aanbieders verstoort. 

272. De situatie rond de toegang tot mobiele netwerken, illustreert het potentieel nadelige 

effect wanneer toegangstarieven niet met tariefplafonds worden gereguleerd. Dit illustreert ook 

meer algemeen wat kan gebeuren indien onderdelen van de verzameling aan diensten die 

nodig is voor gespreksafgifte (dat is afgifte zelf en alle bijbehorende toegangsfaciliteiten), niet 

voldoende worden gereguleerd. Zoals in de analyse hiervoor is beschreven, zal de AMM-positie 

op gespreksafgifte die alleen wordt geadresseerd door regulering van de minuuttarieven voor 

afgifte, naar verwachting resulteren in het benutten van de resterende marktmacht naar hoge 

toegangstarieven. Indien vervolgens de hoge toegangstarieven worden geadresseerd met 

tariefplafonds is de verwachting dat de resterende marktmacht wordt gebruikt om toegang voor 

bepaalde partijen te belemmeren of te weigeren, zodat van de partij aan wie wel goed toegang 

wordt verleend, andere concessies kunnen worden gevraagd. Dit betekent dat wanneer blijkt 

dat enige regulering van gespreksafgifte nodig is, ook de tariefplafonds voor toegang en de 

voorwaarden rond toegang dienen te worden gereguleerd.  

                                                      
85

 Zie de spreadsheet in Annex C.11. 
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Conclusie 

273. Op grond van het voorgaande is ACM van oordeel dat het belemmeren van efficiënte 

toegang een potentieel mededingingsprobleem is voor gespreksafgifte. In beginsel gaat het om 

uitbuiting en hebben alle aanbieders hiertoe de prikkel en de mogelijkheid. In de volgende 

paragrafen wordt dit nader uitgewerkt naar verschillende concrete deelproblemen. 

6.4.1 Achterhouden van informatie  

274. De dominante positie bij gespreksafgifte stelt de aanbieder van afgifte in staat om 

informatie over het afleveren van gesprekken op zijn netwerk strategisch te gebruiken. Als 

monopolist is hij in beginsel de enige partij die over informatie beschikt die nodig is voor het 

afleveren van verkeer op zijn netwerk.  

275. Voor andere aanbieders van telefonie is bepaalde informatie essentieel om 

gespreksafgifte efficiënt te kunnen afnemen. Zo is het voor de interconnectie tussen netwerken 

ten behoeve van het afleveren van gesprekken nodig dat een afnemer van gespreksafgifte 

informatie krijgt over de topologie van het telefoonnetwerk waarop het verkeer wordt afgeleverd 

of de technische specificaties van de apparatuur die bij gespreksafgifte gebruikt wordt.  

276. Zowel het niet als het niet-tijdig verstrekken van de noodzakelijke informatie aan 

afnemers van gespreksafgifte kan de mededinging beperken. Zo kan een afnemer van 

gespreksafgifte ernstig in zijn concurrentiepositie bij het aanbieden van telefonie op de 

retailmarkt worden benadeeld, indien informatie over bepaalde wijzigingen in het netwerk van 

de aanbieder van de gespreksafgifte (terminerende aanbieder) pas in een laat stadium wordt 

gecommuniceerd. Het telefoonverkeer dat de andere aanbieder (originerende netwerk) voor zijn 

eindgebruikers moet afwikkelen, zal dan problemen kunnen ondervinden, waardoor de kwaliteit 

van zijn retaildienstverlening achteruit kan gaan of de daaraan verbonden kosten kunnen 

stijgen. 

277. Gelet op het voorgaande is ACM van oordeel dat het achterhouden van informatie een 

reëel potentieel mededingingsprobleem is op de markten voor gespreksafgifte op de 

afzonderlijke netwerken van alle aanbieders. 

6.4.2 Vertragingstactieken 

278. De dominante positie bij gespreksafgifte stelt een aanbieder in staat om een efficiënte 

aflevering van telefoonverkeer op zijn netwerk door andere aanbieders te vertragen. 

Vertragingstactieken hebben tot doel te verhinderen dat externe partijen op korte termijn in staat 

zijn gespreksafgifte af te nemen of veranderingen door te voeren in de wijze waarop 

gespreksafgifte wordt afgenomen. Voorbeelden van vertragingstactieken die een dominante 

aanbieder kan toepassen, zijn het rekken van onderhandelingen over interconnectie, het starten 

van juridische procedures of het aanvoeren van vermeende technische problemen.  
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279. De mogelijkheden van een afnemer van gespreksafgifte om op de retailmarkten voor 

telefonie te concurreren worden beperkt indien zij door de vertragingstactieken verkeer van hun 

eindgebruikers minder goed kunnen afleveren bij eindgebruikers op het betreffende netwerk.  

280. Gelet op het voorgaande is ACM van oordeel dat vertragingstactieken een reëel 

potentieel mededingingsprobleem is op de markten voor gespreksafgifte op de afzonderlijke 

netwerken van alle aanbieders.  

6.4.3 Onbillijke voorwaarden 

281. Door het stellen van onbillijke voorwaarden kan het afnemen van gespreksafgifte door 

externe afnemers in hoge mate bemoeilijkt worden, of zelfs geheel onmogelijk gemaakt worden. 

Het stellen van onbillijke voorwaarden kan op uiteenlopende manieren plaatsvinden. 

Voorbeelden van onbillijke voorwaarden zijn het stellen van onredelijk hoge 

zekerheidsstellingen (bijvoorbeeld bij bankgaranties of vooruitbetalingen), het stellen van een 

verplichting van een onredelijk hoge minimale afname of een verbod op het betwisten van 

rekeningen. 

282. Deze gedragingen kunnen ook de mededinging tussen marktpartijen op de retailmarkten 

beperken. Zo zullen hoge bankgaranties de liquide middelen van andere aanbieders verkleinen 

en kunnen minimale afnameverplichtingen ervoor zorgen dat de kosten voor gespreksafgifte 

verhoogd worden. Het toepassen van onbillijke voorwaarden kan beschouwd worden als een 

gedraging die in deze markt een mededingingsbeperkend effect kan hebben. 

283. Gelet op het voorgaande is ACM van oordeel dat het hanteren van onbillijke voorwaarden 

een reëel potentieel mededingingsprobleem is op de markten voor gespreksafgifte op de 

afzonderlijke netwerken van alle aanbieders.  

6.4.4 Kwaliteitsdiscriminatie 

284. Aanbieders van gespreksafgifte kunnen externe afnemers een lage kwaliteit leveren om 

de toegang tot hun netwerk te belemmeren. Belangrijke kwaliteitsaspecten zijn zaken als 

beschikbaarheid
86

, blokkeringskans en de kwaliteit van het spraaksignaal (hoeveelheid ruis, 

echo, etc.). Bij gespreksafgifte kan het bijvoorbeeld gaan om het beschikbaarheidspercentage 

van de dienst. Zo zou tijdens piekuren voorrang gegeven kunnen worden aan het eigen 

spraakverkeer, waardoor de blokkeringskans die andere aanbieders ondervinden, hoger wordt. 

285. Door kwaliteitsdiscriminatie bij gespreksafgifte zal de concurrentiepositie van andere 

aanbieders op de onderliggende retailmarkten voor telefonie nadelig worden beïnvloed. 

                                                      
86

 Beschikbaarheid is het percentage van de tijd dat de interconnectie en het netwerk van de aanbieder die afgifte 

levert, naar behoren werken. 
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Immers, indien de wholesaledienst gespreksafgifte die door externe partijen wordt afgenomen 

van een lagere kwaliteit is, zal ook de retaildienst die op basis van deze inferieure 

wholesaledienst wordt aangeboden van een lagere kwaliteit zijn. Kwaliteitsdiscriminatie is 

vooral een significant probleem indien de kwaliteit onder een bepaald redelijk minimumniveau 

daalt. 

286. Gelet op het voorgaande is ACM van oordeel dat kwaliteitsdiscriminatie waarbij de 

kwaliteit daalt onder een bepaald redelijk minimumniveau, een reëel potentieel 

mededingingsprobleem is op de markten voor gespreksafgifte op de afzonderlijke netwerken 

van alle aanbieders.  

6.4.5 Strategisch productontwerp 

287. Aanbieders van gespreksafgifte kunnen hun wholesaledienstverlening zo inrichten dat de 

dienst niet op een effectieve en/of efficiënte wijze kan worden afgenomen. Dit betekent dat de 

dominante aanbieder zijn wholesaledienst gespreksafgifte zodanig ontwerpt dat afnemers niet, 

of uitsluitend tegen zeer hoge kosten gebruik kunnen maken van de dienstverlening.  

288. Voorbeelden van een strategisch ontwerp van gespreksafgifte zijn een netwerktopologie 

die het direct interconnecteren verhindert of uitsluitend tegen zeer hoge kosten mogelijk maakt 

(bijvoorbeeld niet gestandaardiseerde of internationaal niet erkende interconnectieprotocollen) 

en een wholesaledienst gespreksafgifte die niet of slechts beperkt bruikbaar is voor 

concurrenten.  

289. Door een dergelijk handelen bij het leveren van interconnectie (gespreksafgifte) kan de 

concurrentie op retailniveau worden benadeeld. Een andere aanbieder van telefonie zal immers 

niet een volwaardig pakket van retaildiensten kunnen aanbieden indien hij geen spraakverkeer 

op het betreffende telefoonnetwerk kan afleveren.  

290. Gelet op het voorgaande is ACM van oordeel dat strategisch productontwerp een reëel 

potentieel mededingingsprobleem is op de markten voor gespreksafgifte op de afzonderlijke 

netwerken van alle aanbieders.  

6.4.6 Conclusie 

291. ACM concludeert op basis van het voorgaande dat er een reëel risico is dat aanbieders 

van gespreksafgifte de volgende potentiële aan toegang gerelateerde 

mededingingsbeperkende gedragingen zullen vertonen: achterhouding van informatie, 

vertragingstactieken, onbillijke voorwaarden, kwaliteitsdiscriminatie waarbij de kwaliteit daalt 

onder een bepaald redelijk minimumniveau en strategisch productontwerp. In algemene zin 

belemmeren zij daarmee efficiënte toegang tot hun netwerk voor gespreksafgifte hetgeen de 
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ontwikkeling van een door duurzame concurrentie gekenmerkte eindgebruikersmarkt kan 

belemmeren en daarmee niet in het belang van de eindgebruiker is. 

6.5 Conclusie 

292. In dit hoofdstuk heeft ACM op de relevante markten voor gespreksafgifte de volgende 

potentiële mededingingsproblemen geïdentificeerd:  

a. buitensporig hoge tarieven; 

b. marge-uitholling; en 

c. toegangsbelemmeringen zoals het achterhouden van informatie, vertragingstactieken, 

onbillijke voorwaarden, kwaliteitsdiscriminatie waarbij de kwaliteit daalt onder een bepaald 

redelijk minimumniveau en strategisch productontwerp. 
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7 Verplichtingen 

7.1 Inleiding 

293. ACM heeft op grond van artikel 6a.1 van de Tw en de Aanbeveling van de Commissie de 

relevante markten voor vaste gespreksafgifte en mobiele gespreksafgifte afgebakend.
87

 

Vervolgens heeft ACM vastgesteld dat deze markten niet daadwerkelijk concurrerend zijn als 

bedoeld in artikel 6a.2 van de Tw. Het ontbreken van daadwerkelijke concurrentie is het gevolg 

van de dominante positie van aanbieders van gespreksafgifte op deze relevante markten.
88

 

294. ACM heeft geconstateerd dat zich als gevolg van de AMM-positie van aanbieders van 

gespreksafgifte op de markten voor vaste gespreksafgifte en mobiele gespreksafgifte de 

volgende (potentiële) mededingingsproblemen kunnen voordoen: buitensporig hoge tarieven; 

marge-uitholling; en toegangsbelemmeringen zoals het achterhouden van informatie, 

vertragingstactieken, onbillijke voorwaarden, kwaliteitsdiscriminatie waarbij de kwaliteit daalt 

onder een bepaald redelijk minimumniveau en strategisch productontwerp. 

295. Om deze mededingingsproblemen te remediëren legt ACM verplichtingen op. Deze 

verplichtingen dienen gebaseerd te zijn op de aard van het op de relevante markt 

geconstateerde mededingingsprobleem en dienen proportioneel en gerechtvaardigd te zijn in 

het licht van de doelstellingen van artikel 1.3, eerste lid, van de Tw.
89

 

296. In dit hoofdstuk beschrijft ACM de verplichtingen die zij aan de aanbieders van 

gespreksafgifte oplegt: toegangsverplichtingen, tariefregulering, een transparantieverplichting 

en een verplichting tot het bekendmaken van een referentieaanbod. Dit zijn dezelfde 

verplichtingen als in de vorige reguleringsronde. Onderbouwd wordt dat de verplichtingen 

geschikt en noodzakelijk zijn. In hoofdstuk 8 worden deze verplichtingen nader uitgewerkt. In 

hoofdstuk 9 beoordeelt ACM het effect van de verplichtingen die zij voornemens is op te leggen. 

Op basis van een effectentoets wordt in dat hoofdstuk onderbouwd dat de opgelegde 

maatregelen passend zijn voor het bereiken van de te bevorderen doelstellingen. 

7.2 Analysekader 

297. Artikel 6a.2, eerste lid, van de Tw bepaalt dat ACM, indien hij heeft vastgesteld dat een 

onderneming op een bepaalde relevante markt beschikt over AMM: 

- aan die onderneming, voor zover passend, de in hoofdstuk 6a van de Tw nader 

uitgewerkte verplichtingen oplegt; 

- eerder opgelegde verplichtingen, voor zover zij betrekking hebben op deze markt, in 
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 Zie hoofdstuk 5 van dit besluit. 
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 Zie hoofdstuk 6 van dit besluit. 
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 Artikel 6a.2, derde lid, van de Tw. 
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stand houdt indien zij nog steeds passend zijn, of 

- eerder opgelegde of in stand gehouden verplichtingen, voor zover zij betrekking 

hebben op deze markt, intrekt indien zij niet langer passend zijn. 

 

298. Een verplichting is volgens artikel 6a.2, derde lid, van de Tw ‘passend’ 

“indien deze gebaseerd is op de aard van het op de desbetreffende markt 

geconstateerde probleem en in het licht van de doelstellingen van artikel 1.3 

proportioneel en gerechtvaardigd is.” 

299. ACM onderzoekt in dit hoofdstuk welke verplichtingen in het licht van de hierna te 

bepalen doelstellingen proportioneel en gerechtvaardigd zijn. ACM dient daarbij aan te tonen 

dat de verplichtingen: 

- geschikt zijn voor het bereiken van de doelstellingen van artikel 1.3, eerste lid, van 

de Tw;  

- noodzakelijk zijn, dus dat:  

a: zonder aanwending van het middel het doel hetzij in het geheel niet hetzij in 

onvoldoende mate zou worden bereikt; en bovendien 

b: indien verschillende geschikte middelen bestaan, het gekozen instrument het 

minst zware effectieve middel is; en  

- de voordelen die volgen uit de toepassing van het middel in termen van het 

bereiken van de doelstellingen opwegen tegen de mogelijke nadelen daarvan. 

 

300. De verplichtingen die kunnen worden opgelegd, zijn uitgewerkt in hoofdstuk 6a van de 

Tw. Op wholesaleniveau betreft het verplichtingen die met toegang verband houden: toegang, 

tariefmaatregelen, non-discriminatie, transparantie en gescheiden boekhouding.  

7.3 Doelstellingen van regulering  

301. ACM bepaalt in deze paragraaf welke van de doelstellingen van artikel 1.3 van de Tw in 

het onderhavige geval de meeste nadruk krijgt. De in dat artikel genoemde doelstellingen zijn: 
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- het bevorderen van concurrentie bij het leveren van elektronische 

communicatienetwerken, elektronische communicatiediensten, of bijbehorende 

faciliteiten; 

- de ontwikkeling van de interne markt; en 

- het bevorderen van belangen van eindgebruikers wat betreft keuze, prijs en 

kwaliteit. 

 

Het bevorderen van concurrentie 

302. Regulering van gespreksafgifte kan nadelige effecten van de aanmerkelijke marktmacht 

op de relevante markten voor gespreksafgifte op de ondergelegen retailmarkten adresseren. 

Zoals uit de analyse van (potentiële) mededingingsproblemen blijkt, kunnen de gedragingen 

van aanbieders van gespreksafgifte gevolgen hebben voor de concurrentie en de tariefstructuur 

op de retailmarkten voor vaste en mobiele telefonie. Buitensporig hoge afgiftetarieven leiden 

ertoe dat de prijs voor een essentiële bouwsteen voor het aanbieden voor telefoniediensten op 

onderliggende markten oneigenlijk hoog is. Dit kan er toe leiden dat concurrentie wordt beperkt 

doordat partijen uittreden of mogelijke nieuwe aanbieders niet zullen toetreden. Regulering van 

gespreksafgifte kan daarom de concurrentie op onderliggende retailmarkten bevorderen. 

De ontwikkeling van de interne markt 

303. De ontwikkeling van de interne markt is het meest gediend bij geharmoniseerde 

regulering. Dit betekent niet alleen het uniform hanteren van instrumenten, maar eveneens een 

uniforme toepassing van deze instrumenten door een gelijke invulling van de verplichtingen. 

Voor de markten voor gespreksafgifte is deze doelstelling met name relevant omdat 

aanbieders, zowel binnenlandse als buitenlandse, afgiftediensten bij elkaar inkopen. Daarmee 

is er sprake van grensoverschrijdende markten. De concurrentie op de interne markt is er het 

meest bij gebaat als er een zekere mate van symmetrie bestaat tussen de afgiftetarieven zoals 

deze worden gehanteerd in de verschillende lidstaten. Deze afgiftetarieven hebben immers een 

grensoverschrijdend effect. ACM komt hierop terug in paragraaf 8.3.3.  

304. Voorts is de ontwikkeling van de interne markt zoals omschreven in artikel 1.3, eerste lid, 

van de Tw, in principe het meeste gediend bij het slechten van toetredingsdrempels. In dat 

opzicht verschilt deze doelstelling niet van de doelstelling tot het bevorderen van concurrentie. 

Het bevorderen van belangen van eindgebruikers wat betreft keuze, prijs en kwaliteit 

305. Zoals hierboven aangegeven, kan regulering van gespreksafgifte nadelige effecten van 

de aanmerkelijke marktmacht op de relevante markten voor gespreksafgifte op de 

ondergelegen retailmarkten adresseren. Zoals uit de analyse van (potentiële) 

mededingingsproblemen blijkt, kunnen de gedragingen van aanbieders van gespreksafgifte 

gevolgen hebben voor de concurrentie en de tariefstructuur op de retailmarkten voor vaste en 

mobiele telefonie. Een voorbeeld is het risico op marge-uitholling wat leidt tot het risico op 

uitsluiting en vermindering van concurrentie op de retailmarkten. Regulering van gespreksafgifte 
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kan daarom positief zijn voor de concurrentie op onderliggende retailmarkten. Ook kan 

regulering excessieve gespreksafgiftetarieven voorkomen die anders zouden worden 

doorberekend aan eindgebruikers, met inefficiënte prijsstructuren en welvaartsverlies tot gevolg. 

Daarnaast kan regulering bewerkstelligen dat de gespreksafgiftetarieven voor vast en mobiel 

dichter bij elkaar komen te liggen, waardoor er meer mogelijkheden zijn voor een eenvoudige 

tariefstructuur (zie paragraaf 8.3.4). Consumenten profiteren derhalve van regulering van 

gespreksafgifte in termen van keuze, prijs en kwaliteit. 

306. Ten slotte acht ACM het van belang dat, indien regulering van afgifte passend is, deze op 

een neutrale wijze wordt ingevuld voor vaste en mobiele afgifte. Dit is noodzakelijk om 

toekomstige verstoringen in de concurrentie tussen vaste en mobiele diensten en aanbieders te 

voorkomen (zie paragraaf 8.3.8). 

Alle doelstellingen van gelijk belang 

307. Gelet op het bovenstaande beoogt ACM met de regulering van markten voor 

gespreksafgifte alle bovengenoemde doelstellingen te bevorderen. Op voorhand ziet ACM in 

het geval van de markten voor gespreksafgifte bij de bevordering van deze drie doelstellingen 

geen tegenstrijdigheden die een prioritering van de doelstellingen noodzakelijk maakt.   

7.4 Toegangsverplichting 

308. ACM kan op grond van artikel 6a.6, eerste lid, van de Tw de verplichting opleggen om te 

voldoen aan redelijke verzoeken tot door ACM te bepalen vormen van toegang, onder andere 

indien ACM van oordeel is dat het weigeren van toegang of het stellen van onredelijke 

voorwaarden, de ontwikkeling van een door duurzame concurrentie gekenmerkte 

eindgebruikersmarkt zou belemmeren of niet in het belang van de eindgebruiker zou zijn. In 

deze paragraaf wordt onderzocht of het opleggen van een toegangsverplichting een geschikte 

en noodzakelijke maatregel is.  

Geschiktheid en noodzakelijkheid 

309. Toegang tot gespreksafgifte is een essentiële voorwaarde voor het kunnen aanbieden 

van een volwaardige telefoniedienst aan eindgebruikers. ACM is van oordeel dat het weigeren 

van toegang tot gespreksafgifte, of het stellen van onredelijke voorwaarden met eenzelfde 

effect, de ontwikkeling van duurzame concurrentie op de eindgebruikersmarkt belemmert en 

daarmee ten nadele is van eindgebruikers. ACM dient daarom de toegang tot gespreksafgifte te 

waarborgen door het opleggen van verplichtingen die de toegangsgerelateerde 

mededingingsproblemen remediëren. De toegangsverplichting is geschikt om het 

mededingingsprobleem van toegangsbelemmeringen op de markten voor vaste gespreksafgifte 

en mobiele gespreksafgifte te adresseren. Deze verplichting stelt aanbieders namelijk in staat 

om een volwaardige telefoniedienst aan te bieden aan eindgebruikers. Een volwaardige 

telefoniedienst biedt namelijk ook toegang tot eindgebruikers van telefoniediensten op andere 

netwerken. Daarvoor is gespreksafgifte en interconnectie nodig. Daarnaast beoogt de 
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toegangsverplichting uitsluiting van aanbieders op de retailmarkt te voorkomen. Een 

toegangsmaatregel op de markten voor vaste gespreksafgifte en mobiele gespreksafgifte 

bevordert hiermee de belangen van eindgebruikers wat betreft keuze, prijs, prijsstructuur en 

kwaliteit. 

310. ACM onderscheidt twee vormen van toegang die van belang zijn voor gespreksafgifte: 

het leveren van de gespreksafgiftedienst, en het leveren van de voor gespreksafgifte 

noodzakelijke interconnectie. Deze vormen van toegang worden uitgewerkt in paragraaf 8.3.  

311. De problemen vertragingstactieken, onredelijke voorwaarden, kwaliteitsdiscriminatie 

waarbij de kwaliteit daalt onder een bepaald redelijk minimumniveau, en strategisch 

productontwerp, zijn afgeleiden van het probleem van toegangsbelemmering. Door het 

verbinden van de juiste voorschriften aan de toegangsverplichting zijn ook deze problemen op 

te lossen. 

312. Verplichtingen die strekken tot het reguleren van de prijs, de non-discriminatieverplichting 

en de verplichting tot het voeren van een gescheiden boekhouding zijn niet geschikt om de 

toegangsgerelateerde mededingingsproblemen te remediëren. Hoewel er van prijsregulering en 

de non-discriminatieverplichting een bevorderend effect kan uitgaan voor de afname van 

toegang, nemen deze verplichtingen niet de prikkels weg die leiden tot de geïdentificeerde 

potentiële mededingingsproblemen in het aanbod van toegang, en is een aanbieder nog steeds 

in staat door andere dan aan prijs of discriminatie gerelateerde gedragingen toegang 

belemmeren. Het voeren van een gescheiden boekhouding heeft in het geheel geen effect op 

deze problematiek. Om deze reden beoordeelt ACM deze verplichtingen niet of onvoldoende 

geschikt om de toegangsgerelateerde problemen te remediëren. 

313. In artikel 6.5, eerste lid, van de Tw, jo. artikel 2 van het Besluit interoperabiliteit heeft de 

wetgever een verplichting opgenomen die strekt tot algemene interoperabiliteit. Deze 

verplichting en de op grond van artikel 6a.6, tweede lid, van de Tw op te leggen 

toegangsverplichting zijn verplichtingen die naast elkaar kunnen gelden.
90

 De 

interoperabiliteitsverplichting kent sinds de aanpassing van de Tw in 2012 voornamelijk haar 

oorsprong in de Universeledienstrichtlijn en is er primair op gericht de aankiesbaarheid van 

nummers uit het nummerplan te waarborgen.
91

 

314. Het bijkomend effect van de interoperabiliteitsverplichting is dat partijen verplicht zijn een 

minimale vorm van toegang te leveren. Het is een resultaatverplichting om een bepaald 

minimum van interoperabiliteit te garanderen, ten behoeve van de eindgebruiker die in staat 

moet zijn om andere eindgebruikers te kunnen bereiken via de door hen afgenomen diensten. 

Daarmee is niet gegarandeerd dat de doelstellingen van artikel 1.3, eerste lid, van de Tw, 

                                                      
90

 Zie in dit kader ook (analoog naar het destijds geldende recht) CBb 31 augustus 2011, LJN BR6195, r.o. 4.3.3.9. 
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 Zie Kamerstukken II 2010/11, nr. 3, p. 53. 
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kunnen worden gewaarborgd en dat de interoperabiliteit die tot stand komt in voldoende mate is 

gevrijwaard van de potentiële mededingingsproblemen en de effecten die daaruit voortvloeien. 

Een inefficiënte, door mededingingsproblematiek geplaagde interoperabiliteit kan voldoen aan 

de eisen van het interoperabiliteitskader, zonder te voldoen aan de doelstellingen die bestaan in 

het kader van de regulering van de in dit besluit afgebakende markten. 

315. Naar het oordeel van ACM biedt de interoperabiliteitsverplichting ook daadwerkelijk 

onvoldoende waarborg tegen het potentiële mededingingsprobleem toegangsbelemmeringen 

zoals het achterhouden van informatie, vertragingstactieken, onredelijke voorwaarden, 

strategisch productontwerp en kwaliteitsdiscriminatie waarbij de kwaliteit daalt onder een 

bepaald redelijk minimumniveau. Slechts op basis van de blote interoperabiliteitsverplichting is 

onvoldoende te garanderen dat deze problemen zich niet zullen voordoen.  

316. ACM is daarom van oordeel dat het effect dat uitgaat van de algemene wettelijke 

interoperabiliteitsverplichting niet geschikt is om de toegangsproblemen daadwerkelijk en 

volledig te verhelpen. Het bestaan van deze algemene interoperabiliteitsverplichting doet dan 

ook niet af aan de noodzaak om toegangsverplichtingen op te leggen. 

317. Op basis van het voorgaande is ACM van oordeel dat het opleggen van een 

toegangsverplichting en het daaraan verbinden van voorschriften niet alleen geschikt, maar ook 

noodzakelijk is. Zonder deze verplichting wordt het probleem van toegangsbelemmeringen niet 

geadresseerd en er bestaan geen lichtere verplichtingen (dat wil zeggen minder belastende 

maar wel effectieve instrumenten) om de vastgestelde potentiële mededingingsproblemen van 

toegangsbelemmeringen, vertragingstactieken, onredelijke voorwaarden, kwaliteitsdiscriminatie 

waarbij de kwaliteit daalt onder een bepaald redelijk minimumniveau, en strategisch 

productontwerp, op doeltreffende wijze op te lossen. 

318. ACM concludeert dan ook dat het opleggen van toegangsverplichtingen en het daaraan 

verbinden van voorschriften niet alleen geschikt maar ook noodzakelijk is voor het oplossen van 

de met toegang verband houdende mededingingsproblemen. Op grond van artikel 6a.2, eerste 

lid, juncto. artikel 6.6, eerste lid, van de Tw legt ACM aan aanbieders van gespreksafgifte de 

verplichting op te voldoen aan redelijke verzoeken tot toegang. In hoofdstuk 8 vult ACM deze 

verplichting nader in. 

7.5 Tariefregulering 

319. Artikel 6a.7, eerste lid, van de Tw bepaalt dat ACM verplichtingen met betrekking tot 

tariefbeheersing of kostentoerekening kan opleggen 

“indien uit een marktanalyse blijkt dat de betrokken exploitant de prijzen door het 

ontbreken van werkelijke concurrentie op een buitensporig peil kan handhaven of de 

marges kan uithollen, in beide gevallen ten nadele van de eindgebruikers.” 
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In deze paragraaf wordt onderzocht of het opleggen van tariefregulering een geschikte en 

noodzakelijke maatregel is. 

Geschiktheid en noodzakelijkheid 

320. ACM heeft in het vorige hoofdstuk vastgesteld dat op de afgebakende markten als gevolg 

van de aanwezigheid van AMM zich ook prijsgerelateerde mededingingsproblemen kunnen 

voordoen, zoals het hanteren van buitensporig hoge tarieven en marge-uitholling
92

. De 

problemen kunnen zich voordoen zowel bij de tarieven voor gespreksafgifte als bij de tarieven 

voor interconnectie. 

321. De potentiële problemen van buitensporig hoge tarieven en marge-uitholling kunnen 

worden voorkomen door middel van tariefregulering in de vorm van een tariefplafond op een 

voldoende laag niveau. ACM is van oordeel dat tariefregulering geschikt is om beide problemen 

op te lossen. Met tariefregulering kan voorkomen worden dat ondernemingen met AMM hogere 

marges berekenen op de gespreksafgiftedienst dan dat zij zouden kunnen in een competitieve 

marktomgeving. 

322. Verplichtingen tot het bieden van toegang en verplichtingen tot gescheiden boekhouding 

hebben geen regulerend effect op het tarief voor gespreksafgifte. ACM acht deze verplichtingen 

dan ook niet geschikt om beide problemen te remediëren. 

323. De verplichting tot non-discriminatie heeft geen effect op buitensporig hoge 

afgiftetarieven. Deze verplichting belet aanbieders van afgifte immers niet om voor alle 

afnemers dezelfde buitensporig hoge tarieven te hanteren. Bovendien heeft het opleggen van 

een non-discriminatieverplichting een ongewenst bijkomend effect. Non-discriminatie verbiedt 

bepaalde vormen van tariefdifferentiatie terwijl ACM prijsdiscriminatie niet heeft geïdentificeerd 

als een potentieel mededingingsprobleem.  

324. Ook transparantiemaatregelen leiden niet tot lagere tarieven omdat afnemers gezien de 

aard van de dienst gespreksafgifte geen keuze hebben om de dienst bij een andere aanbieder 

in te kopen. ACM is tevens van oordeel dat er geen kopersmacht is. ACM acht 

transparantieverplichtingen dan ook niet geschikt om beide problemen te remediëren. 

325. ACM concludeert dat alleen tariefregulering een geschikt instrument vormt om de 

prijsgerelateerde mededingingsproblemen te remediëren.  

326. ACM is van oordeel dat het opleggen van een transparantieverplichting daarnaast 

noodzakelijk is. Zonder deze verplichting worden de problemen van het hanteren van 

buitensporig hoge tarieven en marge-uitholling niet geadresseerd, en er bestaan geen lichtere 

verplichtingen (dat wil zeggen minder belastende maar wel effectieve instrumenten) om deze 
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problemen op doeltreffende wijze op te lossen. Op grond van artikel 6a.2, eerste lid, juncto. 

artikel 6.7, eerste lid, van de Tw legt ACM aan aanbieders van gespreksafgifte tariefregulering 

op. In paragraaf 8.4 vult ACM deze verplichting nader in. 

7.6 Transparantieverplichting 

327. ACM kan op grond van artikel 6a.9 van de Tw verplichtingen opleggen om bepaalde 

informatie met betrekking tot door ACM te bepalen vormen van toegang bekend te maken 

(hierna: transparantieverplichting). In deze paragraaf wordt onderzocht of het opleggen van een 

transparantieverplichting een geschikte en noodzakelijke maatregel is. 

Geschiktheid en noodzakelijkheid 

328. Het probleem van het achterhouden van informatie doet zich op twee verschillende 

manieren voor. Aan de ene kant is er het achterhouden van informatie die nodig is voor het tot 

stand brengen van de toegang tot gespreksafgifte. Het gaat dan vaak om informatie van 

technische aard. Aan de andere kant is er het achterhouden van informatie over het aanbod 

van een gereguleerde dienst door een aanbieder. Het gaat dan bijvoorbeeld om voorwaarden 

die gelden bij het gebruik van die diensten. 

329. Voor zover er een probleem is met het verkrijgen van de juiste informatie voor het tot 

stand brengen van de toegang kunnen nadere verplichtingen en voorwaarden worden gesteld 

bij de toegang. Deze verplichtingen en voorwaarden waarborgen dat het probleem van het 

achterhouden van informatie op dat vlak met precisie worden geadresseerd. Daar waar 

verplichtingen en voorwaarden problemen niet geheel kunnen remediëren, is een andere 

oplossing nodig. 

330. Die andere oplossing is ook nodig als het gaat om de informatie die een afnemer nodig 

heeft voor het beoordelen van het aanbod. De toegangsverplichting inclusief het stellen van 

voorwaarden, het opleggen van tariefregulering, de non-discriminatieverplichting en de 

verplichting tot het voeren van een gescheiden boekhouding remediëren dit probleem niet. Om 

het probleem volledig te remediëren is de transparantieverplichting een geschikt middel. Met 

deze verplichting is ACM namelijk in staat de aanbieder van de gespreksafgiftedienst te 

verplichten tot het verstrekken van de informatie die een afnemer nodig heeft om het aanbod tot 

gespreksafgifte en interconnectie ten behoeve van gespreksafgifte te beoordelen. De 

transparantieverplichting en de aanvullende verplichtingen en voorwaarden kunnen het 

probleem volledig remediëren. 

331. Het opleggen van een transparantieverplichting is niet alleen geschikt, maar ook 

noodzakelijk. Zonder deze verplichting wordt het probleem van het achterhouden van informatie 

niet geadresseerd voor zover het gaat over informatie die nodig is voor de beoordeling van het 

aanbod. Er bestaan geen lichtere verplichtingen (dat wil zeggen minder belastende maar wel 

effectieve instrumenten) om dit probleem op doeltreffende wijze op te lossen. 
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332. Ten aanzien van de zwaardere verplichting tot het bekendmaken van een 

referentieaanbod overweegt ACM het volgende. KPN heeft als aanbieder van vaste 

gespreksafgifte op regionaal niveau nog steeds een bijzondere positie ten opzichte van andere 

aanbieders van vaste en mobiele gespreksafgifte. Door KPN’s grote marktaandeel op de 

retailmarkten voor vaste telefonie zijn de prikkels tot mededingingsbeperkende gedragingen 

met betrekking tot toegang tot gespreksafgifte anders voor KPN op het vaste netwerk dan voor 

andere aanbieders. 

333. Zoals blijkt uit het marktanalysebesluit voor vaste telefonie,
93

 heeft KPN zonder 

regulering de prikkel en de mogelijkheid om partijen uit te sluiten.
94

 Dat kan mede door het 

belemmeren van toegang voor vaste gespreksafgifte. Dit gedrag wordt slechts deels 

geadresseerd door de algemene wettelijke interoperabiliteitsverplichting. Door onduidelijkheid 

over de wijze waarop toegang wordt geboden kan KPN als aanbieder van vaste gespreksafgifte 

die toegang nog steeds belemmeren. Dit kan bijvoorbeeld door essentiële informatie, zoals 

informatie over de netwerktopologie of technische specificaties, achter te houden of niet tijdig te 

verstrekken. Daarom is het noodzakelijk dat de toegang en alle bijbehorende voorwaarden 

volledig en helder zijn beschreven. Dit kan onvoldoende worden bereikt via een algemene 

transparantieverplichting. Dankzij de verplichting tot het bekendmaken van een 

referentieaanbod moeten de toegang en alle bijbehorende voorwaarden volledig en helder zijn 

beschreven. Daarom is ACM van oordeel dat een verplichting tot het bekendmaken van een 

referentieaanbod voor KPN als aanbieder van vaste gespreksafgifte op regionaal niveau 

geschikt en noodzakelijk is. 

334. Op grond van artikel 6a.2, eerste lid, juncto. artikel 6.9, eerste lid, van de Tw legt ACM 

aan aanbieders van gespreksafgifte een transparantieverplichting op. Op grond van artikel 6a.2, 

eerste lid, juncto artikel 6a.9, tweede lid, van de Tw legt ACM aan KPN als aanbieder van vaste 

gespreksafgifte op regionaal niveau de verplichting op een referentieaanbod bekend te maken 

voor vaste gespreksafgifte op regionaal niveau. In hoofdstuk 8 vult ACM deze verplichtingen 

nader in. 

7.7 Conclusie verplichtingen 

335. ACM concludeert dat de volgende verplichtingen geschikt en noodzakelijk zijn om de 

geconstateerde mededingingsproblemen te adresseren: 

- toegangsverplichting krachtens artikel 6a.6 van de Tw; 
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 Marktanalyse vaste telefonie, van 1 mei 2012 met kenmerk OPTA/AM/2012/201189. 

94
 De noodzaak van het opleggen van deze verplichting aan KPN is volledig gebaseerd op de problematiek op de markt 

voor vaste gespreksafgifte zoals die in dit besluit is vastgesteld. De positie van KPN op de retailmarkten wordt alleen bij 

de overweging betrokken om aan te tonen dat er sprake is van een bijzondere situatie, namelijk een sterkere prikkel, die 

zich alleen bij KPN voordoet. 
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- tariefregulering krachtens artikel 6a.7 van de Tw; en 

- transparantieverplichting en voor KPN als aanbieder van vaste gespreksafgifte op 

regionaal niveau een verplichting tot het bekendmaken van een referentieaanbod 

krachtens artikel 6a.9 van de Tw. 
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8 Invulling van verplichtingen 

8.1 Inleiding 

336. In dit hoofdstuk geeft ACM invulling aan de in hoofdstuk 7 beschreven verplichtingen. 

Ook voor deze invulling geldt dat deze passend moet zijn. Artikel 6a.2, derde lid, van de Tw 

bepaalt dat een verplichting passend is als deze gebaseerd is op de aard van het op de 

desbetreffende markt geconstateerde probleem en proportioneel en gerechtvaardigd is in het 

licht van de doelstellingen van artikel 1.3 van de Tw. De proportionaliteit ziet in dit geval dus op 

de verhouding tussen de doelstellingen van artikel 1.3, eerste lid, van de Tw (de door de 

regulering te dienen belangen) en de belangen van gereguleerde partijen.
95

 

337. Voor de beoordeling van de passendheid van de invulling van de verplichting tot 

kostenoriëntatie geldt bovendien dat ACM gelet op artikel 1.3, tweede lid, van de Tw en artikel 

19 van de Kaderrichtlijn zo veel mogelijk rekening dient te houden met de Aanbeveling 

gespreksafgifte
96

 van de Europese Commissie. In paragraaf 8.3 wordt uiteengezet waarom 

volgens ACM het kostengeoriënteerde tarief in deze reguleringsperiode moet worden bepaald 

volgens de pure BULRIC kostenmethode.  

338. De toegangsverplichting en de transparantieverplichting worden op dezelfde wijze 

ingevuld als in de vorige reguleringsperiode (zie paragrafen 8.2 en 8.4). 

8.2 Invulling toegangsverplichting 

339. In hoofdstuk 7 is geconcludeerd dat het opleggen van een toegangsverplichting geschikt 

en noodzakelijk is. In deze paragraaf vult ACM deze verplichting nader in.  

340. In artikel 6a.6, eerste lid, van de Tw is bepaald dat ACM op grond van artikel 6a.2, eerste 

lid, van de Tw de verplichting kan opleggen om te voldoen aan redelijke verzoeken tot door 

ACM te bepalen vormen van toegang, onder andere indien ACM van oordeel is dat het 

weigeren van toegang of het stellen van onredelijke voorwaarden met eenzelfde effect, de 

ontwikkeling van een door duurzame concurrentie gekenmerkte eindgebruikersmarkt zou 

belemmeren of niet in het belang van de eindgebruiker zou zijn. 

341. Voor de invulling van de toegangsverplichting zijn de volgende geconstateerde potentiële 

mededingingsproblemen in de vorm van toegangsbelemmeringen relevant: 

a.  het achterhouden van informatie; 
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 Vergelijk CBb 31 augustus 2011, LJN: BR6195, r.o. 4.8.3.3.  
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 Aanbeveling inzake de regelgeving voor afgiftetarieven van vaste en mobiele telefonie in de EU, PbEU 2009 L 
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b.  vertragingstactieken; 

c.  onredelijke voorwaarden;  

d.  kwaliteitsdiscriminatie waarbij de kwaliteit daalt onder een bepaald redelijk 

minimumniveau; en  

e.  strategisch productontwerp.
97

 

342. Om deze potentiële mededingingsproblemen te adresseren, legt ACM een aantal 

verplichtingen op die essentieel zijn voor het verkrijgen van bepaalde vormen van toegang tot 

het netwerk van een terminerende aanbieder. Het betreft toegang tot de gespreksafgiftedienst, 

interconnectie, bijbehorende faciliteiten en overige netwerkelementen. De gespreksafgiftedienst 

betreft het afwikkelen van telefonieverkeer door de terminerende aanbieder. Interconnectie in 

het kader van gespreksafgifte (hierna: interconnectie) betreft het koppelen van het terminerende 

netwerk met het originerende of gespreksdoorgifte netwerk om telefonieverkeer te kunnen 

afleveren bij de gebelde. Naast de kernverplichtingen acht ACM een aantal aanvullende 

verplichtingen en een aantal voorschriften noodzakelijk. 

343. Een van de factoren die sterk bepalend is voor de invulling van de toegangsverplichting is 

het netwerkniveau waarop netwerken gekoppeld zijn. Bij het bepalen van de efficiënte vorm van 

toegang geldt als uitgangspunt het niveau waarop de gezamenlijke kosten van aanbieder en 

afnemer van de dienst minimaal zijn. OPTA heeft in haar vorige besluit over gespreksafgifte 

toegelicht hoe het netwerkniveau en de daarmee gemoeide kosten in onderlinge verhouding 

staan.
98

 Daarbij geldt globaal genomen dat bij een lager netwerkniveau de vaste kosten voor 

koppeling hoger zijn en dat bij een hoger netwerkniveau de variabele kosten hoger liggen.  

344. Met deze toegangsregulering wordt een maximum hoeveelheid locaties bepaald, waarop 

de aanbieder van gespreksafgifte mag verlangen dat de afnemer van gespreksafgifte 

interconnecteert. ACM beoogt met toegangsregulering de beschikbaarheid van een maximum 

hoeveelheid locaties te garanderen. Aanbieders zijn echter niet verplicht om op dat exacte 

aantal locaties te interconnecteren; het staat partijen vrij om interconnectie te realiseren op 

basis van meer of minder locaties. 

8.2.1 Gespreksafgifte en interconnectie op vaste netwerken 

345. In deze paragraaf stelt ACM de toegangsverplichtingen vast voor gespreksafgifte en 

interconnectie op vaste netwerken. Ten eerste legt hij de verplichting op voor daartoe 

aangewezen ondernemingen om aan redelijke verzoeken tot het leveren van een 

gespreksafgiftedienst te voldoen. Dit is een vorm van toegang zoals beschreven in artikel 6a.6, 

tweede lid, sub g, van de Tw, Daarnaast worden er verplichtingen opgelegd voor toegang tot 

interconnectie, bijbehorende faciliteiten en overige netwerkonderdelen en elementen.  
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 Voor een toelichting op deze geconstateerde potentiële mededingingsproblemen zie hoofdstuk zes van dit besluit. 
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 Vergelijk OPTA, 7 juni 2010, Marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte, randnummers 580 en 581. 
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346. Er kunnen drie netwerkniveaus in vaste netwerken worden onderscheiden. Er is een 

nationaal niveau, waarop het verkeer voor alle bestemmingen in Nederland op slechts één 

locatie (al dan niet redundant uitgevoerd) wordt afgeleverd. Een niveau lager ligt het regionaal 

niveau. Het laagste niveau is het niveau waarop routering in lokale centrales op switches wordt 

uitgevoerd. Niet alle aanbieders beschikken overigens over een netwerk dat is ingedeeld naar 

alle drie de niveaus.  

347. Bij de totstandkoming van het vorige marktanalysebesluit FTA-MTA hebben 

respondenten van de vragenlijst aangegeven dat met de komst van IP-interconnectie het aantal 

interconnectielocaties in de toekomst kan afnemen. Het aantal locaties voor PSTN-

interconnectie is toen maximaal twintig gebleven, omdat het continueren van de huidige praktijk 

vooralsnog het meest efficiënt is.
99

 Daarbij geldt dat een interconnectielocatie voor IP- 

interconnectie in de plaats kan komen van een PSTN-locatie, met een maximum van vijf. 

348. ACM acht het nog steeds van belang te voorkomen dat aanbieders interconnectie 

inefficiënt of ontoegankelijk maken doordat zij afnemers dwingen op een groot aantal locaties te 

koppelen. Tegelijkertijd moet worden voorkomen dat aanbieders van gespreksafgifte door 

regulering beperkt worden in hun mogelijkheid efficiënte interconnectie tot stand te brengen. 

ACM hanteert als uitgangspunt twintig locaties, in overeenstemming met het aantal 

regiolocaties van KPN.  

349. Daarbij moet tevens in aanmerking worden genomen dat veranderingen in regulering die 

afwijken van de huidige in de praktijk uitgevoerde situatie en die tot kosten leiden, voor zover 

redelijkerwijs mogelijk en in overeenstemming met de doelstellingen van regulering, moeten 

worden vermeden. 

350. ACM heeft ook ter voorbereiding op dit besluit aan partijen vragen gesteld
100

 met 

betrekking tot interconnectie. Uit de antwoorden van partijen volgt geen ander beeld dan 

hetgeen OPTA in het recente verleden heeft geconstateerd. Ook volgt daaruit niet dat voor de 

komende reguleringsperiode een ander aantal locaties wenselijk is.  

351. Een belangrijke overweging is tevens dat de regulering voor gespreksopbouw op de 

twintig regionale centrales van KPN is gebaseerd.
101

 Het volgen van deze regulering bij de 

toegang tot de interconnectiefaciliteit zorgt voor samenhangende regulering, omdat 

gespreksopbouw en gespreksafgifte een sterke samenhang vertonen. Een deel van de door 

aanbieders afgenomen gespreksopbouwdienst in een bepaalde regio kan bijvoobeeld ook weer 

direct in die regio worden afgegeven. Om die reden is er een groot efficiëntievoordeel te 
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 Vergelijk OPTA, 7 juni 2010, Marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte, randnummer 586. 

100
 Vragenlijst vraag 20 t/m 24. 

101
 Zie OPTA, 1 mei 2012, Marktanalyse Vaste Telefonie 2012, Dictum, p. 298 e.v. 
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behalen wanneer gespreksopbouw en gespreksafgifte op dezelfde interconnectielocaties 

plaatsvinden. Deze vorm van regulering is daarmee het meest kostenefficiënt. 

352. Zoals in randnummer 347 aangegeven, wordt interconnectie niet alleen op basis van 

PSTN gereguleerd. IP-technologie is een alternatief voor PSTN waar aanbieders van 

gespreksafgifte gebruik van maken. In het vorige marktanalysebesluit FTA-MTA is een 

efficiënte hoeveelheid interconnectielocaties vastgesteld voor interconnectie op basis van IP- 

technologie.
102

 Daarbij is overwogen dat IP-interconnectie op meer dan vijf locaties inefficiënt 

zou zijn. Bij een hoger aantal locaties kunnen partijen interconnectie onrendabel maken. 

Hierdoor zouden partijen de toegang kunnen belemmeren en de regulering van afgifte kunnen 

omzeilen. 

353. Aanbieders van de gespreksafgiftedienst mogen niet van afnemers van die dienst eisen 

dat zij op een groter aantal interconnectielocaties koppelen dan twintig interconnectielocaties 

voor vaste gespreksafgifte, waarvan maximaal vijf interconnectielocaties voor IP-interconnectie. 

Met het oog op mogelijke samenloop tussen PSTN en IP op dezelfde fysieke locatie hecht ACM 

er aan te duiden wat moet worden verstaan onder een locatie. Een locatie moet worden 

onderscheiden naar functie. Dat wil zeggen dat als er een PSTN-interconnectiepunt en IP-

interconnectiepunt op dezelfde fysieke locatie aanwezig zijn, deze punten als twee 

verschillende interconnectielocaties worden beschouwd. Biedt een aanbieder van de 

gespreksafgiftedienst zowel IP- als PSTN-interconnectie aan, dan blijft het maximum dus twintig 

locaties. Zoals aangegeven in randnummer 344 staat het partijen echter vrij om interconnectie 

te realiseren op basis van meer of minder locaties. 

354. Het is belangrijk dat afnemers van gespreksafgifte het verkeer op de juiste locatie ter 

afgifte aanbieden. De tariefmaatregel die in paragraaf 8.2.5 nader wordt toegelicht, is namelijk 

alleen van toepassing op verkeer dat in de juiste regio, dus op de juiste interconnectielocatie, 

wordt afgeleverd. Alleen dan kan het gesprek ook direct door de aanbieder van afgifte direct op 

de juiste locatie worden aangeboden.  

355. Iedere interconnectielocatie is gekoppeld aan een bepaalde regio. De bestemming (het 

gebelde nummer) bepaalt bij welke locatie (regio) de afnemer van vaste gespreksafgifte zijn 

verkeer moet aanbieden. Dit vereist dat aanbieders van vaste gespreksafgifte bekend maken 

welke nummers vanuit welke interconnectielocatie kunnen worden bereikt. ACM legt daartoe 

ook een transparantieverplichting op die in paragraaf 8.5 nader wordt ingevuld. 

356. De in deze paragraaf beschreven toegangsverplichting is geschikt om de in hoofdstuk 6 

geconstateerde problemen te remediëren. De verplichting waarborgt dat partijen op de meeste 

efficiënt wijze toegang hebben tot gespreksafgifte via interconnectie. Aangezien er geen lichtere 

maatregel is, is de gekozen invulling noodzakelijk.  
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357. In tegenstelling tot het verleden legt ACM niet langer aan KPN een verplichting op tot het 

bieden van lokale interconnectie ten behoeve van gespreksafgifte. ACM overweegt dat een 

dergelijke verplichting enkel zinvol kan zijn als er ook sprake is van een verplichting tot het 

verlenen van toegang tot gespreksopbouw op dezelfde locaties. Daar is in de huidige situatie 

geen sprake van.
103

 Een verplichting als deze kan bezwarend zijn voor KPN omdat met het 

leveren van toegang en alle bijbehorende faciliteiten op het lokale netwerkniveau kosten zijn 

gemoeid die niet zouden bestaan op het moment dat dergelijke toegang niet zou hoeven 

worden aangeboden. Tegelijkertijd is er met het vervallen van de verplichting om op lokaal 

niveau toegang tot het netwerk te bieden voor gespreksopbouw geen voordeel te behalen met 

een vergelijkbare verplichting voor gespreksafgifte. De maatregel is daarmee niet langer 

geschikt en noodzakelijk. 

8.2.2 Gespreksafgifte en interconnectie op mobiele netwerken 

358. In deze paragraaf stelt ACM de toegangsverplichtingen vast voor gespreksafgifte en 

interconnectie op mobiele netwerken. Aangewezen ondernemingen moeten aan redelijke 

verzoeken tot het leveren van een gespreksafgiftedienst voldoen. Daarnaast zijn er 

verplichtingen voor toegang tot interconnectie, bijbehorende faciliteiten en overige 

netwerkonderdelen en -elementen. Voor gespreksafgifte op mobiele netwerken gelden dezelfde 

uitgangspunten als voor vaste netwerken. De regulering zal zo moeten worden vormgegeven 

dat zowel toegang als efficiëntie is gewaarborgd. 

359. Bij de totstandkoming van het vorige marktanalysebesluit FTA-MTA hebben 

respondenten van de vragenlijst aangegeven tussen de twee en vijf locaties als efficiënt te 

beschouwen. ACM heeft naar aanleiding daarvan bepaald dat een aanbieder van 

gespreksafgifte van een afnemer mag verlangen dat hij op maximaal vijf locaties 

interconnecteert. 

360. ACM acht het nog steeds van belang te voorkomen dat aanbieders interconnectie 

inefficiënt of ontoegankelijk maken, doordat zij afnemers dwingen op een te groot aantal 

locaties te koppelen. Indien dat meer dan vijf locaties zou betreffen, zou inefficiëntie kunnen 

ontstaan en zijn partijen op die manier in staat interconnectie onrendabel te maken. 

Tegelijkertijd moet worden voorkomen dat aanbieders van gespreksafgifte door regulering 

minder efficiënte interconnectie tot stand kunnen brengen dan dat zij zonder regulering zouden 

doen.  

361. Daarbij moet tevens in aanmerking worden genomen dat veranderingen in regulering, die 

afwijken van de huidige in de praktijk uitgevoerde situatie en tot kosten leiden, voor zover 

redelijkerwijs mogelijk en in overeenstemming met de doelstellingen van regulering, moeten 

worden vermeden.  
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362. ACM heeft ook ter voorbereiding op dit besluit aan partijen vragen gesteld met betrekking 

tot interconnectie. Uit de antwoorden van partijen volgt geen ander beeld dan in het verleden is 

geconstateerd. Ook volgt daaruit niet dat voor de komende reguleringsperiode een ander aantal 

locaties wenselijk is. ACM merkt daarbij op dat zij in de markt ook geen veranderingen heeft 

waargenomen die dwingen tot aanpassing van het aantal locaties. 

363. De toegangsverplichting die ACM oplegt houdt in dat aanbieders van afgifte mogen eisen 

van afnemers van afgifte dat zij op maximaal vijf interconnectielocaties voor vaste 

gespreksafgifte voor mobiele interconnectie koppelen.  

364. ACM acht deze vorm van regulering geschikt om de in hoofdstuk 6 geconstateerde 

problemen te adresseren. Tevens is ACM van oordeel dat haar geen andere maatregelen ter 

beschikking staan om de geconstateerde problemen op geschikte wijze te adresseren en dat de 

door haar gekozen vorm van regulering daarom noodzakelijk is. 

8.2.3 Alle noodzakelijke (bijbehorende) faciliteiten 

365. Voor zowel vaste als mobiele gespreksafgifte geldt dat de aanbieder alle faciliteiten die 

noodzakelijk zijn voor toegang (bijbehorende faciliteiten) levert. Voorbeelden hiervan zijn co-

locatie en poorten. Deze verplichting biedt een waarborg voor de uitvoering van de 

toegangsverplichtingen voor gespreksafgifte en interconnectie.  

366. Met de verplichting wordt voorkomen dat de potentiële toegangsgerelateerde 

mededingingsproblemen zich kunnen voordoen bij de faciliteiten die minimaal noodzakelijk zijn 

voor de daadwerkelijke toegang tot gespreksafgifte en interconnectie, zoals deze door ACM is 

opgelegd. Deze maatregel is geschikt omdat het een directe waarborg vormt tegen 

toegangsbelemmering voor deze faciliteiten. Omdat aanbieders alleen toegang hoeven te 

verlenen tot noodzakelijke faciliteiten, is dit de lichtste maatregel die ACM ter beschikking staat. 

8.2.4 Conclusie invulling toegangsverplichting 

367. Gelet op het voorgaande is ACM van oordeel dat de volgende invulling van de 

verplichting om te voldoen aan redelijke verzoeken tot door ACM te bepalen vormen van 

toegang, geschikt en noodzakelijk is. 

368. 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 

van gespreksafgifte; 

b. co-locatie of andere vormen van gedeeld gebruik van bijbehorende faciliteiten leveren; en 
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c. 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. 

369. Daarbij geldt dat aanbieders van gespreksafgifte niet van afnemers van gespreksafgifte 

mogen eisen dat zij op een groter aantal interconnectielocaties koppelen dan: 

a. twintig interconnectielocaties voor vaste gespreksafgifte voor PSTN en nieuwe interconnectie 

tezamen; 

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

c. vijf interconnectielocaties voor mobiele gespreksafgifte. 

 

8.2.5 Aanvullende verplichtingen en voorschriften bij toegang 

370. ACM heeft in paragraaf 6.4 vastgesteld welke toegangsgerelateerde 

mededingingsproblemen zich op de markt voordoen. Om deze problemen te remediëren of te 

voorkomen acht ACM het opleggen van een aantal nadere verplichtingen en voorschriften 

geschikt en noodzakelijk. De toegangsverplichting kan een aantal verplichtingen inhouden die 

zijn omschreven in artikel 6a.6, tweede lid, van de Tw. Daarnaast kan ACM op grond van artikel 

6a.6, derde lid, van de Tw aan de toegangsverplichting voorschriften verbinden betreffende 

billijkheid, redelijkheid en opportuniteit. Op grond van artikel 6a.6, vierde lid, van de Tw kan 

ACM aan de toegangsverplichting technische of operationele voorschriften verbinden.  

371. Gelet op de in paragraaf 6.4 beschreven toegangsgerelateerde mededingingsproblemen 

verbindt ACM op grond van artikel 6a.6, derde lid, van de Tw de volgende voorschriften aan de 

toegangsverplichtingen. Aanbieders van gespreksafgifte dienen: 

a. een redelijke aankondigingstermijn in acht te nemen bij het wijzigen van toegang; 

b. geen beperkingen voor de toegang op te leggen, tenzij daarvoor een redelijke en 

objectiveerbare rechtvaardiging bestaat; 

c. open toegang te verlenen tot technische interfaces, protocollen of andere 

kerntechnologieën die onmisbaar zijn voor de interoperabiliteit;
104

  

d. toegang tot operationele ondersteuningssystemen of vergelijkbare softwaresystemen te 

verschaffen die nodig zijn om eerlijke concurrentie bij het aanbieden van elektronische 

communicatiediensten te waarborgen; 
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toegangsverplichting). 



 

 

 

Openbare versie 

 

 
9
6
/1

9
8

 

e. informatie die een toegangverzoekende partij redelijkerwijs nodig heeft om een 

voldoende gespecificeerd verzoek om toegang te kunnen doen, desgevraagd tijdig en 

volledig te verstrekken; 

f. te goeder trouw te onderhandelen met aanbieders van elektronische 

communicatiediensten die verzoeken om de in dit besluit verplichte vormen van 

toegang;  

g. verzoeken om toegang tijdig en adequaat in behandeling te nemen en zo nodig met de 

toegangverzoekende partij te bespreken, waarbij een gemotiveerde en redelijke reactie 

op het verzoek om toegang binnen een redelijke termijn, behoudens 

uitzonderingssituaties wil dat zeggen binnen twee weken, aan de verzoekende partij 

verstrekt dient te worden;  

h. reeds verleende toegang niet in te trekken, tenzij de voortgezette verlening van toegang 

redelijkerwijs niet langer van de aanbieder van gespreksafgifte mag worden verlangd, in 

welk geval de aanbieder van de toegang het voornemen tot intrekking van de toegang 

aan ACM ter goedkeuring dient te overleggen, dat vervolgens door haar beoordeeld zal 

worden en uitsluitend kan worden gehonoreerd indien is voldaan aan in ieder geval: 

i. een redelijke uitfaseringstermijn; 

ii. de beschikbaarheid van gereguleerde redelijke alternatieven; 

iii. een gelijke behandeling wat betreft de uitfasering van gerelateerde 

door de aanbieder zelf gebruikte diensten binnen de toegang; 

iv. heldere procedures voor de uitfasering; en 

v. garantie van dienstverlening bij migratie;  

i. volledig gedefinieerde en beschreven procedures te hanteren voor prognosticeren, 

bestellen en leveren; 

j. geen onredelijke voorwaarden aan het verlenen van de toegang te verbinden; 

k. redelijke contractuele bepalingen te hanteren, ten aanzien van onder meer, maar niet 

uitsluitend: 

i. betalingsvoorwaarden, met inbegrip van facturerings- en 

betalingsprocedures; 

ii. een transparante wijzigingsprocedure, met in ieder geval bepalingen 

die zien op de mogelijkheid tot wijziging van de dienstverlening, 

tarieven en voorwaarden; 

iii. contractherziening, beëindiging van de overeenkomst, en opschorting 

van diensten; 

iv. aansprakelijkheid indien de aanbieder van gespreksafgifte 

toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een of meer 

verplichtingen; en 

v. een geschilbeslechtingsprocedure met adequate reactietermijnen, die 

geen inbreuk maakt op de rechten van aanbieders om gebruik te 
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maken van de mogelijkheid om een geschil bij ACM aanhangig te 

maken; 

l. procedures voor verkeers- en netwerkmanagement te hanteren om een ordelijk verloop 

van verkeer in geval van storing of overaanbod van verkeer te waarborgen;  

m. ten minste een redelijke kwaliteit van dienstverlening te leveren, inclusief ten minste 

redelijke leveringstermijnen, waarbij in ieder geval een minimum kwaliteit gegarandeerd 

is aan de hand van serviceniveaus voor bestelling, levering en exploitatie van diensten, 

door ten minste het hanteren van expliciete en redelijke kwaliteitsparameters voor de te 

verstrekken diensten, een redelijke resultaatsverplichting voor de 

minimumserviceniveaus en een hieraan gekoppeld boetebeding in geven van niet-

nakoming van de gestelde kwaliteitsniveaus, waarbij de boetes voldoende stimulans 

geven om de gestelde minimum kwaliteitsniveaus daadwerkelijk te halen, en dus van 

voldoende afschrikwekkend karakter zijn voorzien;  

n. de toegang niet strategisch te ontwerpen, tenzij zij kunnen aantonen dat daar een 

objectieve rechtvaardiging voor bestaat; en 

o. kenbare en in de telecommunicatiesector gebruikelijke technische standaarden te 

hanteren ten aanzien van het netwerk en/of de toegangsdienst. 

372. Om toegangsbelemmering te voorkomen, legt ACM aan aanbieders van gespreksafgifte 

de verplichtingen en voorschriften onder randnummer 371 onderdelen a, b en c op. Daarbij 

wordt een redelijke termijn bij wijziging voorgeschreven. Dit voorschrift is opgenomen om te 

voorkomen dat aanbieders de toegang belemmeren door wijzigingen van toegang niet op tijd 

aan te kondigen. Bij het invullen van de redelijke termijn dienen aanbieders een zodanige 

termijn te hanteren dat afnemers van toegang ruim voldoende tijd hebben om efficiënt op de 

wijziging te reageren en niet door een kortere termijn op extra kosten worden gejaagd. Verder 

bepaalt ACM dat aanbieders aan toegang geen beperkingen mogen opleggen, tenzij daarvoor 

een redelijke en objectiveerbare rechtvaardiging bestaat. Het opleggen van beperkingen zonder 

redelijke en objectieve redenen zou tot willekeur kunnen leiden en het opleggen van selectieve 

beperkingen zou afnemers de toegang kunnen onthouden. 

373. Om de gevolgen van het achterhouden van informatie te voorkomen, legt ACM aan 

aanbieders van gespreksafgifte de verplichtingen en voorschriften onder randnummer 371 

onderdelen d en e op. Het voorschrift onder d is nodig om partijen die toegang afnemen van de 

informatie te voorzien die nodig is om effectief en efficiënt diensten aan te bieden. Het 

voorschrift onder e waarborgt dat partijen tijdig over de juiste informatie beschikken om toegang 

te verzoeken. 

374. Om vertragingen in de levering van toegang te voorkomen, waarbij inbegrepen 

vertragingen in de continuïteit van de levering, legt ACM aan aanbieders van gespreksafgifte de 

verplichtingen en voorschriften genoemd onder randnummer 371 onderdelen f, g, h en i op. De 

verplichting onder f en het voorschrift onder g strekken ertoe te voorkomen dat een aanbieder 
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van gespreksafgifte de totstandkoming van toegang kan frustreren door het proces van 

onderhandeling en aanvraag daarvan te bemoeilijken. Met de verplichting onder h, die is 

aangevuld met voorschriften, wordt de continuïteit van de levering van toegang gewaarborgd. 

Slechts in uitzonderlijke gevallen bestaat daar een mogelijkheid toe, maar niet eerder dan dat 

ACM daar een oordeel over heeft gevormd. Het voorschrift onder i zorgt ervoor dat de 

procedures rondom levering van de toegang voorspelbaar en herkenbaar zijn. Dat vormt een 

basis voor de beoordeling of de procedures voldoen aan de overige verplichtingen, en welke 

verwachtingen redelijkerwijs kunnen bestaan rondom de levering van de toegang. 

375. Om onredelijke voorwaarden en de gevolgen daarvan te voorkomen, legt ACM aan 

aanbieders van gespreksafgifte de verplichtingen en voorwaarden onder randnummer 371 

onderdelen j en k op. In algemene zin wordt in het voorschrift onder j geregeld dat het 

verbinden van onredelijke voorwaarden aan de toegang niet is toegestaan. Meer specifiek 

schrijft ACM in het voorschrift onder k als waarborg voor welke redelijke contractuele 

bepalingen in ieder geval moeten worden opgenomen. 

376. Om de gevolgen van kwaliteitsdifferentiatie te voorkomen, legt ACM de voorschriften 

onder randnummer 371 onderdelen l en m op. In het voorschrift onder l worden procedurele en 

inhoudelijke waarborgen vastgelegd, waarmee een bepaalde minimum kwaliteit kan worden 

gegarandeerd. In het voorschrift onder sub m wordt een verdere kwaliteit gespecificeerd voor 

overbelasting. Dit voorschrift is noodzakelijk voor verbetering van de effectiviteit van de 

toegangsverplichting en vermindert het risico dat toegang niet effectief en efficiënt tot stand 

wordt gebracht. De betreffende procedures omvatten onder andere verkeersroutering om 

dienstverlening te herstellen bij storing of overaanbod van verkeer (overflow), en het opzetten 

van overflowprocedures (ook wel overloopfaciliteit genoemd) bij blokkering en overbelaste 

verbindingen. 

377. Om de gevolgen van strategisch productontwerp te voorkomen, legt ACM de 

voorschriften onder randnummer 371 onderdelen n en o op. ACM bepaalt in het voorschrift 

onder n dat aanbieders van toegang in algemene zin hun producten en diensten niet strategisch 

mogen ontwerpen. Daar komt in het voorschrift onder o bij dat ACM aanbieders verplicht om 

minimaal kenbare standaarden te hanteren. Hierdoor heeft de partij die toegang afneemt 

zekerheid met betrekking tot de technische randvoorwaarden en normen van het netwerk en 

bijbehorende diensten.  

8.3 Invulling tariefregulering 

 

378. In hoofdstuk 7 heeft ACM vastgesteld dat een tariefverplichting noodzakelijk en geschikt 

is om de prijsgerelateerde mededingingsproblemen op de markten voor gespreksafgifte te 

remediëren. In deze paragraaf wordt deze tariefverplichting nader ingevuld voor de komende 

reguleringsperiode.   
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379. Dit betekent volgens artikel 6a.2, derde lid, van de Tw dat deze verplichting moet worden 

gebaseerd op de aard van het op de desbetreffende markt geconstateerde probleem en in het 

licht van de doelstellingen van artikel 1.3, van de Tw, proportioneel en gerechtvaardigd moet 

zijn. De proportionaliteit ziet in dit geval dus op de verhouding tussen de doelstellingen van 

artikel 1.3, eerste lid, van de Tw (de door de regulering te dienen belangen) en de belangen van 

gereguleerde partijen.
105

 In deze paragraaf gaat ACM ter inleiding in op de betekenis van de 

Aanbeveling van de Commissie. Aansluitend gaat ACM in op de inhoud van het begrip 

kostenoriëntatie en benoemt zij enkele ontwikkelingen.  

Aanbeveling van de Commissie 

380. Op grond van artikel 1.3, tweede lid, van de Tw, houdt ACM bij de uitoefening van haar 

taken en bevoegdheden zo veel mogelijk rekening met aanbevelingen van de Europese 

Commissie als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Kaderrichtlijn. De Aanbeveling 

Gespreksafgifte is een dergelijke aanbeveling. ACM dient nochtans een zelfstandige afweging 

te maken. Het vertrekpunt voor ACM wordt niettemin gevormd door de Aanbeveling 

gespreksafgifte van de Commissie. In deze Aanbeveling beveelt de Commissie de NRI’s aan 

voor gespreksafgifte kostengeoriënteerde tarieven te berekenen op basis van bottom-up long 

run incremental costs (hierna: BULRIC). Een bottum-up methodiek sluit aan op het concept 

waarbij een netwerk wordt ontwikkeld voor een efficiënte exploitant aan de hand van een model 

van een efficiënt netwerk dat uitgaat van de huidige kosten.
106

 In de door de Commissie 

aanbevolen methode worden enkel puur incrementele kosten en kosten die verband houden 

met het verkeer toegerekend aan gespreksafgifte.
107

 Met de puur incrementele kosten worden 

die kosten bedoeld die een aanbieder kan vermijden als hij geen gespreksafgifte aanbiedt (ook 

wel vermijdbare kosten). Kosten die verband houden met het verkeer zijn alle vaste en 

variabele kosten die direct toenemen naarmate het verkeer toeneemt. Bij een pure BULRIC 

methodiek wordt geen opslag voor gemeenschappelijke en gezamenlijke kosten vastgesteld. 

Wanneer deze opslag wel wordt gehanteerd, is sprake van een zogenaamde plus BULRIC 

methodiek. 

381. In de vorige reguleringsperiode heeft OPTA conform de Aanbeveling gekozen voor  een 

tariefverplichting op basis van de pure BULRIC kostenmethode. Naar het oordeel van OPTA 

was alleen pure BULRIC passend om de geconstateerde mededingingsproblematiek op de 

markten voor gespreksafgifte te remediëren. Daarbij heeft OPTA met name belang gehecht aan 
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 Er bestaan ook kostenberekeningsmethoden op basis van top-down modellen. Dergelijke systemen die zijn 
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 De kosten worden berekend op basis van toekomstige incrementele kosten op lange termijn. Bij een LRIC-model 
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het feit dat alleen pure BULRIC het nadelige effect van een inefficiënte retailtariefstructuur 

geheel voorkomt.  

382. In de daaropvolgende beroepsprocedure oordeelde het CBb evenwel dat de pure 

BULRIC niet passend is en dus niet kon worden opgelegd. Doorslaggevend achtte het CBb 

daarbij dat het door OPTA ter rechtvaardiging van pure BULRIC aangevoerde probleem van 

een inefficiënte retailtariefstructuur zich niet voordoet op de markten voor gespreksafgifte die 

voorwerp waren van het marktanalysebesluit van OPTA, maar op de onderliggende 

retailmarkten die door OPTA als effectief concurrerend werden beschouwd. Volgens het CBb 

dient de proportionaliteit van de regulering te worden beoordeeld in het licht van de ernst van 

het probleem op de markt waarvan is vastgesteld dat deze niet daadwerkelijk concurrerend is. 

Bijgevolg kan het probleem van een inefficiënte retailtariefstructuur dus niet dienen als 

rechtvaardiging van de keuze voor pure BULRIC in plaats van plus BULRIC. Daarnaast vraagt 

het CBb zich ook af of gelet op de tekst van artikel 6a.7, tweede lid, van de Tw door OPTA een 

vorm van tariefregulering kan worden opgelegd die verder gaat – bij pure BULRIC is er anders 

dan bij plus BULRIC geen mark up voor niet-incrementele gemeenschappelijke en gezamenlijke 

kosten – dan een tariefmaatregel die reeds als kostengeoriënteerd kan worden aangemerkt. 

Zelf voorziend heeft het CBb uiteindelijk gekozen voor een invulling van de tariefverplichting op 

basis van de plus BULRIC kostenmethodiek.
108

   

383. ACM staat thans voor de vraag of in deze reguleringsperiode moet worden vastgehouden 

aan plus BULRIC als invulling van de op te leggen tariefverplichting. Naar het oordeel van ACM 

is dat niet het geval. Allereerst staat volgens ACM artikel 6a.7, tweede lid, van de Tw er niet aan 

in de weg dat in deze reguleringsperiode wordt gekozen voor pure BULRIC in plaats van plus 

BULRIC. Artikel 6a.7 van de Tw vormt de implementatie van artikel 13 Toegangsrichtlijn. Zoals 

hierboven uiteengezet, is de Commissie van opvatting dat de pure BULRIC kostenmethode de 

enige invulling is van de tariefverplichting voor gespreksafgiftetarieven, zoals neergelegd in 

artikel 13 Toegangsrichtlijn. De pure BULRIC kostenmethodiek is in de opvatting van de 

Commissie dus de enige vorm van kostenoriëntatie voor de markten voor gespreksafgifte die in 

overeenstemming is met het Europese regelgevingskader. Bijgevolg is het op grond van artikel 

6a.7 van de Tw opleggen van een tariefverplichting op basis van de pure BULRIC 

kostenmethode in overeenstemming met de Toegangsrichtlijn en daarmee met de van 

toepassing zijnde Europese regelgeving. 

Kostenoriëntatie 

384. ACM merkt in dit verband op dat kostenoriëntatie primair een economisch begrip is dat 

functioneel moet worden ingevuld. De beoordeling wat precies de “weerslag vormt van de aan 

de dienstverlening ten grondslag liggende relevante kosten en investeringen” zoals de wetgever 
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het in de toelichting bij artikel 6a.7, tweede lid, van de Tw uitdrukte,
109

 is dus mede afhankelijk 

van de vraag welke kosten in het licht van de geconstateerde mededingingsproblematiek en de 

reguleringsdoelstellingen voor vergoeding in aanmerking moeten komen en welke kosten buiten 

beschouwing kunnen worden gelaten. ACM komt daarbij een beoordelingsruimte toe, zo blijkt 

uit de wetsgeschiedenis en de rechtspraak. ACM werkt dit hieronder uit. 

385. De minister geeft in de memorie van toelichting het volgende aan over de beleidsvrijheid 

die ACM toekomt bij het opleggen van de verplichting tot het hanteren van kostengeoriënteerde 

tarieven:
110

 

“Het is aan de toezichthouder om te bepalen welke van die door de materiële wetgever 

vastgelegde verplichtingen moeten worden opgelegd. Daarbij heeft de toezichthouder in 

grote mate discretionaire ruimte. De mogelijke verplichtingen kunnen op diverse 

manieren worden uitgewerkt, en worden toegesneden op de feitelijke situatie. In de 

memorie van toelichting wordt dat in paragraaf 4.4 uitvoerig beschreven. Ook wat 

kostenoriëntatie betreft, bestaat een ruime mate van vrijheid om dat begrip in te vullen, 

zoals omstandig is aangegeven in paragraaf 4.5 van de toelichting. Maar aan die vrijheid 

zijn wel grenzen gesteld. De verplichtingen mogen niet zo worden omgebogen, dat de 

facto sprake is van een verplichting die de wetgever niet in het instrumentarium heeft 

opgenomen.” 

386. Ook het CBb verwijst in zijn uitspraak naar de uitleg die in de memorie van toelichting
111

 

over het begrip kostenoriëntatie wordt gegeven:
112

 

“Een tarief is kostengeoriënteerd als het een weerslag vormt van de aan de 

dienstverlening ten grondslag liggende relevante kosten en investeringen, vermeerderd 

met een redelijke winstopslag. [Een tarief dat hieraan voldoet vormt de ondergrens van 

een prijsmaatregel. Met andere woorden het college kan een onderneming met 

aanmerkelijke marktmacht in beginsel niet verplichten een tarief te hanteren dat lager is 

dan de kosten en investeringen waarvan de onderneming aantoont dat ze gemaakt 

respectievelijk gedaan zijn voor de desbetreffende dienst, vermeerderd met een redelijke 

winstopslag.]” 

387. De tekst van de geciteerde passage laat ruimte voor de opvatting dat als in het 

kostentoerekeningssysteem niet alle kosten worden meegenomen die ten grondslag liggen aan 

de dienstverlening, het tarief dat uit het systeem volgt dan toch voldoet aan de ondergrens van 

kostenoriëntatie. Bij de keuze tussen pure BULRIC en plus BULRIC speelt dit nadrukkelijk. Het 
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verschil tussen pure BULRIC en plus BULRIC zijn zoals beschreven de gemeenschappelijke en 

gezamenlijke kosten die bij pure BULRIC buiten beschouwing worden gelaten. 

388. Artikel 13, tweede lid, van de Toegangsrichtlijn luidt: 

“De nationale regelgevende instanties zien erop toe dat regelingen voor het 

terugverdienen van kosten en tariferingsmethoden die worden opgelegd erop gericht zijn 

efficiëntie en duurzame concurrentie te bevorderen en de consument maximaal voordeel 

te bieden.” 

389. Ook uit deze passage volgt dat ACM in het licht van de doelstellingen dient te beoordelen 

welke methode tot een kostengeoriënteerd tarief (plafond) leidt. Voorbeelden daarvan zijn de 

keuze om het tarief te baseren op actuele of historische kosten en de keuze om een top-down 

of bottom-up model te hanteren. Als er ten aanzien van het begrip kostenoriëntatie geen 

beoordelingsruimte zou zijn, dan zou een nationale regelgevende instantie geen invulling 

kunnen geven aan de opdracht zoals neergelegd in artikel 13 van de Toegangsrichtlijn. 

390. Ook in uitspraken van de Rechtbank Rotterdam, het CBb en het Hof van Justitie wordt 

bevestigd dat er in het algemeen bij het begrip kostenoriëntatie sprake is van 

beoordelingsruimte. 

391. De Rechtbank Rotterdam merkt over de beoordelingsruimte bij kostenoriëntatie het 

volgende op:
113

 

“De rechtbank kan, mede in het licht van de wetsgeschiedenis, verweerder volgen in zijn 

standpunt dat kostenoriëntatie als een open norm kan worden aangemerkt, waaraan op 

verschillende manieren invulling kan worden gegeven door verschillende kostenmodellen 

te ontwikkelen.” 

392. Het CBb bevestigt dit:
114

 

“Het College neemt hierbij in aanmerking dat OPTA bij de invulling van het begrip 

kostenoriëntatie en bij de beslissing inzake het goedkeuren van een gedifferentieerde 

toepassing van de ontwikkelde kostentoerekeningssystemen beoordelingsruimte 

toekomt.” 

393. De Rechtbank Rotterdam geeft over het begrip kostenoriëntatie het volgende aan:
115
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“Het begrip kostengeoriënteerd is niet nader bij of krachtens de wet uitgewerkt. De 

invulling betreft geen discretionaire bevoegdheid van verweerder en wordt door de 

rechtbank in beginsel vol getoetst. Niet mag echter uit het oog verloren worden dat 

verweerder, als toezichthouder in de telecommunicatiesector, een bepaalde vrijheid 

nodig heeft om op adequate wijze invulling te geven aan de aan hem opgedragen taken. 

Dit betekent dat de rechtbank verweerders keuzes ter invulling van een begrip zoals 

kostengeoriënteerd met enige terughoudendheid zal toetsen, zolang verweerders keuzes 

vallen binnen het raam van hetgeen de Europese en Nederlandse regelgever hebben 

voorgeschreven en andere keuzes niet evident juister zijn.” 

394. Ook het Hof van Justitie gaat uit van beoordelingsruimte, waarbij geldt dat rekening moet 

worden gehouden met de context en de doelstellingen van de regelgeving:
116

 

“Uit het voorgaande volgt dat het gemeenschapsrecht op verschillende gebieden van de 

telecommunicatiesector uitgaat van het algemene beginsel van kostenoriëntatie van de 

tarieven of de prijzen, zonder op een van de betrokken gebieden, met name dat van de 

interconnectie, de spraaktelefonie of het aansluitnetwerk, de inhoud ervan te preciseren. 

In deze omstandigheden moet bij de bepaling van de strekking van het beginsel dat de 

tarieven voor ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk worden vastgesteld op basis 

van de kosten, niet alleen rekening worden gehouden met de formulering ervan, maar 

eveneens met de context ervan en met de doeleinden die worden nagestreefd door de 

regeling waarvan dit beginsel deel uitmaakt.” 

Ontwikkelingen 

395. Naast de beoordelingsruimte die ACM heeft om vast te stellen op welke wijze de 

tariefverplichting voor de markten voor gespreksafgifte moet worden ingevuld, welke methode 

daar het meest geschikt voor is en welke kosten wel of niet in aanmerking komen voor 

vergoeding, ziet ACM een aantal ontwikkelingen sinds de vorige reguleringsperiode die 

aanleiding geven tot een heroverweging van de keuze voor plus BULRIC als kostenmethodiek 

voor de invulling van het kostengeoriënteerde tarief. Daarbij is in het bijzonder van belang dat 

sinds de vorige reguleringsperiode de meeste ons omringende landen hebben gekozen voor 

pure BULRIC en naar verwachting de andere landen in de Europese Unie spoedig zullen 

volgen. Dat vormt voor ACM een belangrijk en tevens nieuw gegeven. In het navolgende zal 

ACM dan ook opnieuw onderzoeken welke invulling van BULRIC, pure of plus, naar het oordeel 

van ACM het meest passend is, dat wil zeggen gebaseerd op de aard van het op de 

desbetreffende markt geconstateerde probleem en proportioneel en gerechtvaardigd in het licht 

van de doelstellingen van artikel 1.3 van de Tw. Er zijn daarbij meerdere mogelijke 

kostenmethoden. Afhankelijk van de verschillende (markt)omstandigheden leiden zij tot effecten 
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op de markt. In het geval van tweezijdige markten zijn de gevolgen van ingrijpen anders dan bij 

een enkelvoudige markt. Dat maakt dat de gevolgen van de gekozen BULRIC kostenmethode 

voor de gereguleerde ondernemingen in zwaarte kunnen variëren per markt. 

396. Gelet op het voorgaande gaat ACM in het vervolg van deze paragraaf allereerst na of 

pure BULRIC de eerder geconstateerde mededingingsproblemen van buitensporig hoge 

tarieven en marge-uitholling volledig wegneemt. ACM gaat daarna per reguleringsdoelstelling 

na of en in hoeverre tariefregulering op basis van pure BULRIC bijdraagt aan de realisatie van 

de doelstellingen. Vervolgens beantwoordt ACM de vraag welke invulling van BULRIC leidt tot 

een passende invulling van de op te leggen tariefmaatregel voor gespreksafgifte. 

8.3.1 Pure BULRIC neemt risico buitensporig hoge tarieven en marge-uitholling weg 

397. Wanneer aanbieders van gespreksafgifte hun tarieven maximaal op het niveau van pure 

incrementele kosten mogen vaststellen, wordt effectief voorkomen dat zij dermate hoge tarieven 

voor de dienst in rekening kunnen brengen dat afnemers van de gespreksafgiftedienst mogelijk 

niet in staat zijn om winstgevend te opereren op de stroomafwaartse markt. Als aanbieders 

dergelijke hogere afgiftetarieven mogen hanteren, worden afnemers met oneigenlijk hoge 

kosten geconfronteerd die ze op retailniveau niet kunnen terugverdienen waarna ze de markt 

verlaten. Ook kunnen deze hoge afgiftetarieven ertoe leiden dat nieuwe aanbieders niet zullen 

toetreden. Met name voor vaste telefonie (waarbij er op retailniveau minder concurrentie is) 

kunnen buitensporig hoge tarieven resulteren in marge-uitholling, zoals beschreven in paragraaf 

6.3. Dit is vooral nadelig voor CPS/WLR-aanbieders die hierdoor hoge afgiftetarieven betalen, 

maar zelf geen inkomsten uit gespreksafgifte ontvangen, waardoor zij niet profiteren van de 

hogere tarieven en inkomsten voor inkomend verkeer. 

398. Doordat een tariefmaatregel op basis van pure BULRIC voorkomt dat de prijs voor deze 

noodzakelijke bouwsteen buitensporig hoog is, is er niet langer een risico dat afnemers van 

gespreksafgifte worden uitgebuit of uitgesloten. ACM concludeert derhalve dat pure BULRIC 

gericht is op de aard van het probleem op de markt. 

8.3.2 Pure BULRIC bevordert concurrentie 

399. Het bevorderen van concurrentie is een van de doelstellingen die ACM dient na te 

streven bij het invullen van de verplichtingen. Tariefregulering op basis van een pure BULRIC 

methodiek leidt ertoe dat concurrentie wordt bevorderd.  

Toetreding wordt vereenvoudigd 

400. Een concurrentiebevorderend effect van tariefregulering op basis van pure BULRIC is dat 

toetreding wordt gestimuleerd. De toetredingsbarrières voor aanbieders zijn hoog, omdat 

toetreders grote investeringen moeten doen en (nog) niet van schaalvoordelen profiteren. 
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Daarom is van belang dat wordt voorkomen dat er ook nog andere factoren zijn die toetreding 

bemoeilijken, zoals buitensporig hoge afgiftetarieven. 

401. Voor een kleine startende aanbieder bestaat een groot deel van het verkeer uit off-net 

gesprekken, omdat gebruikers op dit netwerk nog weinig andere gebruikers op hetzelfde 

netwerk kunnen bereiken. Een relatief groot deel van de omzet uit belminuten van deze kleine 

partijen is dan nodig om kosten voor gespreksafgifte te dekken. Voordat ze de markt betreden, 

moeten partijen een inschatting maken van verkeersstromen en de uitgaven aan 

gespreksafgifte. Doordat deze partijen een groter deel van hun retailinkomsten uit belminuten 

nodig hebben om deze kosten te dekken, is hun realisatie van omzet en winstgevendheid sterk 

afhankelijk van een juiste inschatting van verkeersstromen en het vaststellen van de juiste 

retailprijs. Wanneer er onverwachts veranderingen optreden in verkeersstromen, heeft dat bij 

toetreders een grotere invloed op het bedrijfsresultaat dan bij grotere gevestigde partijen. 

402. Wanneer een toetreder bijvoorbeeld van tevoren inschat dat zijn klanten evenveel bellen 

als dat zij gebeld worden, maar in de praktijk blijkt dat zijn verkeer voor 45 procent bestaat uit 

terminerende gesprekken en voor 55 procent uit originerende gesprekken, dan leidt dat meteen 

tot een grote afname van zijn winstgevendheid. Dit effect is groter naarmate het afgiftetarief 

hoger is, zoals in onderstaande tabel wordt geïllustreerd. 

 
 

      

   
aantal 
klanten 

Retailomzet 
bij p = 0,05 

Afgiftekosten 
bij symmetrie 
(50/50) 

Afgiftekosten 
bij asymmetrie 
(45/55) 

Afgiftekosten 
/ omzet bij 
symmetrie 

Afgiftekosten  
/ omzet bij 
asymmetrie  

Afgiftetarief  = 0,01 
 
Aanbieder (90%)  90 4,5 0,09 0,081 2,0% 1,8%   
Aanbieder (10%)  10 0,5 0,09 0,099 18,0% 19,8%   
     
Afgiftetarief  = 0,02    
     
Aanbieder (90%)  90 4,5 0,18 0,162 4,0% 3,6%   
Aanbieder (10%)  10 0,5 0,18 0,198 36,0% 39,6%   
                 

Tabel 5. Kosten gespreksafgifte bij verschillende tarieven en verkeersstromen. 

403.  In bovenstaande tabel is een hypothetische situatie weergegeven waarin een grote 

aanbieder (90 procent marktaandeel) en een kleine aanbieder (10 procent marktaandeel) 

gespreksafgifte afnemen en op de retailmarkt belminuten verkopen. Er zijn in totaal 100 klanten 

die elk 1 minuut bellen. De retailprijs bedraagt € 0,05. In de tabel worden twee niveaus van het 

afgiftetarief vergeleken (€ 0,01 en € 0,02). Uit de tabel blijkt dat de aanbieder met een 

marktaandeel van 10 procent bij een symmetrische verhouding tussen on-net en off-net verkeer 

18 procent van zijn retailinkomsten uit belminuten uitgeeft aan kosten voor gespreksafgifte als 

het tarief € 0,01 bedraagt. Als het tarief hoger is, stijgt dit percentage (naar 36 procent bij een 

tarief van € 0,02 en symmetrisch verkeer). Uit de tabel volgt dat een groot deel van de omzet 

van kleine aanbieders noodzakelijk is om kosten van afgifte te dekken. Wanneer bovendien de 

hoeveelheid off-net gesprekken van de kleine partij toeneemt, leidt dit tot een procentueel grote 
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stijging van de kosten ten opzichte van de retailomzet. Dit effect is groter naarmate het 

afgiftetarief hoger is. Zo blijkt uit de tabel dat wanneer het verkeer voor 55 procent in plaats van 

50 procent uit originerend verkeer bestaat, dit leidt tot een stijging van 18 procent naar 19,8 

procent bij een afgiftetarief van € 0,01. De stijging bij een afgiftetarief van € 0,02 is met 3,6 

procent twee keer zo groot. 

404. Omdat gevestigde partijen een groter aantal aangesloten gebruikers hebben, kunnen 

deze partijen een lager tarief voor belminuten aan hun klanten in rekening brengen. Gemiddeld 

hebben zij per gebelde minuut namelijk minder kosten voor gespreksafgifte.
117

 Dit verschil 

tussen toetreders en gevestigde aanbieders is groter naarmate het afgiftetarief hoger is.  

405. Naarmate afgiftetarieven hoger zijn, is het voor een aanbieder met een groot aantal 

klanten bovendien aantrekkelijker om een tariefstructuur in de markt te zetten waarbij gratis 

gebeld kan worden naar andere eindgebruikers op datzelfde netwerk. Uit cijfers van 

Telecompaper blijkt dat 37% van de Nederlandse bevolking rekening houdt met het feit dat men 

voordelig of gratis on-net kan bellen.
118

 Naarmate het aanbod van dergelijke tariefstructuren 

toeneemt, zal dit aantal naar verwachting verder toenemen. Een groot aantal aanbieders heeft 

al een dergelijk naar netwerk gedifferentieerd aanbod. Zo kunnen klanten van KPN-mobiel, 

Vodafone, UPC
119

, Ziggo en Tele2-vast gratis onderling met andere abonnees op hetzelfde 

netwerk bellen. Bij T-Mobile bestaat de mogelijkheid een Friends & Family bundel af te sluiten 

waarbij onderling gebeld kan worden naar zes T-Mobile-nummers en naar één vaste lijn waarbij 

alle groepsleden 1.000 minuten/sms-jes krijgen om onderling te gebruiken. 

406. Voor gesprekken binnen het eigen netwerk worden geen afgiftekosten gerekend. On-net 

gesprekken zijn daardoor goedkoper dan off-net gesprekken. Wanneer het klantenbestand 

groter is, en afgiftetarieven hoger, neemt het concurrentievoordeel van bestaande aanbieders 

toe ten opzichte van toetreders, die bij het betreden van de markt nog een klantenbestand 

moeten verwerven. Door het afgiftetarief vast te stellen op basis van pure BULRIC neemt dit 

concurrentienadeel voor toetreders af. Doordat toetredingsdrempels hierdoor worden verlaagd, 

wordt concurrentie bevorderd. 

Bevordering symmetrie tussen vast en mobiel 

407. De Commissie stelt in de Aanbeveling gespreksafgifte dat afgiftetarieven belangrijke 

strategische gevolgen kunnen hebben die doorwegen in de concurrentiepositie van aanbieders, 

omdat vaste en mobiele aanbieders concurreren bij het aantrekken van abonnees. Om een 

                                                      
117

 Zoals beschreven in paragraaf 4.2.2 leiden lagere uitgaven aan afgiftetarieven in beginsel tot lagere tarieven voor 

belminuten (via kostendoorgifte). Doordat ook inkomsten uit gespreksafgifte dalen, kan dit leiden tot hogere 

abonnementsprijzen, afhankelijk van de omvang van het waterbedeffect. 

118
 Telecompaper (2013), “Monitor Mobiele Markt, Januari 2013”, Rapport voor OPTA, paragraaf 5.1, p. 24. 

119
 UPC rekent wel een starttarief, maar geen verkeerstarief. 



 

 

 

Openbare versie 

 

 
1
0
7
/1

9
8
 

gelijk speelveld tussen aanbieders van vaste telefonie en mobiele telefonie te bewerkstelligen, 

is van belang dat afgiftetarieven voor vast en mobiel naar elkaar toe groeien. Daarom dienen 

afgiftetarieven op basis van enkel de puur incrementele kosten (pure BULRIC) te worden 

vastgesteld. Zoals blijkt uit onderstaande tabel zijn tariefverschillen tussen vast en mobiel groter 

wanneer opslagen voor gemeenschappelijke en gezamenlijke kosten zijn toegestaan.  

  

Pure Bulric Plus Bulric 

Mobiel 1,019 1,861 

Vast 0,108 0,302 

Tabel 6. Nieuwe afgiftetarieven op basis van pure BULRIC en plus BULRIC. 

408. De reden voor dit verschil is dat deze kostencomponenten sterk verschillen tussen vaste 

en mobiele aanbieders. Het is van belang dat alleen de puur incrementele kosten in het 

afgiftetarief terechtkomen, omdat er anders grotere verschillen ontstaan in tarieven voor vaste 

en mobiele belminuten. Dit leidt tot concurrentieverstoringen tussen vaste en mobiele 

aanbieders. 

409. Ter illustratie hiervan zijn in onderstaande figuur de geldstromen van gespreksafgifte 

tussen vast en mobiel weergegeven. Deze getallen zijn gebaseerd op de verkeersstromen van 

2012. Zowel voor het nieuwe pure BULRIC tarief als voor het plus BULRIC tarief zijn de 

geldstromen weergegeven. 

 

Figuur 7. Geldstromen per jaar (in mln euro) voor gespreksafgifte tussen vast en mobiel op basis 

van in dit besluit vastgestelde tarieven. 
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410. Uit de figuur blijkt dat naarmate het afgiftetarief hoger is, de transfer van afgiftekosten van 

vast naar mobiel toeneemt. De asymmetrie tussen vast en mobiel is bij pure BULRIC veel 

kleiner dan bij plus BULRIC.  

411. Om een gelijk speelveld tussen aanbieders van vaste telefonie en mobiele telefonie te 

bewerkstelligen, is daarom van belang dat afgiftetarieven op basis van een pure BULRIC 

kostenberekeningsmethode worden vastgesteld. Afgiftetarieven voor vast en mobiel zullen 

hierdoor dichter bij elkaar komen.  

Concurrentie om specifieke klantengroepen neemt toe 

412. Consumenten hebben verschillende belpatronen. Naarmate afgiftetarieven lager zijn 

hangt een groter deel van de totale inkomsten van aanbieders af van de retailprijzen in plaats 

van van gespreksafgifte. Hierdoor neemt de prikkel toe om te concurreren om de gunst van 

bepaalde klantgroepen, bijvoorbeeld klanten die veel on-net gesprekken voeren of meer 

specifiek vaste klanten die veel naar mobiele nummers – op een ander netwerk – bellen.  

413. Tariefregulering op basis van pure BULRIC kan er op deze wijze toe leiden dat 

consumenten specifieker naar aanbieders op zoek gaan die tarieven hanteren die goed bij hun 

belgedrag aansluiten. Omdat het belang van het maximaliseren van de retailopbrengsten voor 

aanbieders toeneemt, dwingt deze concurrentie om specifieke klantsegmenten hen om 

aantrekkelijke diensten tegen scherpe prijzen aan te bieden. 

8.3.3 Pure BULRIC bevordert ontwikkeling van de interne markt 

414. Zoals beschreven, acht de Commissie het wenselijk dat in de Europese Unie een 

geharmoniseerde benadering van kostentoerekening wordt toegepast. Het vaststellen van 

afgiftetarieven op basis van pure BULRIC bevordert de ontwikkeling van de interne markt. 

Naarmate meer landen pure BULRIC voor afgiftetarieven hanteren, des te meer wordt 

concurrentie en de werking van de interne markt in de Europese Unie bevorderd. Aangezien de 

marktomstandigheden in verschillende lidstaten vergelijkbaar zijn, is er geen reden om 

verschillende kostenberekeningsmethoden te hanteren in de Europese Unie. Wanneer 

landspecifieke marktkenmerken ertoe leiden dat kosten in een bepaalde lidstaat afwijken, zou 

dit moeten leiden tot een ander tarief, niet tot een andere berekeningsmethode.  

415. Zoals in het vervolg wordt aangetoond, hebben de meeste ons omringende landen reeds 

pure BULRIC (voor mobiele gespreksafgifte of zowel voor mobiele als voor vaste 

gespreksafgifte) geïmplementeerd en naar verwachting zal de implementatie van pure BULRIC 

in de andere landen in de Europese Unie spoedig verder toenemen. In lijn met de Europese 

ontwikkelingen meent ACM dat alleen een pure BULRIC kostenberekeningsmethode bijdraagt 

aan de doelstelling van de ontwikkeling van de interne markt.  
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416. Deze reguleringsdoelstelling is bij gespreksafgifte van groot belang omdat er op 

afgiftemarkten (in tegenstelling tot de andere markten op de Aanbeveling relevante markten) 

sprake is van grensoverschrijdend verkeer. Tussen de  7 en 9 procent van de gesprekken die 

mobiele aanbieders termineren, zijn afkomstig zijn uit het buitenland.
120

 

417. Wanneer afgiftetarieven in Nederland niet op basis van pure BULRIC worden 

vastgesteld, maar opslagen bovenop de puur incrementele kosten worden gehanteerd, zal dit 

leiden tot hogere tarieven in Europees perspectief. Omzet die Nederlandse aanbieders uit 

internationale gesprekken behalen ten koste van buitenlandse aanbieders waar de gesprekken 

origineren, kunnen dan zowel in Nederland als elders in de Europese Unie gebruikt worden om 

daar te concurreren op de retailmarkten. De aanbieders van gespreksafgifte krijgen zo 

internationaal een oneigenlijk concurrentievoordeel, wat de werking van de interne markt zal 

belemmeren. 

418. Daarnaast is van belang dat een toename van harmonisatie van 

kostentoerekeningssystemen op afgiftemarkten tot een grotere rechtszekerheid binnen de 

Europese Unie zal leiden en de juiste stimulansen voor potentiële investeerders zal 

verschaffen, zoals ook door de Commissie wordt beschreven in de Aanbeveling 

gespreksafgifte. Bovendien zullen de lasten van de regelgeving voor aanbieders die in 

verschillende lidstaten actief zijn, verminderen, wanneer zij overal met dezelfde 

berekeningsmethode worden geconfronteerd. 

Mobiele afgiftetarieven in de Europese Unie 

419. Uit onderstaande figuur blijkt dat pure BULRIC voor mobiele gespreksafgifte in het 

merendeel van de landen binnen de Europese Unie als kostenberekeningsmethode wordt 

gehanteerd.
121

 Figuur 9 geeft vervolgens een overzicht van de absolute niveaus van mobiele 

afgiftetarieven in de Europese Unie. 

                                                      
120

 Bron: Structurele Markt Monitor. Het college beschikt alleen voor aanbieders van mobiele telefonie over deze 

informatie. 

121
 In enkele gevallen is het nieuwe pure BULRIC-tarief in deze landen nog niet definitief geïmplementeerd, aangezien 

besluiten zich nog in de ontwerp- of notificatiefase bevinden.  
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Figuur 8. Overzicht van toegepaste kostenberekeningsmethoden. Malta staat niet op de kaart maar 

hanteert ook pure. Bron: bewerking ACM (april 2013) op basis van data BEREC (juli 2012) en 

notificaties.  

 

 

Figuur 9. Overzicht van tarieven voor mobiele gespreksafgifte. Bron: update ACM (april 2013) van 

BEREC gegevens (juli 2012) op basis van notificaties. 

 

420. Uit figuur 9 blijkt dat het gemiddelde van in de Europese Unie vastgestelde mobiele 

afgiftetarieven op basis van pure BULRIC rond € 0,01 per minuut ligt (in de figuur is een lijn 

getekend op het niveau van € 0,01). Wanneer ACM tarieven vaststelt op basis van pure 

BULRIC zal het tarief in Nederland met 1,019 eurocent per minuut zich ook ter hoogte van dit 
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niveau bevinden. Als de kostenberekeningsmethode plus BULRIC wordt gehanteerd, waarbij 

opslagen voor gezamenlijke en gemeenschappelijke kosten in het tarief worden meegenomen, 

zullen Nederlandse aanbieders 1,861 eurocent per minuut in rekening mogen brengen en 

derhalve 0,842 eurocent per minuut aan extra kosten in rekening brengen aan buitenlandse 

aanbieders. Daarmee zou het tarief dus ruim boven het Europese gemiddelde liggen. 

Vaste afgiftetarieven in de Europese Unie 

421.  Voor vaste gespreksafgifte worden tarieven vooralsnog in minder landen op basis van 

pure BULRIC vastgesteld dan voor mobiele gespreksafgifte. Momenteel wordt pure BULRIC in 

Frankrijk, Ierland, Denemarken, Tsjechië, Malta, Bulgarije, Italië en het Verenigd Koninkrijk 

gehanteerd. Uit onderstaande figuur 10 blijkt dat de Nederlandse pure BULRIC-tarieven op een 

relatief laag niveau liggen in vergelijking met de tarieven in de rest van de Europese Unie. 

Wanneer enkel wordt vergeleken met tarieven in landen waarin pure BULRIC is 

geïmplementeerd, blijkt dat de Nederlandse tarieven nog steeds tot de hoogste behoren. 

422. Omdat de Aanbeveling gespreksafgifte op 1 januari 2013 geïmplementeerd diende te 

zijn, zullen de komende periode meer lidstaten ook voor vaste gespreksafgifte tariefplafonds op 

basis van pure BULRIC vaststellen.
122

 

 

 

Figuur 10. Overzicht van tarieven (in centen) voor vaste gespreksafgifte. Bron: update ACM (april 

2013) van Cullen-data, december 2012 en op basis van notificaties. 

                                                      
122

 Ten tijde van dit ontwerpbesluit heeft Italië afgiftetarieven genotificeerd op basis van pure BULRIC. Naar alle 

waarschijnlijkheid zullen Zweden in Q2 2013 en België in Q4 2013 volgen.  
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8.3.4 Pure BULRIC bevordert belang eindgebruikers 

423. De derde door ACM na te streven doelstelling betreft de bevordering van de belangen 

van eindgebruikers. Ook deze doelstelling wordt gerealiseerd door afgiftetarieven op basis van 

een pure BULRIC kostenberekeningsmethode vast te stellen.  

Pure BULRIC leidt tot efficiënte prijsvorming op de retailmarkt  

424. Zoals beschreven in hoofdstuk 6 zullen buitensporig hoge afgiftetarieven ertoe leiden dat 

ook de prijzen van belminuten op de retailmarkt hoog zijn, aangezien afnemers van 

gespreksafgifte de kosten hiervoor zullen doorberekenen. Deze hogere tarieven leiden tot 

inefficiënt gebruik van diensten en een verstoring van de prijsstructuur. In de ERG Common 

Position on the approach to Appropriate remedies wordt specifiek gesteld dat buitensporig hoge 

afgiftetarieven kunnen leiden tot “allocative inefficiencies and a distorted pricing structure”.
123

  

425. Een afgiftetarief dat gelijk is aan de puur incrementele kosten van afgifte voorkomt het 

nadelige effect van een inefficiënte retailtariefstructuur het best. Dit is in economische termen 

het zogenaamde first best tarief. Immers, bij een afgiftetarief gelijk aan de pure incrementele 

kosten, zijn de waargenomen incrementele (of marginale) kosten (de zogenaamde perceived 

marginal costs) die aanbieders ondervinden bij het extern inkopen van de wholesalebouwsteen 

gespreksafgifte gelijk aan de werkelijke marginale kosten van de productie van de dienst 

gespreksafgifte. De waargenomen marginale kosten zijn het gewogen gemiddelde van de 

werkelijke marginale kosten van de onderneming zelf (interne marginale kosten) en de kosten 

als gevolg van het inkopen van diensten bij andere aanbieders (het externe minuuttarief voor 

gespreksafgifte, zie Annex D, onderdeel 4.1). Een minuuttarief (voor afgifte) gelijk aan de 

werkelijke incrementele kostprijs is derhalve de beste garantie dat een optimale 

retailtariefstructuur ontstaat. Bij deze retailtariefstructuur wordt de welvaart (som van 

consumentensurplus en producentensurplus) gemaximaliseerd.  

426. In beginsel is dat ook de retailtariefstructuur 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.  

427. Meer concreet betekent een efficiëntere tariefstructuur in dit geval dat ten opzichte van 

de huidige situatie (met afgiftetarieven inclusief een opslag voor de gemeenschappelijke en 

gezamenlijke kosten), het gebruik van telefonie in termen van minuten zal toenemen terwijl het 

aantal mobiele gebruikers wellicht iets zal dalen door de mogelijk hogere mobiele 

abonnementstarieven. In hoofdstuk 9 staat ACM in het kader van de effectentoets uitgebreid stil 

bij deze effecten en toont zij aan dat pure BULRIC tot een sterke toename van de totale 

                                                      
123

 ERG Common Position on the approach to Appropriate remedies in the ECNS regulatory framework, May 2006, blz. 

35. 
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welvaart leidt. Het consumentensurplus is in alle berekende scenario’s het grootst bij 

tariefregulering op basis van pure BULRIC. 

Pure BULRIC vergroot efficiëntie 

428. Een ander belangrijk voordeel van een afgiftetarief waarin enkel incrementele kosten 

worden meegenomen, is dat efficiëntie zal toenemen. Immers, kosten die niet puur 

incrementeel zijn aan de gespreksafgiftedienst worden niet in het afgiftetarief opgenomen en 

moeten worden terugverdiend op de onderliggende markt, waar concurrentie groter is ten 

opzichte van de afgiftemarkt waar elke aanbieder een monopolie heeft. Doordat kosten dienen 

te worden terugverdiend op een concurrerende markt hebben aanbieders een grote prikkel om 

hun diensten zo efficiënt mogelijk aan te bieden, zodat ze hun kosten zo laag mogelijk kunnen 

houden. Ook dit effect zal leiden tot een goede prijs-kwaliteitsverhouding op de verschillende 

retailmarkten, waarvan eindgebruikers profiteren. De Europese Commissie stelt in de 

Aanbeveling gespreksafgifte dan ook dat afgiftetarieven zo spoedig mogelijk omlaag moeten 

worden gebracht tot het niveau van de kosten van een efficiënte aanbieder, om gebruikers 

maximaal voordeel te laten genieten wat betreft keuze, prijs en kwaliteit. 

Meer geïntegreerde tariefpakketten voor vast en mobiel 

429. Gerelateerd aan het in paragraaf 8.3.2 genoemde effect van een toename van symmetrie 

tussen vast en mobiel, merkt ACM op dat het hierdoor voor aanbieders van vaste telefonie 

eenvoudiger is om een standaardtarief te hanteren voor hun klanten waarbij geen onderscheid 

meer wordt gemaakt tussen vaste en mobiele uitgaande gesprekken. Voor eindgebruikers leidt 

dit ertoe dat de transparantie van het aanbod (prijzen en andere productkenmerken) toeneemt, 

zodat zij beter in staat zijn producten te vergelijken en een voor hen geschikt product te kiezen. 

Ook op deze wijze worden aanbieders gestimuleerd om scherp op prijs en kwaliteit te 

concurreren. 

8.3.5 Plus BULRIC niet passend 

430. In de voorgaande paragrafen heeft ACM uiteengezet dat tariefregulering op basis van 

pure BULRIC de prijsgerelateerde mededingingsproblemen geheel wegneemt en dat pure 

BULRIC optimaal bijdraagt aan de verwezenlijking van de drie doelstellingen van regulering. In 

deze paragraaf gaat ACM na of tariefregulering op basis van plus BULRIC, waarbij een opslag 

voor gezamenlijke en gemeenschappelijke kosten wordt vastgesteld, passend is. ACM 

concludeert dat dat niet het geval is. 

Plus BULRIC leidt tot concurrentieverstoringen 

431. Allereerst is ACM van oordeel dat de concurrentie tussen aanbieders wordt verstoord 

doordat afgiftetarieven op basis van plus BULRIC hoger zijn dan de puur incrementele kosten. 
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Doordat het voor aanbieders mogelijk is om een opslag te hanteren bovenop de incrementele 

kosten, is het voor toetreders minder eenvoudig om de markt te betreden, omdat zij minder on-

net verkeer hebben en hierdoor gemiddeld per klant hogere afgiftekosten hebben. Bovendien 

zijn zij niet in staat klanten aan te trekken met lagere tarieven binnen het eigen netwerk (zie 

paragraaf 8.3.2.).  

432. Daarnaast kan plus BULRIC leiden tot grotere asymmetrie tussen vaste en mobiele 

netwerken, doordat de tariefverschillen voor vaste en mobiele afgifte groter zijn. Dit leidt tot 

concurrentieverstoringen tussen vaste en mobiele aanbieders. Ook is het bij plus BULRIC 

minder goed mogelijk voor aanbieders om te concurreren om de gunst van specifieke 

klantgroepen. Immers, door het hogere afgiftetarief is een groter deel van de prijs 

geharmoniseerd waardoor er minder mogelijkheden zijn om de retailprijs op specifieke klanten 

af te stemmen.  

433. Een argument dat door marktpartijen in het verleden naar voren is gebracht, is dat pure 

BULRIC zou leiden tot minder investeringen en dat plus BULRIC door een toename van 

investeringsprikkels juist kan bijdragen aan concurrentie. ACM acht het echter onwaarschijnlijk 

dat een tarief gebaseerd op puur incrementele kosten een negatieve invloed heeft op 

investeringsprikkels. De investeringen in de netwerkverbetering worden gedreven door de vraag 

naar bandbreedte op het vaste en mobiele net. Van belang is dat de aanbieder van afgifte niet 

alleen de beller maar ook zijn eigen klant, de gebelde, bedient. De gebelde ontleent ook nut aan 

het inkomende gesprek (belexternaliteit) en zal daarom willen betalen voor de kwaliteit van 

inkomende gesprekken. Hierdoor blijven er voldoende prikkels bestaan om een goede dienst te 

leveren en daarvoor te investeren. Met tarieven op basis van de puur incrementele kosten 

blijven efficiënte investeringsprikkels in ieder geval aanwezig. Niet duidelijk is waarom in dit 

geval de investeringsprikkels van de sector als geheel zouden afnemen. Ten slotte is van 

belang dat investeringen kunnen worden terugverdiend op de retailmarkt. 

Plus BULRIC belemmert de ontwikkeling van de interne markt 

434. Aangezien in steeds meer landen in de Europese Unie momenteel daadwerkelijk conform 

de Aanbeveling gespreksafgifte tarieven op basis van pure BULRIC worden vastgesteld, leidt 

een situatie waarin in Nederland voor plus BULRIC wordt gekozen tot een oneigenlijk 

concurrentievoordeel voor Nederlandse aanbieders, op de in paragraaf 8.3.3. beschreven wijze. 

De inkomsten die Nederlandse aanbieders in dat geval ontvangen voor de afgifte van 

gesprekken afkomstig uit het buitenland zijn dan over het algemeen hoger dan de bedragen die 

Nederlandse aanbieders betalen voor gespreksafgifte aan aanbieders in landen waar pure 

BULRIC is geïmplementeerd.  
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Plus BULRIC suboptimaal voor eindgebruikers 

435. Indien een aanbieder afgifte inkoopt tegen tarieven die zijn gebaseerd op plus BULRIC, 

dan liggen zijn waargenomen marginale kosten hoger dan de werkelijke marginale kosten. Als 

deze aanbieder bij het stellen van zijn retailtarieven uitgaat van de waargenomen marginale 

kosten is het resulterende retailtarief niet meer welvaartsoptimaal. Immers, een efficiënte 

retailtariefstructuur ontstaat indien de kosten van ingekochte afgifte (afgiftetarieven) gelijk zijn 

aan de werkelijke marginale kosten.
124

 Dit volgt ook uit de effectentoets in hoofdstuk 9 waaruit 

blijkt dat in termen van welvaart en consumentensurplus plus BULRIC tot lagere uitkomsten 

leidt dan pure BULRIC. Een afgiftetarief op basis van plus BULRIC leidt tot een hoger retailtarief 

dan een tarief op basis van pure BULRIC. Dit leidt tot een afname van de vraag (daling van 

penetratie) waardoor het aantal belminuten afneemt.  

436. Marktpartijen hebben aangevoerd dat een opslag op de incrementele kosten ter dekking 

van gemeenschappelijke en gezamenlijke kosten welvaartsoptimaal zou zijn omdat dat zou 

leiden tot Ramsey pricing. Volgens hen is het volgens de theorie van Ramsey pricing juist wel 

efficiënt (welvaartsoptimaal) om een opslag voor gemeenschappelijke en gezamenlijke kosten 

(die omgekeerd evenredig is aan de elasticiteit van de dienst) op afgifte toe te passen. ACM 

merkt echter op dat dit niet juist is daar waar het afgiftetarieven betreft. Om tot 

welvaartsoptimale tarieven te komen, dient die opslag te zijn afgestemd op de 

retailmarktelasticiteit van de betreffende dienst, in dit geval minuten. Het bepalen van die opslag 

kan daarom het beste plaatsvinden op retailniveau. Daar kunnen aanbieders in concurrentie 

met elkaar de relatieve elasticiteiten van verschillende diensten (telefonie en data) en 

dienstelementen (minuten en abonnementstarieven) proefondervindelijk bepalen en de optimale 

Ramsey-mark-up ontdekken in een continu proces van het zetten en aanpassen van prijzen en 

het waarnemen hoe de eindgebruiker daarop reageert. Het zetten van de Ramsey-mark-up op 

de gereguleerde afgifteplafonds door de toezichthouder biedt geen goede garanties op een 

juiste Ramsey-mark-up. Dit zou anders zijn indien er sprake is van externaliteiten die alleen via 

de afgiftetarieven kunnen worden geïnternaliseerd. 

437. Wat betreft de rol van externaliteiten heeft OPTA in het FTA-MTA-3 besluit
125

 na een 

uitgebreide analyse vastgesteld dat met name de belexternaliteit en de netwerkexternaliteit van 

belang zijn. In het licht van de belexternaliteit (niet alleen de beller, maar ook de gebelde heeft 

baat bij het gesprek) zou een tarief onder de incrementele kostprijs optimaal zijn. Het 

                                                      
124

 Deze economische theorie ligt ook ten grondslag aan het inzicht dat deze factor (verschil tussen externe tarieven en 

werkelijke marginale kosten) voor verticaal geïntegreerde ondernemingen bijdraagt aan efficiëntere (in termen van 

welvaartsoptimalisatie) prijsvorming en dat het voor niet-verticaal geïntegreerde bedrijven optimaal is tussen de 

verschillende verticale schakels in de bedrijfskolom eenheidstarieven te hanteren die gelijk zijn aan de marginale 

kostprijs. 

125
 OPTA/AM/2010/201951, paragraaf 9.3.2.  



 

 

 

Openbare versie 

 

 
1
1
6
/1

9
8
 

afgiftetarief daalt hierdoor immers, wat leidt tot een toename van het aantal belminuten. Zowel 

bellers als gebelden profiteren hiervan. In het licht van de netwerkexternaliteit (het nut van een 

gebruiker neemt toe, naarmate meer gebruikers op het netwerk zijn aangesloten) zou een tarief 

boven de incrementele kostprijs optimaal zijn. De reden hiervoor is dat het afgiftetarief hierdoor 

hoger is, wat leidt tot hogere minuutprijzen en lagere abonnementstarieven (waterbedeffect). De 

penetratie stijgt hierdoor. Beide externaliteiten beschouwend, is ACM 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.  

Conclusie 

438. Op basis van voorgaande concludeert ACM dat plus BULRIC in onvoldoende mate 

bijdraagt aan de verwezenlijking van de in artikel 1.3 van de Tw genoemde doelstellingen.  

8.3.6 Belangenafweging en conclusie invulling kostenoriëntatie 

439. In deze  paragraaf zal ACM aan de hand van haar eerdere bevindingen en een nadere 

belangenafweging beoordelen welke vorm van BULRIC voor de komende reguleringsperiode 

een passende invulling vormt van de op de markten voor gespreksafgifte op te leggen 

tariefmaatregel. Deze belangenafweging vormt het laatste deel van de beoordeling welke 

tariefmaatregel passend is. 

440. De belangenafweging vindt plaats aan de hand van de criteria geschiktheid, 

noodzakelijkheid en evenredigheid, waarbij het gewicht van de nadelen voor individuele 

belangen niet groter mag zijn dan het gewicht van de voordelen voor het algemene belang. 

Naar het oordeel van ACM wegen de voordelen van pure BULRIC op tegen het nadeel dat op 

basis van pure BULRIC de inkomsten van individuele aanbieders van gespreksafgifte lager 

kunnen zijn dan ten opzichte van tariefregulering op basis van plus BULRIC.  

441. De voordelen van pure BULRIC zijn: i) concurrentie wordt bevorderd, ii) de ontwikkeling 

van de interne markt wordt bevorderd, en iii) het belang van eindgebruikers wordt gediend. Ook 

leidt tariefregulering op basis van pure BULRIC tot een sterke toename van de totale welvaart 

(tussen € 52 en € 250 miljoen per jaar, afhankelijk van de mate van kostendoorgifte en omvang 

van het waterbedeffect). Bovendien is de welvaartstoename bij pure BULRIC veel groter dan bij 

plus BULRIC.  

442. In de effectentoets in hoofdstuk 9 worden deze effecten gekwantificeerd op basis van een 

scenarioanalyse. In vier scenario’s, die allevier even aannemelijk zijn, heeft ACM 

welvaartseffecten berekend met verschillende waarden voor kostendoorgifte en waterbedeffect. 

Het consumentensurplus is in alle gevallen het grootst wanneer tarieven op basis van pure 

BULRIC worden vastgesteld. Wanneer naar het producentensurplus wordt gekeken, blijkt dat 
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pure BULRIC gunstiger is voor vaste aanbieders (producentensurplus vast stijgt) dan voor 

mobiele aanbieders, afhankelijk van de omvang van het waterbedeffect en de mate van 

kostendoorgifte. Zelfs voor mobiele aanbieders leidt pure BULRIC in twee van de vier 

scenario’s tot een hoger producentensurplus dan plus BULRIC. Dit komt doordat in deze 

gevallen sprake is van een 100% kostendoorgifte. Doordat de retailprijs bij plus BULRIC in 

sterkere mate daalt door een lager afgiftetarief, neemt het aantal belminuten toe. De extra winst 

die hiermee wordt gerealiseerd, compenseert de mobiele aanbieder voor het verlies aan 

afgifteinkomsten. In een ander scenario is er nauwelijks verschil tussen het mobiele 

producentensurplus bij pure en plus BULRIC en maar in één scenario leidt pure BULRIC 

duidelijk tot een kleiner producentensurplus voor mobiele aanbieders dan plus BULRIC.  

443. Een eventueel verlies aan producentensurplus van mobiele aanbieders weegt niet op 

tegen de stijging van producentensurplus van vaste aanbieders en de toename van 

consumentenwelvaart. Bovendien is dit effect het gevolg van een toename van symmetrie 

tussen vaste en mobiele aanbieders, zoals in het belang van een gelijk speelveld (en dus 

concurrentiebevordering) tussen verschillende aanbieders wordt beoogd. 

444. Het nadeel van pure BULRIC is beperkt. Een tariefmaatregel op grond van pure BULRIC 

waarborgt immers dat aanbieders van gespreksafgifte de extra kosten die zij ten behoeve van 

gespreksafgifte moeten maken ook via het gespreksafgiftetarief kunnen terugverdienen. De 

gezamenlijke en gemeenschappelijke kosten kunnen nog steeds worden terugverdiend, 

namelijk via de diensten die op de retailmarkt worden aangeboden. 

445.  Voor zover er een inkomstenderving ontstaat voor een deel van de gereguleerde partijen 

dient ook te worden opgemerkt dat vanwege de wederzijdse inkooprelatie (two-way-access) op 

de afgiftemarkt, er tegenover een verlies aan inkomsten een afname van uitgaven staat. In het 

algemeen zijn verkeerstromen redelijk in balans en is de netto kasstroom relatief klein. 

446. Uit de analyse die ACM in deze paragraaf heeft uitgevoerd, blijkt dat de pure BULRIC 

kostenmethode prijsgerelateerde mededingingsproblemen en nadelige gevolgen volledig kan 

wegnemen en het meest bijdraagt aan de verwezenlijking van de doelstellingen van artikel 1.3 

van de Tw. Daarmee vormt pure BULRIC naar het oordeel van ACM in deze reguleringsperiode 

de passende invulling van de verplichting tot kostenoriëntatie. Plus BULRIC kan weliswaar het 

tariefniveau van gespreksafgifte van een hypothetisch efficiënte aanbieder in een daadwerkelijk 

competitieve marktomgeving enigszins benaderen, maar schiet in de huidige marktsituatie in 

het licht van de reguleringsdoelstellingen op de hiervoor beschreven aspecten te kort.  

447. ACM concludeert dan ook dat plus BULRIC in de komende reguleringsperiode in het licht 

van de reguleringsdoelstellingen niet langer passend is om de geconstateerde 

mededingingsproblemen te verhelpen. In plaats daarvan kiest ACM voor pure BULRIC als 

kostenmethodiek voor de vaststelling van het door de aanbieders van gespreksafgifte te 

hanteren kostengeoriënteerde tarief. Deze keuze is in lijn met de Aanbeveling gespreksafgifte 
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en de Toegangsrichtlijn en daarmee met het van toepassing zijnde gemeenschapsrecht. Naar 

het oordeel van ACM is de keuze voor pure BULRIC daarmee ook in lijn met artikel 6a.7 van de 

Tw, dat de rechtstreekse toepassing van artikel 13 Toegangsrichtlijn vormt.  

448. Het CBb heeft in zijn uitspraak van 31 augustus 2011 geoordeeld dat OPTA in het 

marktanalysebesluit FTA-MTA-3 niet heeft gemotiveerd dat de keuze voor pure BULRIC 

passend is in de zin van artikel 6a.2, derde lid, van de Tw en dat OPTA dus geen 

tariefverplichting op basis van pure BULRIC heeft kunnen opleggen. Met de overwegingen in 

deze paragraaf heeft ACM invulling gegeven aan haar motiveringsplicht. Het CBb acht, blijkens 

voormelde uitspraak pure BULRIC een zwaardere tariefmaatregel dan het reeds als 

kostengeoriënteerd aangemerkte plus BULRIC.
126

 ACM is daarbij van oordeel dat pure BULRIC 

niet noodzakelijkerwijs als een zwaardere tariefmaatregel geldt dan plus BULRIC. Zoals in het 

voorgaande is beargumenteerd, waarborgt een tariefmaatregel op basis van pure BULRIC dat 

aanbieders van gespreksafgifte de gezamenlijke en gemeenschappelijke kosten die zij voor 

gespreksafgifte moeten maken, op de retailmarkt via het gespreksafgiftetarief kunnen 

terugverdienen. Daarnaast staan tegenover de lagere opbrengsten voor aanbieders, gelet op 

de wederzijdse inkooprelatie, lagere kosten. Daaraan kan nog worden toegevoegd dat zelfs als 

pure BULRIC als een zwaardere tariefmaatregel zou hebben te gelden, dat nog niet betekent 

ACM moet afzien van deze vorm van kostenoriëntatie als passend model. De omstandigheid 

dat de plus BULRIC kostenmethode ook uitgaat van een vorm van kostenoriëntatie, en wellicht 

zelfs andere - ruimere - kostenmethoden ook als een vorm van kostenoriëntatie hebben te 

gelden, maakt niet dat ACM per definitie is gebonden aan de voor marktpartijen minst 

vergaande. In de randnummers 384 tot en met 394 heeft ACM uiteengezet dat er meerdere 

vormen van kostenoriëntatie bestaan en dat uit de wetsgeschiedenis en de jurisprudentie volgt 

dat ACM bij de keuze en invulling van de tariefmaatregel beoordelingsruimte heeft.   

449. Daarnaast constateert het CBb dat de proportionaliteit van de maatregel dient te worden 

vastgesteld in het licht van de ernst van het op de desbetreffende markt geconstateerde 

probleem. Het CBb acht pure BULRIC niet proportioneel omdat het een zwaardere 

tariefmaatregel is dan plus BULRIC, maar ten opzichte van plus BULRIC geen extra probleem 

op de desbetreffende markt oplost. ACM heeft in deze paragraaf uiteengezet dat pure BULRIC 

voor de komende reguleringsperiode passend is. Pure BULRIC is gebaseerd op de aard van 

het probleem aangezien het de mededingingsproblemen (buitensporig hoge tarieven waarvan 

het effect zich ten nadele van eindgebruikers op de retailmarkt voordoet en marge-uitholling) 

wegneemt, en is tevens gerechtvaardigd in het licht van de doelstellingen van artikel 1.3 van de 

Tw, waaronder het bevorderen van de interne markt. In dat verband leiden met name de 

recente ontwikkelingen, waarbij steeds meer van de ons omringende landen voor de pure 

BULRIC methodiek kiezen, ertoe dat ACM meer dan in de vorige reguleringsronde betekenis 

moet toekennen aan de doelstelling van het bevorderen van de interne markt. Waar Nederland 

ten tijde van de totstandkoming van het marktanalysebesluit FTA-MTA-3 nog één van de eerste 
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 CBb 31 augustus 2011, LJN: BR6195, r.o. 4.8.3.4. 
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landen was die vaste en mobiele gespreksafgifte op basis van de pure BULRIC kostenmethode 

wilden reguleren, zijn inmiddels nagenoeg alle andere landen in de Europese Unie overgestapt 

op de pure BULRIC kostenmethodiek voor het vaststellen van kostengeoriënteerde 

gespreksafgiftetarieven.   

8.3.7 Tariefregulering bijbehorende faciliteiten 

450. In paragraaf 8.2 heeft ACM de verplichtingen rondom toegang tot de 

gespreksafgiftediensten en bijbehorende faciliteiten nader ingevuld. Deze toegangsverplichting 

omvat ook bijbehorende faciliteiten, zoals poorten en co-locatie. De tariefverplichting is ook van 

toepassing op deze bijbehorende faciliteiten. Immers, als dit niet het geval zou zijn, zouden 

aanbieders hoge tarieven voor de bijbehorende faciliteiten kunnen rekenen, en daarmee alsnog 

concurrentie door afnemers van toegang ernstig kunnen bemoeilijken of zelfs onmogelijk 

kunnen maken.  

451. Door kostengeoriënteerde tarieven voor de bijbehorende faciliteiten te hanteren, wordt 

voorkomen dat aanbieders buitensporig hoge tarieven kunnen rekenen of marges kunnen 

uithollen. Net als in het vorige marktanalysebesluit FTA-MTA oordeelt ACM dat het ook thans 

passend is om voor de interconnectiefaciliteit een tariefverplichting op te leggen.
127

 De 

kostprijzen hiervan zijn vastgesteld in de BULRIC-modellen. De tariefplafonds die op basis van 

die kostprijzen gelden, zijn opgenomen als Annex A. 

8.3.8 Symmetrie voor tariefregulering 

452. ACM beoordeelt in deze paragraaf of er aanleiding is om asymmetrische regulering op te 

leggen. Uitgangspunt is dat voor het reguleren van de gespreksafgiftemarkt symmetrische 

regulering wordt opgelegd. Alleen in geval van bijzondere omstandigheden in de markt kan 

asymmetrische regulering passend zijn. Dit uitgangspunt is in overeenstemming met de 

Aanbeveling gespreksafgifte
128

 en de ERG Common Position on symmetry
129

. 

453. In het marktanalysebesluit MTA-2
130

 is dit standpunt eerder geformuleerd. Daarbij gold 

als uitgangspunt dat bij het opleggen van een tariefverplichting voor gespreksafgifte geen 

rekening wordt gehouden met verschillen in endogene kosten. Zou dit wel het geval zijn, dan 

zou het er op neerkomen dat relatief efficiënte aanbieders relatief minder efficiënte aanbieders 

                                                      
127

 Vergelijk OPTA, 7 juni 2010, Marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte, paragraaf 8.4.3. 

128
 Commission Recommendation on the Regulatory Treatment of Fixed and Mobile Termination Rates in the EU, 

Publicatieblad L 124/67, C(2009) 3359 final, 7 mei 2009. 

129
 ERG(07)83, ERG Common Position on symmetry of fixed call termination rates and mobile call termination rates, 12 

maart 2008. 

130
 OPTA 30 juli 2007, De wholesalemarkten voor gespreksafgifte op de afzonderlijke mobiele telefoonnetwerken van 

KPN, Orange, Tele2, T-Mobile en Vodafone. 
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subsidiëren. Dat komt uiteindelijk ten nadele van de eindgebruiker. Deze benadering heeft het 

CBb tweemaal bevestigd.
131

 Op lange termijn zijn symmetrische gespreksafgiftetarieven 

welvaartsoptimaal. Afgiftetarieven die niet symmetrisch zijn, leiden tot productieve inefficiëntie 

en kunnen hogere tarieven voor eindgebruikers tot gevolg hebben.
132

 

454. Omstandigheden die wel aanleiding zouden kunnen geven voor een zekere mate van 

asymmetrische tariefregulering, zijn bijvoorbeeld exogene kostenverschillen of tijdelijke 

maatregelen die mededinging kunnen stimuleren, in de vorm van hulp bij markttoegang. ACM 

heeft dergelijke omstandigheden in deze marktanalyse niet geconstateerd. 

455. In dit besluit concludeert ACM dat tariefregulering op basis van pure BULRIC een 

geschikte en noodzakelijke maatregel is. Daarbij is geen onderscheid gemaakt tussen vaste en 

mobiele gespreksafgifte, in die zin dat voor beide het tarief gebaseerd wordt op hetzelfde 

kostentoerekeningssysteem. Tussen vaste en mobiele gespreksafgifte is dus sprake van 

symmetrische regulering. 

456. Ten aanzien van vaste en mobiele aanbieders onderling wordt de regulering ook 

symmetrisch toegepast. Er wordt bij de berekening van de tarieven namelijk uitgegaan van een 

hypothetisch efficiënte aanbieder. Dat maakt dat voor iedere aanbieder van vaste 

gespreksafgifte hetzelfde tariefplafond zal gelden. Ook voor iedere mobiele aanbieder geldt 

hetzelfde tariefplafond. Ook hier is dus sprake van symmetrische regulering.  

457. Dat neemt niet weg dat er wel een verschil bestaat tussen het tariefplafond voor afgifte 

op vaste netwerken en het tariefplafond voor afgifte op mobiele netwerken. Dat verschil is te 

verklaren op basis van de verschillen in exogene kosten tussen mobiele en vaste netwerken bij 

het aanbieden van gespreksafgifte. 

458. Ten overvloede benadrukt ACM dat de geschiktheid en noodzakelijkheid van symmetrie 

in tariefregulering alleen de tariefplafonds betreft. Het betekent niet dat alle daadwerkelijke 

tarieven die aanbieders onder die plafonds hanteren ook symmetrisch (in de zin van gelijk) 

moeten zijn. Partijen zijn vrij die tarieven onder de plafonds zelf te kiezen.  

Conclusie 

459. Symmetrische tariefplafonds voor vaste afgifte en voor mobiele afgifte zijn geschikte en 

noodzakelijke maatregelen. 

 

                                                      
131

 Vergelijk CBb 26 mei 2010, LJN BM5564, r.o. 16.7.2, en CBb 31 augustus 2011, LJN BR6195, r.o. 4.8.3.18. 

132
 Toelichting bij Aanbeveling afgiftetarieven, blz. 20 en blz 21. 
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8.4 Invulling transparantieverplichting 

 

460. In hoofdstuk 7 is geconcludeerd dat een transparantieverplichting en voor KPN als 

aanbieder van vaste gespreksafgifte op regionaal niveau de verplichting tot het bekendmaken 

van een referentieaanbod geschikt en noodzakelijk zijn om de geïdentificeerde problemen 

rondom de informatievoorziening op te lossen. In deze paragraaf worden deze verplichtingen 

verder ingevuld. 

461. Het probleem van het achterhouden van informatie kan leiden tot inefficiënt gebruik van 

toegang, waardoor de mededinging wordt geschaad. In hoofdstuk 6 van dit besluit heeft ACM 

geconstateerd dat aanbieders van gespreksafgifte de prikkel en de mogelijkheid hebben om 

informatie achter te houden. 

462. Ter ondersteuning van de toegangsverplichtingen is een aantal verplichtingen en 

voorschriften opgelegd die ook met transparantie verband houden. Deze verplichtingen en 

voorschriften houden voornamelijk verband met de technische kant van het tot stand brengen 

van de toegang. Die verplichtingen nemen niet alle geconstateerde mededingingsproblemen bij 

het verkrijgen van benodigde informatie weg. Voor het beoordelen van het aanbod van de 

aanbieder heeft een afnemer van gespreksafgifte namelijk nog andere informatie nodig. Het 

gaat dus om hetzelfde probleem van het achterhouden van informatie, maar om andere soort 

informatie. Er is dus geen sprake van overlap tussen de transparantieverplichting onder 

toegang die een informatieprobleem oplost, en de transparantieverplichting die in deze 

paragraaf nader wordt ingevuld. 

463. De transparantieverplichting houdt in dat de aanbieder van vaste gespreksafgifte op 

verzoek informatie dient te verstrekken die een afnemer nodig heeft om een aanbod tot 

gespreksafgifte en interconnectie voor gespreksafgifte te beoordelen. Voor KPN geldt deels een 

andere verplichting, namelijk dat zij voor gespreksafgifte op vaste netwerken gespecificeerde 

informatie in een referentieaanbod moet opnemen. 

464. Zoals aangegeven in paragraaf 7.6 legt ACM de zwaardere verplichting tot het 

bekendmaken van een referentieaanbod alleen aan KPN en alleen voor het vaste netwerk op 

vanwege de bijzondere positie die KPN heeft als aanbieder van vaste gespreksafgifte op 

regionaal niveau nog steeds heeft ten opzichte van andere aanbieders van vaste en mobiele 

gespreksafgifte. 

465.  Als invulling van de transparantieverplichting en de verplichting tot het bekendmaken van 

een referentieaanbod, dienen aanbieders de hierna door ACM te bepalen informatie bekend te 

maken. KPN dient voor vaste gespreksafgifte deze informatie in haar referentieaanbod op te 

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

daarbij behorende voorwaarden (onder andere 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; en 

d. de voorwaarden van betaling en facturering. 

 

466. Daarnaast dienen aanbieders van vaste gespreksafgifte per interconnectielocatie een 

overzicht te verstrekken van de telefoonnummers die vanuit die interconnectielocatie bereikbaar 

zijn. Deze verplichting zorgt er voor dat afnemers van gespreksafgifte het verkeer op de juiste 

locatie kunnen aanbieden. 

467. ACM acht de in het voorgaande genoemde transparantieverplichting en de voor KPN als 

aanbieder van vaste gespreksafgifte op regionaal niveau genoemde verplichting tot het 

bekendmaken van een referentieaanbod geschikt en noodzakelijk om het potentiële 

mededingingsprobleem van het achterhouden van informatie te adresseren.  
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9 Effectentoets 

9.1 Inleiding 

468. In dit hoofdstuk onderbouwt ACM zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin het effect 

van de verplichtingen die hij voornemens is op te leggen.
133

 Op basis van een effectentoets 

wordt onderbouwd dat de opgelegde maatregelen geschikt en noodzakelijk zijn voor het 

bereiken van de genoemde doelstellingen.  

 

469. In de effectentoets bekijkt ACM de effecten van regulering door de situatie waarin 

regulering plaatsvindt (t=1) te vergelijken met de huidige situatie (t=0). Effecten van regulering 

vallen uiteen in (1) directe reguleringskosten, (2) markteffecten (statisch en dynamisch) en 

(3) overige (maatschappelijke) effecten. 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.  

470. In de effectentoets zullen effecten waar mogelijk worden gekwantificeerd. In de BULRIC-

modellering zijn twee kostprijsvarianten berekend, te weten pure en plus BULRIC. Bij het 

kwantificeren van de effecten op welvaart worden de resultaten van beide varianten 

weergegeven. Waar het niet mogelijk is om welvaartseffecten te kwantificeren, wordt  in 

kwalitatieve zin een beschrijving van de effecten weergegeven. 

471. De effecten worden berekend op het niveau van de gezamenlijke markten van alle 

individuele aanbieders van gespreksafgifte en voor de onderliggende retailmarkten voor 

telefonie. Er wordt onderscheid gemaakt in de effecten op vaste aanbieders, vaste gebruikers, 

mobiele aanbieders en mobiele gebruikers. 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. 

472. In hoofdstuk 8 concludeerde ACM dat tariefplafonds gelijk aan de pure BULRIC-kostprijs 

geschikt en noodzakelijk zijn. 

9.2 Directe reguleringskosten 

473. In deze paragraaf worden de directe reguleringskosten voor de verschillende relevante 

markten geschat. De directe reguleringskosten zijn de kosten die ACM en marktpartijen maken 

en die direct zijn toe te rekenen aan regulering van de onderhavige markten. 
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 Als gevolg van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel tot wijziging van de Tw op 5 juni 2012 is de wettelijke 

verplichting om een effectentoets uit te voeren komen te vervallen. Het college voert een dergelijke toets in dit 

besluit toch uit om aan te tonen dat de verplichtingen proportioneel en gerechtvaardigd zijn. 
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474. Het onderzoeksbureau Oxera heeft in opdracht van het Ministerie van Economische 

Zaken onderzoek gedaan naar de kosten en baten van markttoezichthouders, waaronder die 

van OPTA.
134

 In het door Oxera ontwikkelde raamwerk wordt een benaderingswijze voor de 

directe reguleringskosten beschreven. ACM acht de door Oxera beschreven methode een 

bruikbare methode om de directe reguleringskosten te berekenen.  

475. De directe reguleringskosten vallen uiteen in twee soorten kosten: de directe kosten van 

ACM en de nalevingskosten van gereguleerde marktpartijen.   

9.2.1 Directe reguleringskosten ACM 

476. De directe reguleringskosten van ACM betreffen de kosten die ACM dient te maken voor 

het ontwikkelen, opleggen en handhaven van de voorgenomen verplichtingen. Daarbij gaat het 

in dit besluit ten eerste om de eenmalige kosten van de volledige implementatie van 

verplichtingen. De kosten hiervan komen voort uit het schrijven van het onderdeel van dit besluit 

dat handelt over verplichtingen, de finale uitwerking van tariefregulering in het vaststellen van 

tariefplafonds, het informeren van marktpartijen over de verplichtingen en het deel van de 

beroepsprocedures dat gaat over verplichtingen. Ten tweede gaat het om de kosten voor de 

handhaving van de verplichtingen en het beslechten van geschillen die zijn gebaseerd op de 

opgelegde verplichtingen.  

477. Onderstaande tabel 7 bevat een schatting van de kosten voor ACM bij de regulering van 

de markten voor vaste gespreksafgifte, voor de periode van 3 jaar waarin het onderhavige 

besluit loopt. De geschatte directe reguleringskosten voor ACM bedragen 127.167 euro per 

jaar. 

  Kostencomponenten  Kosten in € 

  BULRIC-modellering (toerekening aan vast) (externe uitgaven + ACM kosten) 77.500   

  volledige implementatie van verplichtingen 64.000   

  handhaven van de verplichtingen beslechten van geschillen (over 3 jaar)  240.000   

  totaal over 3 jaar 381.500   

  per jaar 127.167   

Tabel 7. Directe reguleringskosten ACM (vaste gespreksafgifte). 

 

478. Onderstaande tabel bevat een schatting van de kosten voor ACM bij de regulering van de 

markten voor mobiele gespreksafgifte, voor de periode van 3 jaar waarin het onderhavige 
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 OXERA, Costs and Benefits of Market Regulators, oktober 2004. 
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besluit loopt. De geschatte directe reguleringskosten voor ACM bedragen 104.500 euro per 

jaar.  

  Kostencomponenten  Kosten in € 

BULRIC-modellering (toerekening aan mobiel) (externe uitgaven + ACM kosten) 77.500 

  volledige implementatie van verplichtingen 76.000 

  handhaven van de verplichtingen beslechten van geschillen (over 3 jaar)  160.000 

  totaal over 3 jaar 313.500 

  per jaar 104.500 

Tabel 8. Directe reguleringskosten ACM (mobiele gespreksafgifte). 

 

9.2.2 Nalevingkosten marktpartijen 

479. De nalevingkosten worden gedefinieerd als de kosten die ondernemingen niet zouden 

maken indien zij niet gereguleerd waren. Relevante nalevingkosten zijn daarom incrementele 

kosten van naleving van regulering.
135

 Uit het onderzoek dat Oxera voor het Ministerie van 

Economische Zaken heeft uitgevoerd,
136

 blijkt dat de geschatte nalevingkosten van de sector 

drie tot vier maal de directe kosten van ACM bedragen. Deze factor 4:1 is ook in andere 

sectoren waargenomen en wordt beschouwd als een vuistregel.
 
Op basis van deze vuistregel 

worden de totale nalevingkosten voor ACM bij de regulering van alle markten voor vaste 

gespreksafgifte geschat op 508.667 euro voor vast gespreksafgifte en 418.000 euro voor 

mobiele gespreksafgifte per jaar. 

9.2.3 Totale directe reguleringskosten 

480. De totale directe reguleringskosten voor vaste gespreksafgifte is de som van de directe 

reguleringskosten van ACM (127.167 euro per jaar) en de nalevingkosten bij marktpartijen 

(508.667 euro per jaar), en bedragen 635.833 euro per jaar. 

481. De totale directe reguleringskosten voor mobiele gespreksafgifte is de som van de directe 

reguleringskosten van ACM (104.500 euro per jaar) en de nalevingkosten bij marktpartijen 

(418.000 euro per jaar), en bedragen 522.500 euro per jaar. 

                                                      
135

 Het gaat daarbij bijvoorbeeld om kosten van het hebben van een afdeling “reguleringszaken”, administratiekosten en 

kosten van IT-systemen, voor zover deze alle direct voortvloeien uit regulering. De bijdragen van onder toezicht staande 

ondernemingen aan de financiering van ACM zijn geen nalevingkosten maar vormen directe kosten van regulering. 

Indien deze kosten als nalevingkosten behandeld zouden worden zou dat leiden tot een dubbeltelling.  

136
 OXERA, Costs and Benefits of Market Regulators, oktober 2004.  
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482. De totale directe reguleringskosten voor gespreksafgifte is de som van directe 

reguleringskosten voor vaste gespreksafgifte (635.833 euro per jaar) en de directe 

reguleringskosten voor mobiele gespreksafgifte (522.500 euro per jaar), en bedragen 1.158.333 

euro per jaar.  

9.3 Statische markteffecten 

9.3.1 Inleiding 

483. Statische markteffecten zijn korte termijn effecten op welvaart. Welvaart bestaat uit 

welvaart van consumenten, het consumentensurplus en welvaart van producenten, het 

producentensurplus. Bij de uiteindelijke weging van effecten dienen de opbrengsten van 

regulering, uitgedrukt in gecreëerde welvaart, de kosten van regulering te overtreffen. Het 

berekenen van de verschillende effecten vindt plaats op het niveau van de eindgebruiker. Dit 

betekent dat het effect van reguleringsmaatregelen op wholesaleniveau vertaald dient te 

worden naar effecten op retailniveau. 

484. De wholesaleproducten vaste en mobiele gespreksafgifte zijn bouwstenen van de 

retailproducten vaste en mobiele telefonie. Prijzen en volumes van wholesalebouwstenen 

hebben effect op prijzen en aangeboden hoeveelheden van retailproducten. ACM heeft 

geconcludeerd dat de aanbieders van vaste en mobiele gespreksafgifte AMM hebben. De 

voorgenomen verplichting tariefregulering zal zorgen voor een lagere prijs van de bouwstenen 

vaste en mobiele gespreksafgifte. De lagere prijs van de bouwstenen heeft effect op prijs en 

aanbod van retailproducten op onderliggende markten.  

485. Regulering heeft effect op prijzen en afgenomen hoeveelheden in de verschillende 

retailmarkten. Doordat prijzen en hoeveelheden veranderen, wordt zowel de welvaart van 

producenten, het producentensurplus, als de welvaart van consumenten, het 

consumentensurplus, beïnvloed. De som van het effect van regulering op het 

producentensurplus en het consumentensurplus is het totale welvaartseffect.  

486. In het kader van de effectentoets stelt ACM voor de relevante parameters vast welke 

waarden het meest reëel zijn. Voor parameters waarvan de waarde een bepaalde onzekerheid 

heeft, bepaalt ACM een bandbreedte gedefinieerd door een onder- en bovengrens van uiterste 

waarden die nog reëel zijn. Deze laatste worden in de gevoeligheidsanalyse gebruikt. 

9.3.2 Kwantitatief welvaartsmodel  

487. ACM heeft een model ontwikkeld om welvaartseffecten van afgifteregulering inzichtelijk te 

maken. Dit model is een versimpeling van de werkelijkheid waarin de belangrijkste kwalitatieve 

effecten van regulering worden gekwantificeerd. Het is echter geen volledige weergave van de 
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werkelijkheid, daarom moeten de uitkomsten worden gezien als een indicatie van 

welvaartseffecten.  

488. Het model beschrijft de effecten van regulering ten opzichte van de huidige situatie (en 

de op dit moment geldende verplichtingen). Dit betekent dat het totale effect van regulering nog 

sterker positief zal zijn dan het in deze effectentoets berekende resultaat, aangezien er ten 

opzichte van een situatie zonder regulering sprake zou zijn van een sterkere daling van tarieven 

(en sterkere toename van consumentensurplus en totale welvaart) als gevolg van de 

tariefverplichting. 

489. De volledige beschrijving van het model is bijgevoegd aan dit besluit als Annex D. Hierna 

volgt een beknopte beschrijving van het model en de resultaten. Het model maakt onderscheid 

tussen effecten op consumenten, aanbieders en totale welvaart, en naar effecten in de mobiele 

en vaste markt. De belangrijkste kenmerken van het model zijn als volgt:  

a. zowel de vaste als de mobiele markt worden gemodelleerd, inclusief interactie tussen deze 

twee markten via verkeersstromen tussen vast en mobiel en waterbedeffect; 

b. het effect op retailtariefstructuur wordt gemodelleerd door een retailtariefstructuur te 

bestuderen die uit twee componenten bestaat: prijs per minuut (minuutprijs) en een vast 

bedrag dat een eindgebruiker per jaar voor zijn aansluiting moet betalen 

(abonnementsprijs); 

c. het model bevat zowel belexternaliteiten (positief welvaartseffect van het bellen op de 

gebelde) als netwerkexternaliteiten (positief effect van het aantal bellers op de welvaart van 

een individuele beller). 

 

490. Deze kenmerken onderscheiden dit model van bijvoorbeeld het model van Ecorys (2007) 

of het model van de Europese Commissie. Het model van Ecorys modelleert de interactie 

tussen vast en mobiel via waterbedeffect, maar zonder rekening te houden met de 

tariefstructuur of externaliteiten. Het model van de Europese Commissie houdt ook geen 

rekening met de retailtariefstructuur of externaliteiten en het negeert de invloed van 

waterbedeffect op penetratie.
137

  

491. Twee zaken domineren de effectentoets: het waterbedeffect en de verhouding tussen 

vast en mobiel. Deze zaken worden hierna behandeld. 

                                                      
137

 Zie aanbeveling gespreksafgiftetarieven en: European Commission (EC), Implications for Industry, Competition and 

Consumers, Commission Staff Working Document accompanying the Commission Recommendation on the Regulatory 

Treatment of Fixed and Mobile Termination Rates in the EU, 7 mei 2009. 
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Waterbedeffect 

492. In het model speelt het waterbedeffect een belangrijke rol. Voor het begrijpen van de 

resultaten van de effectentoets en de voorgenomen regulering (in welke variant dan ook) is dit 

effect dan ook cruciaal. 

493. Zoals beschreven in hoofdstuk 5 is de kern dat een verlaging van afgiftetarieven 

enerzijds resulteert in een verlaging van de kosten van uitgaand verkeer. De kostenverlaging 

wordt doorgegeven in een verlaging van de retailminuuttarieven (cost pass-through). Anderzijds 

zorgt de verlaging van het afgiftetarief ook voor minder inkomsten voor inkomend verkeer, zij 

heeft daardoor een effect op de winst per gebruiker. Zoals kostenveranderingen worden 

doorgegeven in retailtarieven, zullen ook inkomstenveranderingen (=negatieve kosten) worden 

doorgegeven. 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 de abonnementsprijs (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).
138

  

494. Het voorgaande resulteert erin dat door veranderende afgiftetarieven de 

retailtariefstructuur wijzigt. Door lagere afgiftetarieven zal het minuuttarief omlaag gaan en het 

abonnementstarief omhoog. Men kan dat omschrijven als een kanteling van de 

retailtariefstructuur (zie paragraaf 4.2.2) waarin die structuur vlakker wordt. In feite zijn er twee 

effecten en twee vervolgeffecten: (1) het minuuttarief wordt lager, (2) het abonnementstarief 

wordt iets hoger, (3) [als gevolg van 1] het aantal gebruikte minuten stijgt, (4) [als gevolg van 2] 

de penetratie kan iets dalen. 
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 OXERA, Competing ideas, Cost pass-through, January 2004. 
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Figuur 11. Kanteling van de retailtariefstructuur als gevolg van verlagen afgiftetarief.  

 

495. In termen van de effectentoets betekent dit dat een verlaging van de afgiftetarieven 

resulteert in meer welvaart voor gebruikers maar ook voor aanbieders. Daarbij geldt bij de 

huidige instellingen van het model (de elasticiteiten en externaliteiten die ACM het meest reëel 

acht) dat pure in meer welvaart resulteert dan plus. De gevoeligheid van dit resultaat voor de 

reële instellingen van parameterwaarden is beperkt.  

Verhouding tussen vast en mobiel  

Lagere mobiele afgiftetarieven zijn goed voor de vaste aanbieders en gebruikers. Lagere vaste 

tarieven zijn goed voor mobiele aanbieders en gebruikers. Een verandering in het verschil 

tussen vaste en mobiele afgiftetarieven vertaalt zich dan ook direct in veranderingen van 

producentensurplus (‘winst’) en consumentensurplus van enerzijds vaste aanbieders en 

gebruikers en anderzijds mobiele aanbieders en gebruikers. 

9.3.3 Resultaten 

496. De tabellen die hierna volgen presenteren de verwachte welvaartseffecten per jaar ten 

opzichte van de huidige situatie, van twee niveaus van tariefregulering: pure en plus BULRIC en 

twee waarden van cost pass-through en waterbedeffect: hoog (gelijk aan 100%) en laag (gelijk 

aan 50%).  

497. Een cost pass-through van 50% met een waterbedeffect van 100% betekent dat 50% van 

de verlaging in afgifte wordt omgezet in lagere retailminuuttarieven en het effect daarvan op de 

winst van aanbieders per gebruiker wordt voor 100% doorgegeven in hogere 
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abonnementstarieven. Die waarden resulteren in de effecten zoals hieronder weergegeven in 

Tabel 9. 

498. Deze tabel geeft aan dat het totale welvaartseffect positief is en het grootst bij pure 

BULRIC. Ook is te zien dat het verlagen van het verschil tussen vaste en mobiele 

afgiftetarieven resulteert in positieve effecten op vast en negatieve op mobiel. Dit verklaart ook 

dat de overgang van plus naar pure voor mobiel een negatief effect heeft. Dit wordt niet 

veroorzaakt door de lagere mobiele afgiftetarieven op zich, maar door het kleinere verschil met 

vaste afgiftetarieven dat dan ontstaat. 

Veranderingen per jaar pure plus 

∆ Consumentensurplus mobiel  0,7 -2,9 

∆ Consumentensurplus vast 45,5 18,8 

∆ Winsten mobiele aanbieders  -2,8 -2,4 

∆ Winsten vaste aanbieders 7,3 3,0 

∆ BTW inkomsten belastingdienst 1,5 0 

   

∆ Consumentensurplus vast + mobiel + BTW effect 47,7 15,9 

∆ Winsten aanbieders  4,5 0,6 

   

∆ Totale welvaart  52,2 16,5 

Tabel 9. Welvaartseffecten in miljoenen euro per jaar. Cost pass-through = 50%, waterbed = 100%. 

 

499. Tabel 10 bevat de resultaten voor 100% cost pass-through en 100% waterbed. Het 

relatieve effect ten opzichte van de vorige tabel laat zien dat lagere afgiftetarieven die ook 

volledig worden doorgegeven (binnen de bandbreedte van pure en plus) meer welvaart geven.  
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Veranderingen per jaar pure plus 

∆ Consumentensurplus mobiel  47,8 15,2 

∆ Consumentensurplus vast 64,3 25,8 

∆ Winsten mobiele aanbieders  14,4 4,2 

∆ Winsten vaste aanbieders 10,3 4,1 

∆ BTW inkomsten belastingdienst 10,4 3,5 

   

∆ Consumentensurplus vast + mobiel + BTW effect 122,5 44,5 

∆ Winsten aanbieders  24,7 8,3 

   

∆ Totale welvaart  147,2 52,8 

Tabel 10. Welvaartseffecten in miljoenen euro per jaar. Cost pass-through = 100%, waterbed = 

100%. 

 

500. Tabel 11 geeft de resultaten voor 100% cost pass-through en 50% waterbedeffect. Dit 

geeft duidelijk een positief effect voor eindgebruikers ten opzichte van de in de voorgaande 

tabellen gehanteerde waarden. De verlagingen van minuuttarieven resulteren immers nu 

minder (50% waterbed) in verhogingen van abonnementen.  

Veranderingen per jaar pure plus 

∆ Consumentensurplus mobiel  128,3 46,0 

∆ Consumentensurplus vast 92,6 34,8 

∆ Winsten mobiele aanbieders  4,7 0,6 

∆ Winsten vaste aanbieders 8,3 4,6 

∆ BTW inkomsten belastingdienst 15,9 5,8 

   

∆ Consumentensurplus vast + mobiel + BTW effect 236,8 86,6 

∆ Winsten aanbieders  13 5,2 

   

∆ Totale welvaart  249,8 91,8 

Tabel 11. Welvaartseffecten in miljoenen euro per jaar. Cost pass-through = 100%, waterbed = 50%. 

 

501. Tabel 12 geeft de resultaten voor 50% cost pass-through en 50% waterbedeffect. 
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Veranderingen per jaar pure Plus 

∆ Consumentensurplus mobiel  51,9 17,7 

∆ Consumentensurplus vast 52,8 20,3 

∆ Winsten mobiele aanbieders  -9,5 -5,2 

∆ Winsten vaste aanbieders 12,7 6,1 

∆ BTW inkomsten belastingdienst 6,2 2,1 

   

∆ Consumentensurplus vast + mobiel + BTW effect 110,9 40 

∆ Winsten aanbieders  3,2 0,9 

   

∆ Totale welvaart  114 40,9 

Tabel 12. Welvaartseffecten in miljoenen euro per jaar. Cost pass-through = 50%, waterbed = 50%. 

 

502. ACM heeft verder onderzocht hoe de effecten worden beïnvloed door veranderingen in 

andere parameters (vraagelasticiteiten en belexternaliteiten). Bij alle parameterwaarden zijn de 

welvaartseffecten positief en resulteert pure in de hoogste welvaart. De uitkomsten van deze 

gevoeligheidsanalyse staan beschreven in Annex D.  

Additionele effecten door CPS-concurrentie 

503. Het voorgaande betreft een schatting van de kwantitatieve effecten waarbij het effect van 

de toename aan concurrentie door CPS/WLR-aanbieders niet is meegenomen. Voor 

CPS/WLR-aanbieders is regulering van vaste gespreksafgiftetarieven essentieel. De effecten 

van dit aspect van regulering van vaste gespreksafgifte zijn sterk verbonden met de effecten 

van regulering van gespreksopbouw en worden samen berekend in de marktanalyse vaste 

telefonie.
139

 De effecten die daar worden berekend zijn het gevolg van de activiteiten van 

CPS/WLR-aanbieders. Zonder regulering van vaste gespreksafgifte kunnen die CPS/WLR-

aanbieders niet bestaan. Ook deze in het marktanalysebesluit vaste telefonie voor regulering 

van gespreksopbouw berekende effecten zijn daarom een additioneel effect van de in dit besluit 

passend geachte regulering van vaste gespreksafgifte. 

9.4 Dynamische markteffecten 

504. Dynamische effecten van regulering zijn effecten op de langere termijn, zoals 

investeringen, innovatie, toetreding, uittreding, toe- en afnemende concurrentie en als gevolg 

daarvan hogere of lagere efficiëntie (kosten) van aanbieders. Al deze deeleffecten kunnen weer 

worden vertaald in het totale effect op de welvaart op langere termijn, ofwel dynamische 

efficiëntie. Dynamische efficiëntie is dus de mate waarin de statische efficiëntie (welvaart) over 
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 Marktanalyse vaste telefonie, paragraaf 14.4.1. 
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langere tijd kan worden gemaximeerd.
140

 De hier relevante vraag is dan ook welke invloed de 

voorgenomen regulering heeft op deze deeleffecten en uiteindelijk op de welvaart op langere 

termijn. Die effecten zijn te complex om kwantitatief in beeld te worden gebracht. Wel kunnen 

de kwalitatieve effecten worden beschreven en kan per saldo worden aangegeven of regulering 

positief dan wel negatief is voor de dynamische efficiëntie.  

505. Hoge statische efficiëntie leidt tot een hoge dynamische efficiëntie indien verbeteringen in 

de statische efficiëntie niet worden geremd. Die verbeteringen zouden geremd kunnen worden 

indien bijvoorbeeld de prikkels voor kostenverlaging (procesinnovatie) en kwaliteitsverbetering 

(productinnovatie) door regulering afnemen. Regulering kan ook invloed hebben op toekomstige 

concurrentie, door de prikkels voor toe- en uittreding te veranderen of de relatieve 

concurrentiepositie van verschillende aanbieders te beïnvloeden.  

Prikkels tot kostenefficiëntie  

506. Men zou kunnen stellen dat regulering op langere termijn de investeringen die kunnen 

leiden tot lagere kosten remt. Immers, de gezamenlijke aanbieders zouden kunnen aannemen 

dat investeren in lagere kosten uiteindelijk geen zin heeft omdat op termijn ook het tariefplafond 

dan weer op een lager niveau wordt vastgesteld en de winst van de investering verloren gaat. 

Er zijn enkele argumenten die ieder voor zich al een reden vormen waarom deze redenering 

niet valide is voor deze markt. 

507. 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.
141

 Voor die 

bouwstenen blijft er altijd een prikkel tot innovatie van de totale infrastructuur en bijbehorende 

organisatie. 

508. Ten tweede worden tariefplafonds vastgesteld op basis van de lange termijn 

incrementele kosten van een hypothetische, efficiënte aanbieder waarbij van de individuele 

kosten van aanbieders geabstraheerd wordt, en waarbij de investeringskosten meegenomen 

zijn. Een verlaging van de individuele incrementele kosten (bijvoorbeeld door over te stappen 

naar een efficiëntere technologie) leidt dus niet tot een verlaging van een individueel afgiftetarief 

maar wel tot hogere winsten.  

509. Een derde aspect is dat de tariefplafonds niet afhankelijk zijn van de gebruikte 

technologie, zijnde vooral PSTN of VoB. Voor zowel PSTN als VoB is één tariefplafond 

vastgesteld. Daardoor zijn de prikkels om te investeren in een nieuwe uiteindelijk goedkopere 

                                                      
140

 M.P. Bennet, P. de Bijl en M. Canoy, Future policy in telecommunications: An analytical framework, CPB Document, 

Nr. 005. 2001. Zie blz. 18 (www.cpb.nl/nl/pub/cpbreeksen/document/5/). 

141
 Voor andere partijen dan KPN is afgifte in het algemeen de enige gereguleerde dienst, in ieder geval voor zover het 

telefonie betreft. 
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technologie als VoB, optimaal. Als voor gespreksafgifte op een VoB-aansluiting een lager 

tariefplafond zou zijn vastgesteld, worden de prikkels om in nieuwe technologie te investeren 

minder. 

Symmetrische plafonds 

510. Het hanteren van symmetrische tariefplafonds binnen vaste en binnen mobiele 

gespreksafgifte heeft naar het oordeel van ACM positieve effecten op de dynamische efficiëntie. 

Immers, symmetrische plafonds bieden de beste garantie op efficiënte toetreding en uittreding. 

Het is niet efficiënt indien een partij toetreedt wanneer een hoger (of lager) afgiftetarief daarbij 

een doorslaggevende rol speelt. Eveneens is het niet efficiënt indien uittreding wordt 

voorkomen (of gestimuleerd) door een hoger (of lager) afgiftetarief. Op termijn bieden 

symmetrische tariefplafonds de beste garantie voor de selectie van de sterkste spelers en het 

maximaliseren van de productieve efficiëntie.  

Dynamische effecten van veranderingen in winsten  

511. Een sterke verlaging het producentensurplus zou kunnen leiden tot minder investeringen 

of uittreding (of minder toetreding). Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot lagere kwaliteit en 

hogere prijzen. Omgekeerd kan een sterke verhoging van het producentensurplus leiden tot 

meer investeringen en toetreding (of minder uittreding). Die mogelijkheid dient ACM dus te 

beoordelen en mee te nemen in de effectentoets. 

512. ACM merkt ten eerste op dat in de situatie met een 100 procent waterbedeffect, het effect 

van regulering op winsten klein is. Dit is een directe consequentie van het volledig 

doorberekenen van verloren afgiftewinsten in de abonnementsprijs. In dit geval verwacht ACM 

geen significante effecten op investeringen dan wel toe- of uittreding.  

513. Bij een onvolledig waterbedeffect zijn de effecten op winsten groter. In dat geval worden 

de misgelopen afgifte-inkomsten in een veel mindere mate aan eindgebruikers doorberekend in 

hogere abonnementstarieven. Vooral voor mobiele aanbieders daalt dan de winst. In dat geval 

zijn echter de statische effecten veel positiever, wat de dan eventuele lagere dynamische 

efficiëntie compenseert. Een laag waterbedeffect is ook minder waarschijnlijk, gegeven de hoge 

mate van concurrentie in de retailmarkten. 

Regulering en gelijk speelveld  

514. ACM concludeerde eerder in hoofdstuk 8 dat gelijkwaardige regulering van vaste en 

mobiele gespreksafgifte noodzakelijk is, gezien het feit dat deze markten steeds meer naar 

elkaar toe groeien. In deze situatie is het van belang dat de toekomstige concurrentie tussen 

vaste en mobiele aanbieders door ongelijkwaardige regulering niet wordt verstoord. 

Gelijkwaardige regulering voorkomt verstoringen in de concurrentie tussen vaste en mobiele 

aanbieders en diensten. Hiervan zullen eindgebruikers op termijn profiteren. 
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515. Bovendien verstoren hoge afgiftetarieven de concurrentieverhoudingen tussen 

aanbieders, bijvoorbeeld indien inkomend en uitgaand verkeer niet in balans is. Hoewel 

inkomend en uitgaand verkeer in beginsel in grote lijnen symmetrisch zal zijn, is dit nooit 

helemaal het geval en kunnen er uitzonderingen voorkomen. Aanbieders met relatief veel 

uitgaand verkeer worden bij hoge afgiftetarieven benadeeld en hun concurrentiepositie wordt 

relatief verzwakt. Dat laatste geldt speciaal voor CPS/WLR-aanbieders die voor hun CPS/WLR-

abonnees alleen uitgaand verkeer hebben. De in paragraaf 6.2 en 6.3 beschreven problemen 

en effecten van excessieve tarieven en marge-uitholling die nadelig zijn voor de concurrentie op 

de retailmarkt worden met regulering voorkomen, wat zal resulteren in meer concurrentie. 

Conclusie 

516. Op grond van het voorgaande concludeert ACM dat de verwachte dynamische effecten 

van de geschikt en noodzakelijk bevonden regulering licht positief zijn. 

9.5 Conclusie 

517. In het voorgaande heeft ACM voor de voorgenomen regulering vastgesteld dat: 

a. de totale directe reguleringskosten voor vaste gespreksafgifte 635.833 euro per jaar 

bedragen; 

b. de totale directe reguleringskosten voor mobiele gespreksafgifte 522.500 euro per jaar 

bedragen; 

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

zich bevindt tussen de 52 en 250 miljoen euro per jaar (bij tariefregulering op basis van 

pure BULRIC); 

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

door CPS-concurrentie, zich bevindt tussen de 46 en 93 miljoen euro per jaar (bij 

tariefregulering op basis van pure BULRIC); 

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

berekend in het marktanalysebesluit vaste telefonie; 

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

de 1 en 128 miljoen euro per jaar (bij tariefregulering op basis van pure BULRIC); 

g. er diverse positieve dynamische effecten van regulering zijn, zoals prikkels voor efficiëntie, 

toe- en uittreding via een symmetrische tariefplafonds en het positieve effect van het 

wegnemen van verstoringen in de concurrentieverhoudingen. 

 

518. Daarbij heeft ACM aangegeven dat de positieve dynamische effecten ook optreden in het 

geval van een volledig waterbedeffect. ACM concludeert op grond van de voorgaande dat de 
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welvaartseffecten van de voorgenomen verplichtingen positief zijn. De verplichtingen zijn daar 

mee proportioneel en passend. 
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10 Dictum 

10.1 Marktafbakening 

I. ACM heeft op grond van artikel 6a.1, eerste lid, van de Tw onderzocht welke markten 

overeenkomen met de in de Aanbeveling van de Commissie vermelde markten voor 

“gespreksafgifte op afzonderlijke openbare telefoonnetwerken, verzorgd op een vaste 

locatie” (markt 3 uit de aanbeveling) en “gespreksafgifte op afzonderlijke mobiele 

netwerken” (markt 7 uit de aanbeveling). Op basis van dit onderzoek bepaalt ACM de 

volgende relevante markten:  

a. gespreksafgifte op geografische, 085-, 088-, 0970-, 14xy- en 116xyz-nummers, 084-/087-

nummers, en 112, op een afzonderlijk vast netwerk, aangeduid als “gespreksafgifte op een 

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

b. “gespreksafgifte op 06- en 0970-nummers op afzonderlijke mobiele netwerken” of kortweg 

“mobiele gespreksafgifte”. 

 

II. Deze markten omvatten geheel Nederland en zijn daartoe beperkt. 

 

III. ACM bepaalt dat ieder netwerk, van elke individuele aanbieder van gespreksafgifte op een 

afzonderlijk vast netwerk en van elke individuele aanbieder van gespreksafgifte op 

afzonderlijke mobiele netwerken, zoals genoemd in Tabel 1, een afzonderlijke relevante 

markt vormt. 

10.2 Aanmerkelijke marktmacht 

IV. ACM heeft op grond van artikel 6a.1, derde lid, van de Tw jo. artikel 6a.1, vijfde lid, aanhef 

en onder a, van de Tw onderzocht of de relevante markten daadwerkelijk concurrerend zijn 

en of op deze markten ondernemingen actief zijn die beschikken over aanmerkelijke 

marktmacht. 

V. ACM stelt op basis van zijn onderzoek vast dat de relevante markten voor het afleveren van 

gespreksafgifte niet daadwerkelijk concurrerend zijn. 

VI. ACM stelt op grond van artikel 6a.2, eerste lid, aanhef, van de Tw vast dat alle aanbieders 

van gespreksafgifte beschikken over aanmerkelijke marktmacht op de markt voor 

gespreksafgifte op hun eigen netwerk, en wijst alle aanbieders van gespreksafgifte en hun 

groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 24b Boek 2 Burgerlijk Wetboek, voor zover zij 

in Nederland actief zijn als aanbieder van openbare elektronische communicatienetwerken, 
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bijbehorende faciliteiten of elektronische communicatiediensten op de markten voor 

gespreksafgifte, aan als onderneming bedoeld in artikel 6a.2, eerste lid, van de Tw. 

VII. Gelet op het ontbreken van daadwerkelijke concurrentie op de markten voor gespreksafgifte 

en de AMM-positie van de respectievelijke aanbieders op deze markt, legt ACM de in de 

volgende paragraaf genoemde verplichtingen aan deze aanbieders op. 

10.3 Verplichtingen 

VIII. ACM acht de thans voor deze relevante markten geldende verplichtingen niet langer 

passend. Deze verplichtingen worden op grond van artikel 6a.2, eerste lid, onder c, van de 

Tw ingetrokken, onder gelijktijdige oplegging op grond van artikel 6a.2, eerste lid, onder a, 

van de Tw, van de hiernavolgende verplichtingen. 

IX. De verplichtingen en voorschriften gelden voor alle aanbieders van gespreksafgifte, tenzij 

verplichtingen expliciet tot een bepaalde onderneming worden beperkt, of tenzij 

verplichtingen expliciet tot vaste dan wel mobiele gespreksafgifte worden beperkt. 

10.3.1 Toegangsverplichting 

X. Op grond van artikel 6a.2, eerste lid, juncto artikel 6a.6, eerste lid, van de Tw legt ACM aan 

aanbieders van gespreksafgifte de verplichting op 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 van gespreksafgifte; 

b. co-locatie of andere vormen van gedeeld gebruik van bijbehorende faciliteiten 

aanbieden; 

c. 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. 

XI. Aanbieders van gespreksafgifte mogen niet van afnemers van gespreksafgifte eisen dat zij 

op een groter aantal interconnectielocaties koppelen dan: 

a. twintig interconnectielocaties voor vaste gespreksafgifte voor PSTN en nieuwe 

interconnectie tezamen; 

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

 

XII. Op grond van artikel 6a.6, derde lid, van de Tw verbindt ACM aan de toegangsverplichting 

de volgende voorschriften. Aanbieders van gespreksafgifte dienen: 

a. een redelijke aankondigingstermijn in acht te nemen bij het wijzigen van toegang; 

b. geen beperkingen voor de toegang op te leggen, tenzij daarvoor een redelijke en 

objectiveerbare rechtvaardiging bestaat; 

c. open toegang te verlenen tot technische interfaces, protocollen of andere 

kerntechnologieën die onmisbaar zijn voor de interoperabiliteit;  

d. toegang tot operationele ondersteuningssystemen of vergelijkbare softwaresystemen te 

verschaffen die nodig zijn om eerlijke concurrentie bij het aanbieden van elektronische 

communicatiediensten te waarborgen; 

e. informatie die een toegangverzoekende partij redelijkerwijs nodig heeft om een 

voldoende gespecificeerd verzoek om toegang te kunnen doen, desgevraagd tijdig en 

volledig te verstrekken; 

f. te goeder trouw te onderhandelen met aanbieders van elektronische 

communicatiediensten die verzoeken om de in dit besluit verplichte vormen van 

toegang;  

g. verzoeken om toegang tijdig en adequaat in behandeling te nemen en zo nodig met de 

toegangverzoekende partij te bespreken, waarbij een gemotiveerde en redelijke reactie 

op het verzoek om toegang binnen een redelijke termijn, behoudens 

uitzonderingssituaties wil dat zeggen binnen twee weken, aan de verzoekende partij 

verstrekt dient te worden;  

h. reeds verleende toegang niet in te trekken, tenzij de voortgezette verlening van toegang 

redelijkerwijs niet langer van de aanbieder van gespreksafgifte mag worden verlangd, in 

welk geval de aanbieder van de toegang het voornemen tot intrekking van de toegang 

aan ACM ter goedkeuring dient te overleggen, dat vervolgens door hem beoordeeld zal 

worden en uitsluitend kan worden gehonoreerd indien is voldaan aan in ieder geval: 

i. een redelijke uitfaseringstermijn; 

ii. de beschikbaarheid van gereguleerde redelijke alternatieven; 

iii. een gelijke behandeling wat betreft de uitfasering van gerelateerde 

door de aanbieder zelf gebruikte diensten binnen de toegang; 

iv. heldere procedures voor de uitfasering; en 

v. garantie van dienstverlening bij migratie;  
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i. volledig gedefinieerde en beschreven procedures te hanteren voor prognosticeren, 

bestellen en leveren; 

j. geen onredelijke voorwaarden aan het verlenen van de toegang te verbinden; 

k. redelijke contractuele bepalingen te hanteren, ten aanzien van onder meer, maar niet 

uitsluitend: 

i. betalingsvoorwaarden, met inbegrip van facturerings- en 

betalingsprocedures; 

ii. een transparante wijzigingsprocedure, met in ieder geval bepalingen 

die zien op de mogelijkheid tot wijziging van de dienstverlening, 

tarieven en voorwaarden; 

iii. contractherziening, beëindiging van de overeenkomst, en opschorting 

van diensten; 

iv. aansprakelijkheid indien de aanbieder van gespreksafgifte 

toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een of meer 

verplichtingen; en 

v. een geschilbeslechtingsprocedure met adequate reactietermijnen, die 

geen inbreuk maakt op de rechten van aanbieders om gebruik te 

maken van de mogelijkheid om een geschil bij ACM aanhangig te 

maken; 

l. procedures voor verkeers- en netwerkmanagement te hanteren om een ordelijk verloop 

van verkeer in geval van storing of overaanbod van verkeer te waarborgen;  

m. ten minste een redelijke kwaliteit van dienstverlening te leveren, inclusief ten minste 

redelijke leveringstermijnen, waarbij in ieder geval een minimum kwaliteit gegarandeerd 

is aan de hand van serviceniveaus voor bestelling, levering en exploitatie van diensten, 

door ten minste het hanteren van expliciete en redelijke kwaliteitsparameters voor de te 

verstrekken diensten, een redelijke resultaatsverplichting voor de 

minimumserviceniveaus en een hieraan gekoppeld boetebeding in geven van niet-

nakoming van de gestelde kwaliteitsniveaus, waarbij de boetes voldoende stimulans 

geven  om de gestelde minimum kwaliteitsniveaus daadwerkelijk te halen, en dus van 

voldoende afschrikwekkend karakter zijn voorzien;  

n. de toegang niet strategisch te ontwerpen, tenzij zij kunnen aantonen dat daar een 

objectieve rechtvaardiging voor bestaat; en 

o. kenbare en in de telecommunicatiesector gebruikelijke technische standaarden te 

hanteren ten aanzien van het netwerk en/of de toegangsdienst. 
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10.3.2 Tariefregulering 

XIII. Op grond van artikel 6a.2, eerste lid, juncto artikel 6a.7 van de Tw legt ACM aan alle 

aanbieders ten behoeve van het leveren van gespreksafgifte en bijbehorende faciliteiten, 

tariefregulering op.  

XIV. Op grond van artikel 6a.7, eerste en tweede lid, van de Tw legt ACM aan alle aanbieders 

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

aanbieders tarieven dienen te hanteren die niet boven de door ACM in Annex A bepaalde 

tariefplafonds liggen. De tariefplafonds treden in werking op 1 september 2013. 

10.3.3 Transparantieverplichting 

XV. Op grond van artikel 6a.2, eerste lid, juncto artikel 6a.9, eerste lid, van de Tw legt ACM aan 

aanbieders van gespreksafgifte de verplichting op door ACM nader te bepalen informatie 

met betrekking tot door ACM bepaalde vormen van toegang op verzoek van een afnemer 

bekend te maken. 

XVI. Op grond van artikel 6a.2, eerste lid, juncto artikel 6a.9, tweede lid, van de Tw legt ACM 

aan KPN als aanbieder van vaste gespreksafgifte op regionaal niveau de verplichting op 

een referentieaanbod bekend te maken voor vaste gespreksafgifte op regionaal niveau 

waarin een omschrijving is opgenomen van door ACM bepaalde vormen van toegang. 

XVII. Als invulling van de transparantieverplichting en de verplichting tot het bekendmaken van 

een referentieaanbod, dienen aanbieders de hierna door ACM te bepalen informatie bekend 

te maken. KPN dient voor vaste gespreksafgifte deze informatie in haar referentieaanbod 

op te nemen. 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 (onder andere 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; 

en 

d. de voorwaarden van betaling en facturering. 
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XVIII. Daarnaast dienen aanbieders van vaste gespreksafgifte per interconnectielocatie een 

overzicht te verstrekken van de telefoonnummers die vanuit die interconnectielocatie 

bereikbaar zijn. 

10.4 Datum inwerkingtreding 

XIX. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2013. 

 

AUTORITEIT CONSUMENT EN MARKT 

namens deze,  

 

 

W.g. 

dr. F.J.H. Don  
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Annex A Tariefplafonds 

519. Deze Annex bevat de tariefplafonds die voor de verschillende diensten gelden in de 

reguleringsperiode van dit besluit. Tabel 13 en tabel 14 bevatten de tariefplafonds voor 

afgifteverkeer (minuten). 

520. Tabel 14 bevat de tariefplafonds voor alle dienstelementen van directe interconnectie. 

Andere diensten (of dienstelementen) dan die in deze tabel zijn genoemd, mogen door 

aanbieders niet in rekening worden gebracht. De tariefplafonds voor co-locatie zijn uitsluitend 

van toepassing indien co-locatie uitsluitend wordt afgenomen in het kader van vaste en/of 

mobiele gespreksafgifte. Dit betekent dat indien een partij co-locatie afneemt voor een 

verzameling van diensten waaronder naast afgifte ook andere diensten, bijvoorbeeld 

gespreksopbouw, deze tariefplafonds niet van toepassing zijn. Indien die andere diensten niet 

zijn gereguleerd, gelden ongereguleerde tarieven. Indien die andere diensten wel zijn 

gereguleerd (bijvoorbeeld bij gespreksopbouw op het netwerk van KPN) dan geldt het 

gereguleerde co-locatietarief van die andere diensten. 

Dienst Vanaf 1 september 2013 

Vaste gespreksafgifte (regionaal) 0,108 

Mobiele gespreksafgifte 1,019 

Tabel 13. Tariefplafonds voor minuten voor mobiele gespreksafgifte in eurocenten per minuut. De 

tarieven zijn berekend als het gewogen gemiddelde van de uitkomsten uit de modellen over de 

betreffende periode. 
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Dienst eenheid tariefplafond 

Voorbereiding en testen   

Nieuwe interconnectie euro 61.337 

Nieuwe interconnectielocatie euro/locatie 39.899 

Uitbreiding van poorten op een bestaande interconnectielocatie euro 2.184 

Beëindiging van interconnectie euro/locatie 8.972 

   

Maandelijkse tarieven   

Maandelijkse kosten per aanbieder voor alle locaties euro/maand 1.906 

   

E1 interconnectiepoort  64 

    

Co-locatietarieven   

Footprint (per 2m2) (plus energie, airco en kast)
142

 euro/maand 320 

Tabel 14. Tariefplafonds voor directe interconnectie van vaste en mobiele gespreksafgifte. 

Deze plafonds gelden vanaf 1 september  2013 voor de hele reguleringsperiode. 

 

521. De dienst ‘uitbreiding van poorten op een bestaande interconnectielocatie’ is gedefinieerd 

als iedere uitbreiding van poorten die een afnemer in één keer bestelt en geleverd kan krijgen, 

ongeacht het aantal bestelde poorten en in het geval er al interconnectie is, met een bestaand 

aantal poorten. Het tarief is dus niet van toepassing op de levering van de initieel bestelde 

hoeveelheid poorten bij nieuwe interconnectie of bij een nieuwe locatie. De kosten van dat 

laatste vallen onder de plafonds voor ‘nieuwe interconnectie’ en ‘nieuwe interconnectielocatie’. 

Het kan dus gaan om bijvoorbeeld 1 poort of 200 poorten zolang deze uitbreiding van poorten 

maar in één keer wordt besteld en (wat betreft de afnemer) in één keer kan worden geleverd. 

De dienst betreft alleen het uitbreiden van poorten. 

 

 
  

                                                      
142

 Dit tarief dekt alle kosten per co-locatie footprint en is dus inclusief de kosten voor de energie (onafhankelijk van 

daadwerkelijk energiegebruik), voedingsapparatuur om die energie te leveren, airco en de kast waarin de afnemer van 

co-locatie zijn apparatuur kan plaatsen.  
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Annex B BULRIC-kostenmodellering 

522. In hoofdstuk 8 van dit besluit is de BULRIC-kostenmodellering (hierna: BULRIC) al door 

ACM geïntroduceerd. In paragraaf 8.3.2 is beschreven waarom ACM de pure BULRIC variant 

de passende invulling acht. In deze Annex beoordeelt ACM de meer beleidsmatige 

onderwerpen die bij het maken van de BULRIC-modellen aan de orde zijn. Voor al deze 

onderwerpen heeft Analysys Mason de keuzes gemaakt die zij het meest redelijk acht. 

Daarnaast is bij de uitgevoerde modellering de Aanbeveling gespreksafgifte gevolgd met 

betrekking tot de volgende aspecten: 

- current costing; 

- modelleren van efficiënte technologieën (NGN); 

- berekeningswijze van de incrementele kosten; 

- afbakening van verkeersgevoelige en verkeersongevoelige kosten; 

- gebruik van economische afschrijving; en 

- efficiënte schaal van de gemodelleerde aanbieder. 

B.1 Type gemodelleerde aanbieder 

523. De keuze welk type vaste en mobiele aanbieders wordt gemodelleerd, is een 

fundamentele keuze in de modellering. Analysys Mason heeft die keuze gemotiveerd in het 

conceptual approach document. Analysys Mason onderscheidt daarbij vier opties. Dit zijn het 

modelleren van een: 

a. “werkelijk bestaande aanbieder” of meerdere werkelijk bestaande aanbieders; 

b. “gemiddelde aanbieder”, ofwel een aanbieder die zo goed mogelijk een typische aanbieder 

die het ‘gemiddelde’ reflecteert van de respectievelijk vaste en mobiele markt; 

c. “hypothetische efficiënte bestaande aanbieder”, ofwel een aanbieder met karakteristieken 

die lijken op of zijn afgeleid van werkelijke aanbieders in de markt, behalve voor 

hypothetische aspecten zoals de datum waarop de gemodelleerde aanbieder start met de 

investeringen in het gemodelleerde netwerk. Wat betreft de uitrolsnelheid wordt uitgegaan 

van een bestaande aanbieder die een nieuwe techniek uitrolt maar wel een bestaand 

klantenbestand heeft en de op de nieuwe techniek gebaseerde diensten dus relatief snel 

kan introduceren; en 

d. “hypothetische nieuwe toetreder”, ofwel een hypothetische nieuwe toetreder die toetreedt in 

2009 of 2010 met de op dat moment beschikbare meest efficiënte techniek. Wat betreft de 

uitrolsnelheid wordt uitgegaan van een nieuwe toetreder die een nieuwe techniek uitrolt, 
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nog geen bestaand klantenbestand heeft, en die zijn klanten daarom geleidelijk moet 

verwerven. 

 

524. Analysys Mason acht de modellering van een “hypothetische efficiënte bestaande 

aanbieder” passend. ACM onderschrijft en motiveert dit hierna. 

525. Een aantal aspecten is relevant in de keuze voor de passende te modelleren aanbieder. 

Ten eerste is het – teneinde een efficiënte kostprijs te kunnen bepalen – belangrijk dat de 

aanbieder efficiënt is. Ten tweede is het belangrijk dat het kostenmodel transparant is, dat wil 

zeggen dat het in ieder geval voor iedereen volledig is in te zien is en niet nodeloos ingewikkeld 

is. Ten derde is het belangrijk dat het model een betrouwbare schatting van de kostprijs geeft, 

ofwel een schatting die de werkelijke efficiënte kostprijs reflecteert. Ook is het gewenst dat er 

voldoende betrouwbare kostengegevens voorhanden zijn voor de techniek c.q. 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. 

526. Het modelleren van werkelijk bestaande aanbieders biedt naar het oordeel van ACM 

geen goede garantie dat inefficiënte kosten kunnen worden geëlimineerd. Bovendien is de 

modellering van een werkelijk bestaande aanbieder niet transparant (het model wordt dan 

gevuld met deels vertrouwelijke gegevens) en nodeloos ingewikkeld. Deze optie valt dan ook af. 

527. Het modelleren van een gemiddelde aanbieder biedt ook minder goede garanties dat 

inefficiënte kosten kunnen worden geëlimineerd. Daarnaast is deze methode niet goed 

realiseerbaar voor de vaste aanbieder omdat voor de vaste markt een gemiddelde aanbieder 

niet werkbaar is te definiëren. 

528. Het modelleren van een nieuwe toetreder heeft het nadeel dat het op voorhand moeilijk is 

te bepalen wat de meest efficiënte techniek is om toe te treden en dat het moeilijk is de kosten 

van die techniek betrouwbaar vast te stellen en te valideren.  

529. Het modelleren van een hypothetische efficiënte bestaande aanbieder biedt goede 

garanties dat inefficiënte kosten kunnen worden geëlimineerd en dat toch ook een goede 

aansluiting kan worden gehouden met de werkelijkheid die het mogelijk maakt de 

kostengegevens te valideren met de werkelijke kosten van aanbieders. 

530. Wat betreft de dekking van het netwerk ligt het vanuit de keuze van een hypothetische 

efficiënte bestaande aanbieder ook voor de hand om een aanbieder te modelleren met een 

nagenoeg nationale dekking. De bestaande mobiele aanbieders hebben thans vrijwel nationale 

dekking. Hetzelfde geldt voor de grote aanbieders op de vaste markt, te weten KPN en de 

kabelaanbieders gezamenlijk.  
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531. Aansluitend bij de werkelijkheid ligt het ook voor de hand om uit te gaan van een 

aanbieder die de volledige verzameling van diensten levert die grote aanbieders in werkelijkheid 

ook leveren. 

532. Wat betreft het moment van de eerste investeringen en de uitrol van het gemodelleerde 

netwerk en de daarover geleverde diensten, onderschrijft ACM de door Analysys Mason 

gemaakte keuzen. Voor de vaste aanbieder sluit de uitrol van het netwerk in 2004/2005 en de 

snelle start van de dienstverlening in 2005/2006 aan bij de feitelijke uitrol van de op NGN-

technologie gebaseerde telefoniediensten door kabelaanbieders. Voor mobiel ligt het vanuit een 

gelijkwaardige benadering voor de hand om daarbij aan te sluiten. 

B.2 Marktaandeel 

533. Bij de keuze voor het marktaandeel van de gemodelleerde aanbieder zijn twee aspecten 

te onderscheiden. Ten eerste de zogenaamde 100%/N benadering, ofwel de gemodelleerde 

aanbieder heeft een marktaandeel van 100% gedeeld door het aantal netwerkaanbieders. In 

feite is dit een keuze voor het gemiddelde marktaandeel in de markt in plaats van voor 

bijvoorbeeld het hoogste of laagste marktaandeel. ACM acht dit de meest redelijke benadering. 

Een keuze voor het kleinste marktaandeel zou resulteren in een inefficiënte kostprijs. Een 

keuze voor de grootste aanbieder zou naar het oordeel van ACM te ver afwijken van de 

kostprijs van werkelijke aanbieders, wat ook geldt voor de meest extreme benadering van het 

modelleren van een schaal van 100%.  

534. Het tweede aspect is het bepalen van N. ACM is van oordeel dat het hierin de meest 

redelijke benadering is om uit te gaan van de bestaande grote netwerkaanbieders met 

grotendeels een eigen netwerk waarin geen grote elementen worden ingekocht. Het 

meerekenen van mogelijk nieuwe toetreders met een grotendeels eigen netwerk met landelijke 

dekking acht ACM niet juist om de combinatie van de volgende twee redenen. Ten eerste is 

toetreding van een vierde aanbieder met een grotendeels eigen netwerk met landelijke dekking 

onzeker, zeker als het gaat om langdurige duurzame toetreding. De mobiele markt in Nederland 

(en andere landen in Europa) heeft in de laatste jaren juist een concentratie laten zien. In 

verschillende andere landen in de EU gaan mobiele aanbieders steeds meer over tot het delen 

van grote delen van het netwerk waaronder ook het actieve radionetwerk. Het feit dat Tele2 

thans 800 en 2600MHz-frequenties bezit en dus als aanbieder met eigen frequenties actief kan 

worden op de mobiele markt, betekent nog niet automatisch dat Tele2 een grotendeels eigen 

netwerk zal uitrollen. Ten tweede zou de uit een hogere N en een lager marktaandeel volgende 

hogere kostprijs naar het oordeel van ACM te veel afwijken van de efficiënte kostprijs. Beide 

zaken betekenen niet dat ACM nieuwe toetreding ongewenst, onwaarschijnlijk dan wel 

inefficiënt acht. Integendeel: vanuit het oogpunt van concurrentie en in eerste instantie vooral 

allocatieve efficiëntie is toetreding juist gewenst. Of duurzame toetreding mogelijk is vanuit de 

som van allocatieve en productieve efficiënte op langere termijn is aan de markt om te bepalen. 

ACM acht die mogelijke toetreding van partijen met een grotendeels eigen netwerk met 
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landelijke dekking echter thans geen reden voor een op een hogere kostprijs gebaseerd 

tariefplafond.  

535. ACM acht het ook niet redelijk om het vaststellen van N mede te baseren op aanbieders 

die deels een eigen netwerk hebben maar daarnaast een groot deel van hun netwerkbeslag 

inkopen. Voorbeelden voor de mobiele markt zijn MVNO’s. Voorbeelden voor de vaste markt 

zijn partijen die gebruik maken van toegang tot het netwerk van KPN of beschikken over eigen 

infrastructuur met een slechts beperkte dekking. Ook door die benadering zou de kostprijs te 

veel afwijken van de efficiënte kostprijs van een aanbieder met een efficiënte schaal. 

536. Het voorgaande resulteert in een keuze voor N=2 voor de vaste markt, waarin grofweg 

sprake is van twee grote ‘spelers’ te weten KPN enerzijds en de kabelaanbieders gezamenlijk 

anderzijds. Voor de mobiele markt resulteert dit in een keuze voor N=3 uitgaande van de 

bestaande drie aanbieders met een landelijk mobiel netwerk: KPN, T-Mobile en Vodafone. 

Uitgaande van de 100%/N benadering resulteert dit in een gemodelleerde vaste aanbieder met 

een schaal van 50% en een gemodelleerde mobiele aanbieder met een schaal van 33%. Een 

en ander is in overeenstemming met de in deze door Analysys Mason gemaakte keuze. 

B.3 Dimensionering van het mobiele netwerk 

537. Met betrekking tot de allocatie van kosten aan telefonie enerzijds en andere diensten 

(zoals data) anderzijds, is de vraag of die allocatie dient plaats te vinden op basis van de 

procentuele verhouding van die diensten in de busy hour of op basis van de procentuele 

verhouding van die diensten over het totale verkeer in een heel jaar.  

538. ACM is van oordeel dat de dimensionering moet plaatsvinden op basis van het totale 

verkeer. Het doel van de modellering is immers het berekenen van de kosten van de 

gespreksafgifte minuut en niet om de kosten van een busy hour minuut te berekenen. Het 

gebruik van het busy hour verkeer strookt dus niet met deze doelstelling. Bovendien strookt 

deze ook niet met een gespreksafgiftedienst die op alle uren van de dag wordt verkocht. 

B.4 Toerekening van frequentiekosten als incrementele kosten 

539. In dit onderdeel beoordeelt ACM de mate waarin de frequentiekosten (licentiekosten 

betaald in veilingen) puur incrementeel zijn aan mobiele gespreksafgifte. Voor de GSM-900 en 

DCS-1800 frequentiekosten geldt dat die door Analysys Mason proportioneel
143

 aan de 

incrementele kosten van mobiele gespreksafgifte zijn toegerekend. 

540. ACM is van oordeel dat deze proportionele toerekening aan de incrementele kosten juist 

is. Voor de levering van mobiele afgifte is extra netwerkcapaciteit nodig. Dit vereist extra 

                                                      
143

 Van de kosten van de GSM-900 en DCS-1800 frequenties wordt 25 procent als incrementele kosten aan mobiele 

gespreksafgifte toegerekend omdat ongeveer 25 procent van de capaciteit van GSM en DCS netwerken voor mobiele 

gespreksafgifte wordt gebruikt. 
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netwerkelementen (zoals base stations) en daarbij horen, bij een efficiënt netwerkontwerp, ook 

extra frequenties. Het lijkt aannemelijk dat die extra frequentiebehoefte de spectrumkosten (prijs 

betaald in een veiling) navenant zal vergroten. Dat de huidige spectrumkosten van mobiele 

aanbieders verzonken zijn, dat wil zeggen niet te vermijden door bijvoorbeeld de afgiftedienst 

niet te leveren, is niet relevant. Het gaat hier om de lange termijn frequentiekosten van de 

gemodelleerde aanbieder. 

B.5 Hoogte van de frequentiekosten  

541. In deze paragraaf beoordeelt ACM de wijze waarop de kosten van spectrum in het model 

moeten worden vastgesteld. Er zijn twee mogelijkheden voor het waarderen van spectrum in de 

bulric-modellen. Ten eerste kan gekozen worden voor een benadering waarbij de resultaten van 

de multiband frequentieveiling die op 14 december 2012 werd afgerond worden gebruikt in het 

model.  

542. Ten tweede kan gekozen worden voor een methode die uitgaat van de waarderingen 

zoals deze in het vorige model zijn opgenomen.  

543. ACM is van oordeel dat de methode waarbij uitgegaan wordt van de bestaande 

waarderingen uit het model de meest passende methode is voor het vaststellen van de 

frequentiekosten. In een bottom-up model is het van belang de efficiënte kosten te berekenen. 

Het bezwaar tegen de benadering die uitgaat van de frequentieveilingresultaten is dat de 

opbrengst van de veiling waarbij het benodigde spectrum plus het spectrum dat voor andere 

diensten wordt gebruikt is gekocht, niet representatief is voor het model. Voorts heeft Analysys 

Mason aangetoond dat de twee methodes niet tot grote verschillen in de uitkomst leiden. 

B.6 VoiP licentiekosten 

544. Het vaste netwerk dat wordt gemodelleerd, is het netwerk van een NGN aanbieder die 

gebruikmaakt van Voice over IP (VoIP). Voor het aanbieden van voice over een dergelijk 

netwerk zijn licenties noodzakelijk voor VoIP software. Aanbieders hebben in het kader van de 

modellering hun VoIP licentiekosten met ACM gedeeld. Analysys Mason heeft deze activa 

gesplitst in twee categorieën. Er is gekeken naar welke activa gedreven worden door het 

verkeer (zoals routers, gateways etc.) en welke activa gedreven worden door abonnees (zoals 

VMS servers) of vaste kosten (zoals HSS). Alleen het verkeergevoelige deel van de activa is 

vervolgens meegenomen in de berekening. 

B.7 WACC 

545. ACM onderschrijft de door The Brattle Group uitgevoerde berekening van de Weighted 

Average Cost of Capital (hierna: WACC). In deze paragraaf beschrijft ACM de uitgangspunten 

van de methode voor het vaststellen van de WACC en de invulling daarvan. 
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B.7.1 Methode 

546. De formule voor de berekening van de WACC is als volgt: 

V

D
Tr

V

E
rWACC

CDE
)1( −+=  

 

E
r = rendement op eigen vermogen 

D
r = rendement op vreemd vermogen 

C
T = vennootschapsbelasting 

E = eigen vermogen 

D = vreemd vermogen 

V = totaal vermogen 

 

547. In de onderstaande figuur is de berekening van de WACC schematisch weergegeven. 

Daarin is aangegeven welke parameters van belang zijn bij de berekening en op welke wijze zij 

onderling verband houden. 

 

Figuur 12. Parameters voor bepaling van de WACC 

 

B.7.2 Invulling methode 

548. De methode die beschreven staat in paragraaf 4.2.1 is de algemeen aanvaarde methode 

voor het berekenen van de WACC. Bij de invulling van de methode kunnen echter verschillende 

keuzes worden gemaakt.  
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549. ACM heeft in het licht van haar totstandkoming de invulling van de methode geëvalueerd 

en daarbij mede de ‘best practices’ binnen de NMa, OPTA en CA betrokken. ACM hanteert in 

beginsel de invulling van de methode die zij ook in de vorige marktanalyseronde heeft 

gehanteerd
144

 maar heeft als gevolg van de evaluatie de invulling op een aantal punten 

aangepast. Deze wijzigingen worden hieronder besproken en toegelicht. 

Onderdeel WACC Oude invulling Nieuwe invulling  

Rente opslag Benchmark idem 
Conceptual approach 20 
april 2010, blz 95 

Risicovrije rente     Randnummer 548 t/m 551 

- looptijden obligaties 3 jaar 10 jaar  

Marktrisicopremie     Randnummer 552 t/m 554 

- gemiddelde Rekenkundig 
Rekenkundig en 
meetkundig  

 

Bèta     Randnummer 555 t/m 558 

- referentieperiode 1 tot 5 jaar 3 jaar  

- correctie Blume-correctie Vasicek-correctie  

- deleveren Miller-methode Modigliani & Miller-methode  

Inflatie     Randnummer 559 

- cijfer Verwacht Gerealiseerd en verwacht  

- referentiemarkt Europa 
Gegevens voor zowel 
Nederland als Duitsland 

 

Gearing Benchmark Idem 
Conceptual approach 20 
april 2010, blz. 93 

Tabel 15. Invulling WACC-methode.  

 

Risicovrije rente 

 

550. Eén parameter voor het bepalen van de WACC is de risicovrije rente. De risicovrije rente 

betreft het in de markt gerealiseerde rendement op een investering zonder enige vorm van 

risico. In de praktijk bestaat een volledig risicovrije investering echter niet. ACM benadert de 

risicovrije rente daarom met het rendement op een staatsobligatie. Bij de bepaling welke 

staatsobligatie de risicovrije rente het best representeert, speelt de looptijd van de obligatie een 

rol.  

551. De looptijd van de staatsobligatie die als referentie wordt gebruikt, is van belang, omdat 

er normaliter een positieve relatie tussen de looptijd van een (staats)obligatie en het geëiste 

rendement bestaat. Deze positieve relatie is onder meer te verklaren door een groter 

inflatierisico en een verhoogde kans op faillissement bij obligaties met een langere looptijd. 

Daartegenover staat dat kortlopende obligaties gevoeliger zijn voor een verandering van de 

economische en monetaire omstandigheden, waardoor het geëiste rendement op deze 

obligaties meer volatiel is in vergelijking tot langlopend schuldpapier. 

                                                      
144

 Zie ‘Conceptual approach for the fixed and mobile BULRIC models’, Analysys Mason, 20 april 2010. 
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552. ACM bepaalt de risicovrije rente op basis van staatsobligaties met een looptijd van tien 

jaar omdat deze de hoogte van de risicovrije rente het beste benaderen. Hiervoor is een aantal 

redenen. Ten eerste is het rendement op tienjaars obligaties stabieler dan het rendement op 

bijvoorbeeld vijfjaars obligaties. Hierdoor zullen er bij het gebruik van tienjaars obligaties minder 

fluctuaties optreden. Ten tweede kunnen op basis van historische gegevens van tienjaars 

obligaties de toekomstige rendementen beter worden voorspeld dan op basis van historische 

gegevens van bijvoorbeeld vijfjaars obligaties. Ten derde zijn de gereguleerde ondernemingen 

voor een belangrijk deel gefinancierd met langjarig vreemd vermogen en aandelen. Ten vierde 

sluit de looptijd van tien jaar voor het vaststellen van de risicovrije rente het beste aan bij de 

bepaling van de marktrisicopremie. De marktrisicopremie wordt namelijk berekend op basis van 

lange termijn historische data. Ook dit pleit ervoor om de risicovrije rentevoet op basis van 

lange termijn data te berekenen. Indien deze consistentie zou ontbreken, bestaat het risico dat 

de kosten van het eigen vermogen, waarvoor de parameters risicovrije rente en 

marktrisicopremie relevant zijn, verkeerd berekend worden. Een argument voor een looptijd 

korter dan tien jaar is dat het verschil tussen obligaties met een lange en een korte looptijd vaak 

gerelateerd is aan risico’s die gelden voor de lange termijn en dus niet voor de korte termijn. 

553. ACM stelt op basis van het bovenstaande vast dat de risicovrije rente moet worden 

bepaald met behulp van staatsobligaties met een looptijd van tien jaar. 

Marktrisicopremie 

554. De marktrisicopremie is het verwachte rendement dat beleggers in de markt kunnen 

realiseren voor het extra risico dat investeren in de marktportefeuille oplevert in vergelijking tot 

een risicovrije investering. De marktrisicopremie wordt bepaald op basis van historische 

gegevens van het rendement op de marktportefeuille. 

555. Het historisch gemiddelde kan op twee manieren berekend worden: het rekenkundig en 

het meetkundig gemiddelde. Hoewel het historisch rekenkundig gemiddelde theoretisch gezien 

de beste maatstaf is om de voor de toekomst verwachte waarde te bepalen, laat de praktijk zien 

dat de werkelijk verwachte waarde onder dat gemiddelde ligt (het meetkundige gemiddelde ligt 

onder het rekenkundig gemiddelde). In de meeste gereguleerde sectoren speelt bovendien dat 

de aandeelhouders een lange termijn betrokkenheid bij de netwerken hebben, waardoor het 

verwachte rendement mogelijk dichter bij het meetkundig gemiddelde ligt. 

556. Op basis van het voorgaande ziet ACM geen aanleiding een zwaarder gewicht toe te 

kennen aan het rekenkundig of het meerkundig gemiddelde. Derhalve zullen beide methodes 

even zwaar worden meegewogen. 

Bèta 
 

557. Om de WACC te bepalen is een zogenaamde equity bèta benodigd. De equity bèta is 

een maat voor het risico dat een investeerder loopt door te investeren in de aandelen van een 
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specifieke onderneming ten opzichte van het risico van het investeren in de marktportfolio. Dit 

risico wordt het systematisch risico of marktrisico genoemd. 

558. ACM bepaalt dat de bèta op basis van dagelijkse rendementen gedurende drie jaar wordt 

vastgesteld. Hiermee wordt aangesloten bij de referentieperiode van de bepaling van de 

risicovrije rente. 

559. Om de betrouwbaarheid van de schattingen te vergroten, past ACM de Vasicek-correctie 

toe op de ruwe schattingen van de equity bèta’s. Het hanteren van de Vasicek-correctie is om 

twee redenen passender dan het hanteren van de Blume-correctie. De eerste reden is dat de 

Vasicek-correctie is gebaseerd op de statistische betrouwbaarheid van de schatting van de 

bèta. Hoe robuuster de schatting is, des te kleiner de aanpassing van de bèta. De Blume-

correctie is een correctie die, onafhankelijk van de betrouwbaarheid van de data, de bèta veel 

sterker corrigeert. 

560. ACM wijst op het belang om onderscheid te maken tussen de asset bèta en de equity 

bèta. De equity bèta is een indicatie van het marktrisico van de aandelen van een onderneming, 

terwijl de asset bèta het marktrisico is van de aandelen indien het bedrijf is gefinancierd met 

100% eigen vermogen. De hoogte van de equity bèta is derhalve mede afhankelijk van de wijze 

van financiering van een onderneming en de voor de onderneming geldende belastingvoet. Om 

bèta’s van ondernemingen in de vergelijkingsgroep vergelijkbaar te maken, wordt de asset bèta 

berekend. Bij de berekening van de asset bèta wordt gecorrigeerd voor de 

financieringsstructuur en de belastingvoet van de peers. Voor deze correcties wordt de 

Modigliani & Miller-methode toegepast. De Modigliani & Miller-methode houdt expliciet rekening 

met belastingen. Omdat in de WACC belastingen een rol spelen, is de Modigliani & Miller-

methode passender dan de Miller-methode. Dit geldt in nog sterkere mate doordat de 

vergelijkingsgroep onder meer bestaat uit andere landen met een andere belastingstructuur. 

Inflatie 

561. De inflatie is van belang voor het bepalen van de WACC, aangezien de WACC moet 

worden gecorrigeerd voor inflatie. De inflatieparameter wordt vastgesteld op basis van 

gerealiseerde inflatiecijfers en verwachtingen in Nederland en Duitsland. ACM is van oordeel 

dat voor de referentiemarkt dient te worden aangesloten bij de referentiemarkt voor het 

vaststellen de risicovrije rente. Voor Nederland worden hiertoe respectievelijk de cijfers van 

Eurostat en het Centraal Planbureau gebruikt. Voor Duitsland worden cijfers van Eurostat en de 

Bundesbank gebruikt.  
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Annex C  BULRIC model en documentatie 

562. Tabel 16 bevat een inventarisatie van de documentatie bij het BULRIC model. Deze 

documenten zijn als separate documenten gevoegd bij dit besluit. 

Annex Naam 

C.1 Conceptual specification for the update of the fixed and mobile BULRIC models. Version after industry 

comment 

C.2 IG1 presentation 

C.3 IG2 presentation 

C.4 2012 update of OPTA’s fixed and mobile BULRIC models.  Response to operator consultation 

C.5 Final BULRIC models - spreadsheets 

Tabel 16. BULRIC-model en documentatie. 
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Annex D Effectentoets – nadere beschrijving 

563. Deze Annex is in een separaat document opgenomen. 
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Annex E Effectentoets – spreadsheet model 

564. Deze Annex is in een separaat document opgenomen. 
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Annex F Nota van Bevindingen 

F.1 Inleiding 

 

565. ACM heeft op 16 april 2013 het ontwerpbesluit FTA-MTA-4 gepubliceerd. 

Overeenkomstig artikel 6b.1 van de Tw zijn belanghebbenden gedurende zes weken in de 

gelegenheid gesteld hun schriftelijke zienswijze op het ontwerpbesluit bij ACM kenbaar te 

maken. Tevens zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze mondeling 

naar voren te brengen. 

566. De volgende belanghebbenden hebben een schriftelijke zienswijze naar voren gebracht:  

- CAIW Diensten B.V. (hierna: CAIW); 

- Koninklijke KPN N.V. (hierna: KPN); 

- SpeakUp BV (hierna: SpeakUp); 

- T-Mobile Nederland B.V. (hierna: T-Mobile); 

- Tele2 Nederland B.V. (hierna: Tele2); 

- UPC Nederland (hierna: UPC); 

- Verizon Nederland B.V. (hierna: Verizon); 

- Vodafone Libertel B.V. (hierna: Vodafone); en 

- Ziggo B.V. (hierna: Ziggo). 

Verwerking van reacties 

567. Hieronder zal ACM ingaan op de zienswijzen van de verschillende partijen. Daarbij zal de 

structuur van het besluit worden aangehouden. ACM wijst erop dat de zienswijzen van partijen 

voor haar aanleiding hebben gevormd om haar ontwerpbesluit van 16 april 2013 op een aantal 

onderdelen aan te passen. In deze gevallen heeft ACM in haar reactie op de betreffende 

zienswijze aangegeven wat deze wijzigingen inhouden. 
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F.2 Marktafbakening 

568. KPN en T-Mobile zijn van mening dat OTT-ontwikkelingen onvoldoende worden 

meegenomen in de marktanalyse. Deze ontwikkelingen doen volgens KPN afbreuk aan het idee 

van de aanbieder van gespreksafgifte als monopolist voor de bereikbaarheid van de gebelde 

eindgebruiker. T-Mobile merkt bovendien op dat zogenaamde chatdiensten, zoals Whatsapp, 

ook een substitutieeffect hebben op spraakverkeer. 

569. Juist omdat ACM verwacht dat OTT-diensten op termijn een grotere rol in de retailmarkt 

kunnen gaan spelen, heeft zij Telecompaper in september 2012 opdracht gegeven om 

onderzoek te doen naar het gebruik, de providers en de belangrijkste ontwikkelingen met 

betrekking tot OTT-diensten. Zoals beschreven in randnummer 168 is het aantal gebruikers dat 

een applicatie voor OTT-spraakdiensten heeft geïnstalleerd nog zeer beperkt en gebruikt een 

groot deel hiervan de applicatie niet. Dat OTT-diensten geen substituut vormen voor vaste 

telefoniediensten heeft ACM uitgebreid beargumenteerd in de marktanalyse Vaste Telefonie
145

 

en deze analyse geldt ook nu nog.  

570. Chatdiensten zoals Whatsapp zullen eerder een substituut vormen voor SMS-berichten 

dan voor spraakdiensten. De directe interactie van een realtime telefoongesprek kan met 

chatdiensten niet worden bereikt. Hoewel Whatsapp een alternatieve manier van communicatie 

voor een telefoongesprek vormt, net als bijvoorbeeld e-mail, is er volgens ACM zeker op dit 

moment geen sprake van een substituut voor spraakdiensten. In de praktijk blijkt dat na de 

opkomst van Whatsapp met name SMS-berichten op steeds grotere schaal gratis door 

operators worden aangeboden.  

571. ACM voegt toe dat er, nadat door de beller een telefoonnummer is gekozen, op 

wholesaleniveau überhaupt geen substitutiemogelijkheden bestaan voor gespreksafgifte van de 

aanbieder die het nummer op zijn netwerkniveau heeft aangesloten.  

572. Volgens T-Mobile heeft ACM onvoldoende onderzoek naar de marktafbakening verricht. 

Zo zou zij geen SSNIP-test hebben uitgevoerd. Met betrekking tot het beperkte aantal mensen 

dat OTT-diensten afneemt voor spraaktelefonie, stelt T-Mobile dat dit heel goed gelegen kan 

zijn in het feit dat de tarieven momenteel al laag zijn.  

573. In reactie hierop verwijst ACM naar paragraaf 4.5.4 over empirische aanwijzingen voor 

beperkte substitutie. ACM beargumenteert in deze paragraaf op basis van gegevens over 

daadwerkelijke prijsverhogingen en volumeeffecten (op zowel wholesale- als retailniveau) in het 

verleden dat een monopolist zijn prijs winstgevend kan verhogen. T-Mobile’s suggestie dat 

OTT-gebruik laag is doordat de retailtarieven laag zijn, acht ACM minder relevant bij het 
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afbakenen van de hoger gelegen afgiftemarkten, los van de vraag of mobiele retailtarieven 

daadwerkelijk laag zijn in relatie tot OTT-diensten. Juist doordat er nog zo weinig gebruik van 

deze diensten wordt gemaakt, is volgens ACM niet aannemelijk dat er in deze 

reguleringsperiode een dermate grote concurrentiedruk van uitgaat, dat geconcludeerd kan 

worden dat deze diensten een substituut vormen, zoals hiervoor beschreven. 

574. 0970-nummers behoren volgens T-Mobile niet tot de relevante markt aangezien deze 

nummercategorie is bedoeld voor M2M-toepassingen. De voorbeelden van 

beveiligingssystemen en e-call zijn volgens T-Mobile onjuist, omdat er geen gesprekken tot 

stand komen. 

575. ACM benadrukt dat zij niet beoogt om 0970-nummers te reguleren waarbij geen sprake is 

van gespreksafgifte. Juist omdat er situaties denkbaar zijn waarin met behulp van een ‘machine’ 

automatisch een gesprek tot stand komt waarbij er sprake is van afgifte, is deze 

nummercategorie opgenomen in de marktafbakening. In die gevallen zijn de 

concurrentieomstandigheden vergelijkbaar met die van geografische of mobiele nummers, 

afhankelijk van of het gesprek op een vast of mobiel netwerk wordt afgegeven.  

F.3 Dominantieanalyse 

576. Gerelateerd aan haar zienswijze ten aanzien van de marktafbakening merkt KPN op dat 

de effecten van OTT tot de conclusie kunnen leiden dat de positie van aanbieders van 

gespreksafgifte is veranderd. ACM heeft dat volgens KPN onvoldoende onderzocht. 

577. Zoals onder de zienswijzen ten aanzien van de marktafbakening is beschreven, heeft 

ACM juist opdracht gegeven aan Telecompaper om ontwikkelingen met betrekking tot de rol 

van OTT in kaart te brengen. In de dominantieanalyse concludeert ACM mede op basis van dat 

onderzoek dat hoewel toetreding op de gespreksafgiftemarkten niet mogelijk is, OTT-diensten 

op termijn mogelijk wel tot concurrentiedruk kunnen leiden. Echter, onder meer vanwege de in 

paragraaf 5.3 genoemde hindernissen van OTT wordt de marktmacht van aanbieders van 

gespreksafgifte hierdoor niet dermate beperkt dat er geen sprake zou zijn van AMM. 

578. UPC is van mening dat, behalve KPN, alle andere vaste aanbieders ook in afwezigheid 

van regulering, niet in staat zullen zijn om hun tarieven voor gespreksafgifte winstgevend te 

verhogen en dat er voor UPC geen sprake is van een risico op buitensporig hoge tarieven. De 

onderzoeken van Oxera en Lexonomics waar ACM naar verwijst, kunnen volgens UPC zonder 

update niet actueel zijn. Er kan geen sprake van zijn dat de gehele markt de conclusies uit het 

rapport ondersteunt, zoals de tekst uit het ontwerpbesluit lijkt te suggereren. Volgens UPC 

beschikt KPN wel degelijk over kopersmacht ten opzichte van UPC. Doordat het aantal 

verplichtingen op de vaste telefoniemarkt en doorgiftemarkt voor KPN is afgenomen, is haar 

positie sterker geworden en heeft zij meer mogelijkheden om op prijs te concurreren. Bovendien 
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stelt Lexonomics volgens UPC ten onrechte dat de hogere tarieven die door KPN zouden 

worden gerekend, kunnen worden doorgegeven aan de eindgebruiker. Dit miskent dat 

retailprijsverhogingen zullen leiden tot een daling van de vraag naar vaste telefoniediensten. 

579. ACM stelt vast dat UPC al in reacties op voorgaande marktanalysebesluiten 

gespreksafgifte heeft gesteld dat er geen sprake is van aanmerkelijke marktmacht van UPC en 

dat er sprake is van kopersmacht aan de zijde van KPN. Zoals door ACM is beargumenteerd in 

hoofdstuk 5 is alleen al het gegeven dat elke aanbieder over een marktaandeel van 100% 

beschikt een zeer sterke indicatie voor het hebben van aanmerkelijke marktmacht. Daarnaast is 

er nog een aantal bijkomende factoren dat bijdraagt aan de dominante positie van de 

individuele aanbieders. Specifiek met betrekking tot kopersmacht merkt ACM op dat UPC in 

reactie op de vragenlijst geen veranderingen in de markt heeft genoemd die eraan bij zouden 

dragen dat de mate van kopersmacht is veranderd. Ook andere partijen hebben bevestigd dat 

zich op dit punt geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan. Op basis hiervan concludeert 

ACM dat ook de conclusies uit de onderzoeken van Oxera en Lexonomics naar kopersmacht 

nog steeds geldig zijn. Met betrekking tot de op KPN rustende verplichtingen is het niet zo dat 

KPN door het intrekken van bepaalde verplichtingen sterker is geworden, zoals UPC beweert. 

ACM heeft juist verplichtingen ingetrokken omdat KPN minder sterk is geworden en UPC 

sterker. De redenering loopt dus precies andersom. In de praktijk heeft ACM op enkelvoudige 

gesprekken vanwege de verzwakte positie van KPN verplichtingen kunnen intrekken. ACM 

herkent het geschetste beeld dan ook niet.  

F.4 Mededingingsproblemen 

580. KPN is van mening dat OTT-ontwikkelingen hadden moeten worden meegewogen in de 

opvatting over de mogelijkheid voor aanbieders van gespreksafgifte om buitensporig hoge 

tarieven te mogen rekenen. ACM doet die ontwikkeling te makkelijk af, wat betekent dat het 

besluit volgens KPN op dit punt onvoldoende onderbouwd is. 

581. Zoals beschreven naar aanleiding van de bedenkingen ten aanzien van de 

marktafbakening en de dominantieanalyse heeft ACM de ontwikkelingen rondom OTT-diensten 

met name betrokken in de dominantieanalyse. In de analyse concludeert ACM dat er 

vooralsnog te weinig concurrentiedruk van deze diensten uitgaat om het bestaan van AMM te 

voorkomen en daarmee de prikkel en de mogelijkheid om excessieve tarieven te hanteren weg 

te nemen.  

582. Ten aanzien van de door ACM in het besluit beschreven gedragingen in de praktijk merkt 

UPC op dat de in paragraaf 6.2.4 genoemde verhoogde tarieven van UPC in de praktijk niet 

daadwerkelijk zijn betaald. Volgens UPC had deze verhoging tot doel om een gelijker speelveld 

te creëren ten opzichte van mobiele partijen die hun MTA-tarieven boven het 

kostengeoriënteerde niveau vaststelden. 
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583. De zienswijze van UPC illustreert het risico op buitensporig hoge tarieven in afwezigheid 

van regulering. Dat wil ACM juist wil voorkomen.  

584. Vodafone kan zich vinden in de analyse van ACM dat het risico op marge-uitholling zich 

voordoet. Vodafone wijst er op dat tarieven op basis van pure BULRIC waarbij 

gemeenschappelijke kosten niet worden gedekt, kunnen leiden tot het omgekeerde effect: 

marge-ophoging. Partijen zonder eigen netwerk (MVNO’s en CPS) worden dan op een 

oneigenlijke manier gesubsidieerd door partijen met een eigen netwerk. 

585. In het hoofdstuk mededingingsproblemen worden de mededingingsproblemen 

geanalyseerd die zich kunnen voordoen in een situatie zonder regulering. Effecten van 

regulering worden geanalyseerd in het hoofdstuk Verplichtingen. ACM herkent niet het beeld 

dat de gemeenschappelijke en gezamenlijke kosten niet kunnen worden gedekt. Deze kosten 

worden niet beschouwd als relevante kosten bij het vaststellen van het afgiftetarief. Eventuele 

voor afgifte niet relevante netwerkkosten kunnen bij de MVNO in rekening worden gebracht. Er 

is dus geen sprake van marge ophoging. 

586. KPN geeft aan dat grensoverstijgende concurrentieverstoring als gevolg van buitensporig 

hoge tarieven ook kan plaatsvinden in relatie tot aanbieders van buiten de Europese Unie. De 

door KPN aangegeven situatie betreft buitenlandse (non-EU) aanbieders die ‘gedifferentieerde’ 

MTA-tarieven rekenen; voor nationaal verkeer hanteren ze een laag MTA-tarief en voor verkeer 

vanuit buitenland een hoog MTA-tarief. KPN heeft een lijst van aanbieders verstrekt die dit 

(jegens KPN) toepassen. Doordat deze operators omgekeerd gewoon kunnen profiteren van de 

gereguleerde MTA-tarieven in Nederland is er op dit moment geen mogelijkheid om via 

commerciële onderhandelingen tegenwicht te bieden aan deze kostenverhogende wijze van 

handelen.  

587. ACM erkent dat grensoverstijgende concurrentieverstoring als gevolg van buitensporig 

hoge tarieven ook kan plaatsvinden in relatie tot aanbieders van buiten de Europese Unie. In 

dat opzicht is geen verschil met aanbieders uit Nederland of elders uit de Europese Unie. ACM 

deelt niet de mening van KPN dat commerciële onderhandelingen tegenwicht kunnen bieden 

aan het hanteren van buitensporig hoge tarieven. ACM heeft bij de analyse van dit 

mededingingsprobleem in randnummer 221 van het besluit aangegeven dat uit de 

dominantieanalyse is gebleken dat aanbieders onvoldoende kopersmacht ondervinden om 

tariefsverhogingen te voorkomen. ACM komt hier bij het bespreken van de verplichtingen in 

deze nota van bevindingen op terug (randnummer 611 en verder). 
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F.5 Verplichtingen 

 

Algemeen 

588. SpeakUp is van mening dat afgiftetarieven niet volledig geïsoleerd zijn van andere 

markten. ACM bespreekt het waterbedeffect, waarmee zij aangeeft dat er verbanden bestaan. 

In de regulering van de tarieven wordt volledig voorbij gegaan aan de MVNO/MVNE
146

 markt, 

wat niet alleen een afzetkanaal voor de mobiele operators is, maar ook een aanzienlijke 

(wholesale) markt, die substantieel bijdraagt aan de dynamiek en concurrentie in de mobiele 

markt. MTA-regulering mag geen negatieve invloed hebben op de concurrentiekansen van 

MVNO/MVNE bedrijven, maar dit is volgens SpeakUp wel het geval. ACM had bij het 

vaststellen van MTA/FTA tarieven rekening moeten houden met de specifieke positie van de 

MVNO/E. 

589. ACM realiseert zich dat MVNO/MVNE’s mogelijk een andere kostenstructuur en 

businessmodel hebben dan MNO’s. Dit neemt niet weg dat ook voor MVNO/MVNE’s geldt dat 

zij dezelfde prikkels en mogelijkheden hebben tot mededingingsbeperkende gedragingen als 

MNO’s. Om deze reden ziet ACM geen aanleiding om MVNO’s niet op hetzelfde tariefniveau als 

MNO’s te reguleren. 

Pure BULRIC bevordert toetreding 

590. Met betrekking tot het argument dat pure BULRIC toetreding bevordert, merken T-Mobile 

en Vodafone op dat ACM eraan voorbij gaat dat er ook inkomsten uit gespreksafgifte worden 

gegenereerd. Daarbij stelt T-Mobile dat toetreding tot uitsluitend de afgiftemarkt (zonder retail) 

niet mogelijk is. Gerelateerd hieraan zijn T-Mobile en KPN van mening dat de motivering van 

ACM over de verschillen in off-net en on-net verkeer en de gevolgen daarvan onvoldoende zijn 

om de conclusie te kunnen dragen dat er sprake is van financiële gevoeligheid als gevolg van 

asymmetrie. Zo heeft ACM niet aangetoond dat er sprake is van ongebalanceerde 

verkeersstromen. Daarnaast houdt zij geen rekening met belbundels.  

591. ACM bevestigt dat toetreders uiteraard ook inkomsten uit gespreksafgifte ontvangen voor 

inkomende gesprekken vanaf een ander netwerk. T-Mobile en Vodafone lijken te suggereren 

dat er een gebalanceerde positie tussen inkomend en uitgaand verkeer is. Echter, dit is niet 

altijd het geval en is afhankelijk van een groot aantal factoren, waaronder de wijze waarop 

concurrerende aanbieders zich op de retailmarkt gedragen (op het gebied van onder meer prijs 

en klantendoelgroep). De noodzaak om een balans te bewerkstelligen tussen inkomend en 
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uitgaand verkeer kan kostbaar zijn en beperkt de commerciële strategieën voor een klein 

netwerk. Zoals in het besluit is beschreven, zijn kleine partijen veel gevoeliger voor schokken in 

verkeersstromen. Het risico op ongebalanceerde verkeersstromen en de noodzaak om de 

strategie op de retailmarkt hierop aan te passen, kan leiden tot concurrentienadelen voor 

toetreders. Dat dit risico er is, bevestigt  KPN in haar zienswijze aangezien zij verwacht dat 

symmetrie in verkeersstromen zal gaan afnemen, mede in het licht van IP-ontwikkelingen. Op 

belbundels komt ACM terug in haar reactie naar aanleiding van zienswijzen met betrekking tot 

retailprijsstructuur. 

592. KPN stelt dat ACM niet duidelijk aangeeft hoe pure BULRIC leidt tot lagere 

toetredingsdrempels. KPN gaat ervan uit dat ACM doelt op hybride vormen van OTT-aanbod en 

verwijt ACM dat dit niet gemotiveerd wordt.  

593. ACM doelt niet specifiek op hybride vormen van OTT-aanbod zoals KPN suggereert, 

maar op volwaardige toetreders op de retailmarkten van vaste of mobiele telefonie.  Pure 

BULRIC maakt het minder risicovol voor kleine partijen om op deze markten te opereren of toe 

te treden. Zoals beschreven, hebben kleine partijen een relatief groot aandeel afgiftekosten. 

Hierdoor zijn deze partijen gevoeliger voor schokken in verkeersstromen. Deze gevoeligheid is 

kleiner bij pure BULRIC dan bij plus BULRIC.  

594. Ook noemt ACM in het besluit het concurrentievoordeel voor gevestigde operators met 

veel aangesloten klanten dat zij makkelijker dan toetreders nieuwe klanten kunnen aantrekken 

door het aanbieden van gratis (of goedkope) on-net gesprekken. Wanneer off-net gesprekken 

door gevestigde partijen aan hun eigen klanten duurder worden aangeboden dan on-net 

gesprekken, zal het bovendien nog minder aantrekkelijk worden om klant te worden bij een 

klein netwerk, aangezien deze klanten door de prijsstructuur van grotere operators relatief 

minder gesprekken zullen ontvangen.
147 

 

595. Ten aanzien van het rekenvoorbeeld van tabel 5 merkt T-Mobile op dat de retailprijs in 

het voorbeeld gelijk blijft, ongeacht de hoogte van het afgiftetarief. Dit staat haaks op ACM’s 

latere betoog dat er sprake is van cost pass through en op het welvaartsmodel, waarin 

onderscheid wordt gemaakt in een abonnementsprijs en een minuutprijs.  

596. Het rekenvoorbeeld heeft ACM opgenomen ter illustratie van het argument dat pure 

BULRIC toetreding vereenvoudigt. Voor de eenvoud is hierin geabstraheerd van de cost pass 

through, mede omdat ACM in de effectentoets hiervoor in de diverse scenario’s verschillende 

waarden heeft aangenomen. Echter, zelfs als er sprake is van 100% kostendoorgifte (dus het 
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and ‘Bill-and-Keep’vs. ‘Cost-Basted’ Regulation of Mobile Termination Rates”, Review of Network Economics, Berkely 

Electronic Press, vol. 9(1).  
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retailtarief stijgt met hetzelfde bedrag als waarmee het afgiftetarief stijgt) leidt een hoger 

afgiftetarief tot een stijging van de verhouding tussen afgiftekosten en omzet, zoals in 

onderstaande tabel wordt geïllustreerd. De tabel, waarin de verhoging van het afgiftetarief leidt 

tot een verhoging van de retailprijs met hetzelfde bedrag, laat net als tabel 5 zien dat een groot 

deel van de omzet van kleine aanbieders noodzakelijk is om kosten van afgifte te dekken. 

Wanneer bovendien de hoeveelheid off-net gesprekken van de kleine partij toeneemt, leidt dit 

tot een procentueel grote stijging van de kosten ten opzichte van de retailomzet. Dit effect is 

groter naarmate het afgiftetarief hoger is. De vereenvoudiging van het rekenmodel doet dus niet 

af aan de conclusie dat de toetredingsdrempel bij pure BULRIC lager is dan bij plus BULRIC. 

   
aantal 
klanten 

Retail 
omzet  

Afgiftekosten 
bij symmetrie 
(50/50) 

Afgiftekosten 
bij asymmetrie 
(45/55) 

Afgiftekosten / 
omzet bij 
symmetrie 

Afgiftekosten/ omzet 
bij asymmetrie  

 
Afgiftetarief  = 0,01 
Retailprijs = 0,05 
 
Aanbieder (90%)  90 4,5 0,09 0,081 2,0%  1,8%   

Aanbieder (10%)  10 0,5 0,09 0,099 18,0%  19,8%   
Afgiftetarief  = 0,02    
Retailprijs = 0,06 
    

Aanbieder (90%)  90 5,4 0,18 0,162 3,3%  3,0%   

Aanbieder (10%)  10 0,6 0,18 0,198 30,0%  33,0%   

Tabel 17. Kosten gespreksafgifte bij verschillende tarieven en verkeersstromen. 

597. Pure BULRIC geeft kleine aanbieders volgens Vodafone een oneigenlijk voordeel 

(subsidie) in plaats van dat het toetreding vereenvoudigt, omdat zij gevestigde partijen zou 

dwingen gespreksafgifte onder de kostprijs aan te bieden. Bovendien worden ook kosten 

gemaakt voor termineren op het eigen netwerk. Bij plus BULRIC zijn de kosten voor andere 

aanbieders gelijk aan de kosten die een efficiënte aanbieder maakt voor afgifte op zijn eigen 

netwerk. 

598. ACM ziet niet in op welke wijze kleine aanbieders een oneigenlijk voordeel krijgen 

wanneer afgiftetarieven op basis van pure BULRIC worden vastgesteld. Het tariefplafond geldt 

voor alle aanbieders. Het is niet zo dat ACM partijen dwingt om gespreksafgifte onder de 

kostprijs aan te bieden, aangezien alle relevante incrementele kosten inclusief een redelijk 

rendement in het pure BULRIC tarief zijn opgenomen. Hoewel er uiteraard ook kosten 

verbonden zijn aan het termineren van gesprekken op het eigen netwerk zijn de zogenaamde 

out of pocket kosten die aan gespreksafgifte verbonden zijn een belangrijke 

toetredingsdrempel. Juist om deze reden is het voor toetreders eenvoudiger om op de markt te 

opereren als het afgiftetarief en hiermee de out of pocket kosten lager zijn. Zoals is toegelicht in 

paragraaf 8.3.2 bestaat een groot deel van het verkeer van een kleine aanbieder immers uit off-

net gesprekken, omdat gebruikers op dit netwerk nog weinig andere gebruikers op hetzelfde 
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netwerk kunnen bereiken. Een relatief groot deel van de omzet uit belminuten van deze kleine 

partijen is dan nodig om kosten voor gespreksafgifte te dekken. ACM ziet derhalve in de 

argumenten van partijen geen reden om het besluit te wijzigen. 

Bevordering symmetrie tussen vast en mobiel 

599. KPN, T-Mobile en Vodafone stellen dat plus BULRIC rekening houdt met 

kostenverschillen tussen vaste aanbieders enerzijds en mobiele aanbieders anderzijds. 

Verschillen in kostenstructuur zijn op zichzelf geen probleem dat opgelost moet worden. 

Vodafone ziet niet in hoe het afdwingen van meer gelijke tarieven voor verschillende diensten 

bijdraagt aan een level playing field tussen vaste en mobiele aanbieders. In werkelijkheid 

creëert het gelijktrekken van afgiftetarieven een asymmetrie aangezien vaste aanbieders in 

hogere mate hun kosten kunnen goedmaken en ver onder de kosten gebruik maken van afgifte 

op mobiele netwerken. Dit leidt ertoe dat marges van mobiele aanbieders naar vaste 

aanbieders worden overgeheveld. Het schrappen van gemeenschappelijke kosten leidt tot een 

veel groter dekkingstekort bij mobiele dan bij vaste aanbieders. Niet duidelijk is waarom 

verschillen in tarieven tot concurrentieverstoringen tussen twee afzonderlijke retailmarkten 

leiden. 

600. ACM is van mening dat wel degelijk van belang is dat afgiftetarieven naar elkaar toe 

groeien, waardoor er een gelijker speelveld tussen vast en mobiel ontstaat. Daardoor kunnen 

aanbieders van vaste en mobiele telefonie in toenemende mate met elkaar concurreren. Ook de 

Europese Commissie stelt in de Aanbeveling gespreksafgifte dat afgiftetarieven belangrijke 

strategische gevolgen kunnen hebben die doorwegen in de concurrentiepositie van aanbieders, 

omdat vaste en mobiele aanbieders concurreren bij het aantrekken van abonnees.  

601. Ook pure BULRIC leidt nog tot een relatief groot verschil tussen het vaste en het mobiele 

afgiftetarief (factor 10). Dit komt doordat rekening wordt gehouden met de verschillende 

kostenstructuren van vast en mobiel. ACM is het met partijen eens dat de verschillende 

kostenstructuren op zichzelf geen probleem vormen. De regulering is symmetrisch, omdat 

zowel mobiele als vaste aanbieders hun incrementele kosten kunnen goedmaken door het 

afgiftetarief. De gemeenschappelijke en gezamenlijke kosten kunnen op de retailmarkt worden 

terugverdiend.  

Concurrentie om specifieke klantgroepen neemt toe 

602. T-Mobile acht het niet aannemelijk dat pure BULRIC concurrentie om specifieke 

doelgroepen bevordert. Het is eerder andersom: bij een laag afgiftetarief maakt het voor een 

aanbieder niet veel uit in hoeverre er nu sprake is van on-net of off-net verkeer en zal een 

aanbieder eerder hetzelfde tarief voeren voor de verschillende gesprekken.  



 

   

  

  

 

 

 

 

Openbare versie 

 

 
1
6
6
/1

9
8
 

603. ACM deelt T-Mobile’s visie niet. Aanbieders zijn bij een lager gespreksafgiftetarief voor 

hun inkomsten afhankelijker van de retailmarkt. Zij moeten zich bij pure BULRIC harder 

inspannen om gemeenschappelijke en gezamenlijke kosten terug te verdienen dan bij plus 

BULRIC. Om deze reden zullen ze hun best doen retailopbrengsten te vergroten, onder meer 

door zich op de meest winstgevende klantsegmenten te richten. Het gaat hierbij niet 

noodzakelijkerwijs om het onderscheid tussen on-net en off-net verkeer, maar bijvoorbeeld ook 

om klantgroepen die veel gebeld worden in plaats van dat zij zelf bellen. 

604. Ook als afgiftetarieven hoog zijn hebben aanbieders volgens Vodafone de prikkel om 

naar de gunst van de klant te dingen, omdat dit leidt tot hogere inkomsten. Bij lage 

afgiftetarieven zal een operator misschien eerder klanten werven die veel off-net bellen, omdat 

dit goedkoper is dan een on-net gesprek. ACM moet als toezichthouder niet sturen door het 

afgiftetarief als knop te beschouwen om aanbieders te prikkelen zich op bepaalde groepen 

klanten op de retailmarkt te richten. 

605. Het argument dat pure BULRIC kan leiden tot meer concurrentie om specifieke 

klantgroepen neemt niet weg dat aanbieders in algemene zin inderdaad een prikkel hebben om 

om de gunst van de klant te dingen, zoals Vodafone stelt. Echter, ACM benadrukt dat wanneer 

tarieven op basis van pure BULRIC zijn vastgesteld, dit een extra prikkel geeft om de 

retailomzet te vergroten door meer op specifieke klantsegmenten toegesneden aanbiedingen 

(prijsdiscriminatie). Dit kan er toe leiden dat de totale vraag toeneemt, wat leidt tot grotere 

retailinkomsten en grotere welvaart van eindgebruikers. ACM spreekt zich daarbij niet uit over 

het bevorderen van bepaalde groepen. Vodafone’s suggestie dat operators klanten zullen 

werven die veel off-net bellen acht ACM niet aannemelijk.  

Pure BULRIC bevordert ontwikkeling van de interne markt 

606. Vodafone en T-Mobile zien niet in hoe Nederlandse aanbieders een 

concurrentievoordeel kunnen behalen ten opzichte van buitenlandse aanbieders aangezien er 

sprake is van nationale markten. Het gros van de Belgische of Duitse consumenten zal volgens 

T-Mobile nooit overwegen of besluiten een Nederlands abonnement te nemen, aangezien zij 

dan met internationale roamingtarieven worden geconfronteerd. In landen waar plus BULRIC is 

toegestaan, dient dit geld om de common costs te dekken, niet om in andere landen te 

concurreren op de retailmarkten. Onevenwichtigheden ontstaan juist door pure BULRIC omdat 

in de landen waar deze kostenmethodiek wordt geïntroduceerd de common costs niet kunnen 

worden gedekt. 

607. Hoewel er sprake is van nationale markten voor gespreksafgifte en ook de onderliggende 

retailmarkten nationaal van omvang zijn, kan de hoogte van het afgiftetarief de 

concurrentieverhoudingen tussen aanbieders die in meerdere landen actief zijn, beïnvloeden. 

ACM is het met T-Mobile eens dat consumenten buiten Nederland niet snel een Nederlands 
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abonnement zullen afsluiten (en vice versa). Wel is het mogelijk dat aanbieders die in de 

Nederlandse markt actief zijn, ook in andere Europese landen opereren of willen opereren. 

Wanneer in Nederland tarieven op basis van plus BULRIC zouden worden vastgesteld terwijl in 

andere landen - overeenkomstig de Aanbeveling - lagere pure BULRIC tarieven worden 

gehanteerd, kunnen de aanbieders met hoge Nederlandse afgifteinkomsten dit voordeel 

gebruiken om op oneigenlijke wijze te gaan concurreren op de retailmarkten van landen met 

pure BULRIC. 

608. De oorzaak voor het gebrek aan harmonisatie moet volgens Vodafone bij de Europese 

Commissie worden gezocht die verantwoordelijk is voor de tweedracht in Europa door het 

controversiële pure BULRIC in haar aanbeveling op te nemen. Het is een verkeerde voorstelling 

van zaken als zou Nederland de enige dwarsligger in Europa zijn, mede omdat in Duitsland 

voor plus BULRIC is gekozen en er in veel andere landen nog beroepszaken moeten worden 

afgehandeld.  

609. Bij de invulling van de verplichting tot kostenoriëntatie dient ACM zo veel mogelijk 

rekening te houden met de Aanbeveling gespreksafgifte van de Europese Commissie. ACM 

meent dat pure BULRIC de geconstateerde mededingingsproblemen volledig wegneemt en het 

meest bijdraagt aan de verwezenlijking van de doelstellingen van artikel 1.3 van de Tw. ACM 

heeft in paragraaf 8.3.3 een overzicht gegeven van landen waarin voor pure BULRIC en plus 

BULRIC is gekozen. Hieruit blijkt duidelijk dat Duitsland een van de weinige landen is waarin de 

toezichthouder van plan is plus BULRIC op te leggen. Overigens is de Commissie tegen de 

Duitse besluiten procedures gestart, zodat ook vanuit dat perspectief een verdere 

harmonisering mogelijk is.
148

 

610. KPN en T-Mobile merken op dat de plus BULRIC tarieven nog steeds tot de middenmoot 

van Europese afgiftetarieven behoren, dus onduidelijk is waarom deze tarieven tot oneerlijke 

concurrentie zouden leiden. T-Mobile verwijst daarbij naar figuur 9 van het besluit. KPN 

beschouwt de plus BULRIC tarieven echter in relatie tot de actuele Europese afgiftetarieven. 

Daarnaast merkt KPN op dat het vreemd is dat de vergelijking met andere landen bij 

gespreksafgifte als argument dient, nu het in andere marktanalyses uitdrukkelijk verworpen is. 

611. De marktomstandigheden in de verschillende Europese landen zijn vergelijkbaar, en de 

verkeersstromen zijn deels internationaal. Daarom is het volgens ACM, in het licht van de 
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 De Commissie heeft de Duitse toezichthouder BNetzA een individuele aanbeveling gegeven met het verzoek het 

ontwerpbesluit voor mobiele gespreksafgifte aan te passen of in te trekken en voor 1 oktober 2013 een nieuw besluit te 

nemen met tarieven die zijn vastgesteld op basis van (pure) BULRIC. Ook tegen de twee Duitse besluiten over de vaste 

gespreksafgifte is de Commissie artikel 7a procedures gestart. 
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bevordering van de ontwikkeling van de interne markt, voor de gespreksafgiftemarkten van 

belang dat de kostenberekeningsmethoden in Europa worden geharmoniseerd. De hoogte van 

het tarief kan van land tot land verschillen omdat er sprake is van objectiveerbare 

kostenverschillen. Als in heel Europa tarieven op basis van pure BULRIC worden vastgesteld, 

betekent dit dat aanbieders in elk land de incrementele kosten van gespreksafgifte in rekening 

kunnen brengen. Als aanbieders in een bepaald land meer dan de incrementele kosten voor 

afgifte kunnen rekenen, hebben zij door deze extra inkomsten een concurrentievoordeel ten 

opzichte van aanbieders in landen waarin dit niet is toegestaan, zoals hiervoor is uitgelegd. 

ACM benadrukt dat de reguleringsdoelstelling van de ontwikkeling van de interne markt 

specifiek voor gespreksafgifte van groot belang is, omdat er op de afgiftemarkten sprake is van 

grensoverschrijdend verkeer. 

612. In figuur 9 heeft ACM een aantal landen opgenomen die niet behoren tot de Europese 

Unie. In de EU is het gemiddelde mobiele afgiftetarief 1,92 eurocent per minuut. Gewogen naar 

aantal abonnementen is het gemiddelde mobiele afgiftetarief in de EU 1,38 eurocent per 

minuut.
149

 Het gemiddelde mobiele afgiftetarief daalt nog steeds. Het is daarom de verwachting 

dat het plus BULRIC tarief op afzienbare termijn niet meer tot de middenmoot behoort, zoals 

KPN stelt. Het aantal landen dat pure BULRIC implementeert, zal immers verder toenemen. 

613. Volgens ACM is het onjuist om een vergelijking te maken met de actuele Europese 

afgiftetarieven. ACM is gehouden een prospectieve analyse te maken, en gaat daarom uit van 

de tarieven die het uiteindelijk efficiënte kostenniveau in andere landen weergeven; dat wil 

zeggen dat de tarieven die gelden aan het einde van een mogelijk glijpad, zo veel mogelijk 

overeenkomen met de reguleringsperiode van het onderhavige besluit. 

614. Het is volgens KPN bekend dat de belangrijkste handelspartner van Nederland 

(Duitsland) voor mobiele gespreksafgifte de tarieven heeft vastgesteld op een niveau dat vrijwel 

overeenkomt met het plus BULRIC niveau dat ACM heeft vastgesteld. 

615. Het door Duitsland vastgestelde mobiele afgiftetariefplafond komt inderdaad nagenoeg 

overeen met de door ACM op basis van plus BULRIC berekende kosten voor mobiele 

gespreksafgifte. De mobiele gespreksafgiftetarieven van de daaropvolgende belangrijkste 

handelspartners zijn vergelijkbaar met het door ACM vastgelegde pure BULRIC tariefplafond 

(zie figuur 13).  

                                                      
149

 Als bron voor het aantal abonnementen is het BEREC-rapport “Termination Rates Benchmark Snapshot (as of 

January 2013) Integrated Report on Mobile Termination Rates, Fixed Termination Rates & SMS Termination Rates, 

May 2013” gebruikt. Van een groot aantal landen (met name landen die pure BULRIC hanteren) ontbreekt dit cijfer. 

Deze zijn in de weging niet meegenomen. Een weging op basis van handelsstromen van 2012 van Nederland met alle 

lidstaten (bron: CBS) leidt echter tot nagenoeg dezelfde uitkomst. 
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Figuur 13. Gespreksafgiftetarieven in EU-landen gesorteerd op basis van omvang van 

handelsstromen (som van import en export in 2012, bron: CBS). 

 

Pure BULRIC leidt tot efficiënte prijsvorming op de retailmarkt 

616. ACM’s veronderstelling dat pure BULRIC tot een efficiënte retailtariefstructuur leidt, is 

volgens T-Mobile en Vodafone onjuist. KPN betwist dat lagere afgiftetarieven zullen leiden tot 

lagere eindgebruikerstarieven. Eindgebruikers hebben vooral gekozen voor belbundels, niet 

zozeer voor pay-as-you-go tarieven. Ook Volgens T-Mobile is er in de praktijk geen sprake van 

een cost pass through.  

617. ACM stelt in het besluit niet dat lagere afgiftetarieven altijd grotendeels worden 

doorgegeven in lagere minuuttarieven van verkeer naar de bestemmingen waarvan de 

afgiftetarieven dalen. ACM geeft alleen aan dat in het algemeen op een geaggregeerd niveau 

door lagere afgiftetarieven de minuuttarieven dalen en de abonnementstarieven stijgen. 

Aanbieders geven de verlagingen naar verwachting conform het principe van Ramsey-pricing 

vooral door in de meest elastische retaildiensten en vooral de tarieven die gebruikers 

onderzoeken als ze een aanbieder en abonnement selecteren. ACM erkent dat de invloed van 

afgiftetarieven op retailtarieven in de werkelijkheid complexer is dan wat er in het model dat aan 

de effectentoets ten grondslag ligt, is aangenomen. ACM zal hier in haar reactie op zienswijzen 

op de effectentoets nog uitgebreider bij stilstaan.  

618. Vodafone stelt dat het twijfelachtig is of gederfde wholesaleinkomsten volledig of 

grotendeels kunnen worden terugverdiend op de retailmarkt. Aanbieders kunnen hun tarieven 

alleen maar laten stijgen als ze allemaal in gelijke mate met lagere inkomsten worden 

geconfronteerd (wat niet het geval is). Met name stijgingen in variabele kosten kunnen worden 

doorgezet, voor onderdekking van de verzonken kosten is dit twijfelachtig. Gerelateerd hieraan 

stelt ook T-Mobile dat prijzen dichtbij of op het niveau van marginale kosten niet leiden tot een 

efficiënte uitkomst in de telecomsector, doordat de bulk van de kosten uit vaste kosten bestaat. 
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ACM’s argument dat aanbieders in de retailmarkt vrij zijn hun tarieven aan te passen en er 

hierdoor minder verstoringen plaatsvinden, is volgens T-Mobile ongeldig aangezien een 

aanbieder niet continu zijn prijzen kan aanpassen. 

619. ACM merkt op dat door het vaststellen van tarieven op basis van pure BULRIC Vodafone 

de incrementele kosten die met gespreksafgifte verband houden bij haar wholesaleafnemers in 

rekening kan brengen. De niet-incrementele kosten kunnen op retailniveau worden 

terugverdiend, maar dit wil niet zeggen dat alle aanbieders onmiddellijk hun retailtarieven in 

dezelfde mate verhogen. Individuele partijen kunnen juist in hun onderlinge concurrentiestrijd op 

retailniveau voor zichzelf besluiten op welk moment en hoe vaak zij hun prijs aanpassen en in 

welke mate verschillende kostencomponenten en andere commerciële factoren deze prijs 

bepalen. In de praktijk gebeurt dit ook daadwerkelijk.  

620. Volgens T-Mobile is het vreemd dat ACM aanbieders ertoe aanzet kosten goed te maken 

door een retailopslag, terwijl er minder gelegenheid voor is, omdat de retailmarkt 

concurrerender is.  

621. Zelfs als ACM overtuigend kan aantonen dat pure BULRIC welvaartsverhogend zou zijn, 

vormt dit volgens Vodafone nog geen rechtvaardiging om aanbieders te verplichten hun 

diensten onder de kostprijs aan te bieden. Het is een gevaarlijke ontwikkeling wanneer 

toezichthouders gaan sturen op korte termijn welvaartseffecten voor consumenten en daarbij 

lange termijn effecten en gevolgen voor onder toezichtgestelden de facto buiten beschouwing 

laten. 

622. ACM verwerpt de suggestie dat zij aanbieders ertoe zou aanzetten om hun kosten goed 

te maken door een retailopslag. Zij merkt op dat Vodafone ook al in de marktanalyse FTA-MTA-

3 suggereerde dat zij de markt wilde “engineeren” en zich op het hellende vlak van de 

alwetende toezichthouder begeeft. ACM benadrukt dat zij met tariefregulering op basis van pure 

BULRIC absoluut niet beoogt aanbieders een bepaalde retailtariefstructuur op te leggen. 

Aanbieders zijn geheel vrij de gemeenschappelijke kosten naar eigen inzicht, maar wel in 

concurrentie met elkaar, toe te delen aan verschillende retaildiensten. Indien aanbieders met 

lagere afgiftetarieven en in concurrentie met elkaar de retailtariefstructuur niet wijzigen dan is 

dat hun keus. ACM vertrouwt er op dat concurrentie zal resulteren in een efficiënte 

retailstructuur, wat die ook is. Zij streeft niet naar een bepaald resultaat, maar meent wel dat 

regulering van een markt met AMM de beste voorwaarde moet scheppen voor een efficiënt 

resultaat. Wat aanbieders binnen de regulering van dit besluit niet meer kunnen, is de 

gemeenschappelijke kosten toedelen aan een wholesaledienst waarop zij AMM hebben en 

daarmee die kosten neerleggen bij concurrenten. Alleen de incrementele kosten kunnen nog 

aan concurrenten in rekening worden gebracht. Die incrementele kostprijs is het interne 

kostensignaal dat voor aanbieders primair relevant is bij het stellen van het retailtarief. Naar het 

oordeel van ACM is die incrementele kostprijs het beste prijssignaal wat betreft extern 
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geleverde afgifte. Het interne en externe kostensignaal worden daarmee gelijk, ofwel de 

daadwerkelijke en waargenomen kostprijs worden gelijk.  

623. Tele2 concludeert op basis van onderzoek van SEO dat van netwerkexternaliteiten geen 

sprake meer is aangezien het aantal mobiele gebruikers niet meer toeneemt. 

624. ACM is van mening dat de mate waarin netwerkeffecten door hogere afgiftetarieven 

leiden tot een groter aantal aangesloten gebruikers in de praktijk inderdaad beperkt is. Hoewel 

in theorie aangenomen kan worden dat bij een laag afgiftetarief de abonnementsprijs stijgt en 

het aantal aangesloten abonnees afneemt door het waterbedeffect, blijkt er op basis van de 

empirie niet automatisch een correlatie tussen een laag afgiftetarief en een lage penetratie, 

zoals al in het FTA-MTA-3 besluit werd beschreven. Ook in dit besluit stelt ACM dat als zowel 

de netwerk- als belexternaliteit in ogenschouw wordt genomen, het niet aannemelijk is dat een 

tarief boven de incrementele kostprijs optimaal is. Overigens wil dit niet zeggen dat er helemaal 

geen sprake meer is van netwerkexternaliteiten, zoals Tele2 vaststelt op basis van SEO’s 

onderzoek. Wel zal het aantal nieuwe aansluitingen relatief beperkt zijn, waardoor de omvang 

van additionele netwerkeffecten ook beperkt is. 

Pure BULRIC vergroot efficiëntie 

625. Volgens Vodafone heeft elke winstmaximaliserende aanbieder de prikkel om de kosten 

zo laag mogelijk te houden en maakt het niet uit op welke markt de kosten worden 

terugverdiend. ACM’s stelling dat aanbieders efficiënter zullen opereren als ze hun inkomsten 

op de retailmarkt moeten terugverdienen, kan geen enkele steun vinden in de economische 

theorie. Daarbij komt dat in het geval van plus BULRIC al wordt uitgegaan van de kosten van 

een efficiënte aanbieder. 

626. ACM is van mening dat de mate waarin een aanbieder zich al dan niet moet inspannen 

om bepaalde kosten terug te verdienen wel degelijk efficiëntieprikkels kan beïnvloeden. Juist 

doordat gezamenlijke en gemeenschappelijke kosten bij pure BULRIC niet meer door de 

afnemer van gespreksafgifte worden betaald, moeten deze kosten elders worden goed 

gemaakt. Aangezien voor alle aanbieders van gespreksafgifte geldt dat de mate waarin ze deze 

kosten in hun retailprijs verwerken de vraag van retailklanten beïnvloedt, hebben ze een grote 

prikkel deze kosten zo laag mogelijk te houden en hun efficiëntie verder te vergroten. Doordat 

de gemeenschappelijke en gezamenlijke kosten op retailniveau moeten worden terugverdiend, 

loont het voor aanbieders om efficiënter te zijn dan hun concurrenten. Die prikkel is kleiner als 

deze inkomsten gegarandeerd zijn middels het afgiftetarief. 

627. Met betrekking tot ACM’s stelling dat pure BULRIC tot meer geïntegreerde 

tariefpakketten leidt, wijst T-Mobile erop dat dit al lang de regel is in de markt met tarieven op 

basis van plus BULRIC. Pure BULRIC zal wat dit betreft niet tot significante veranderingen 
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leiden. Ook Vodafone meent dat het reeds lage tariefniveau er niet aan in de weg staat dat 

vaste aanbieders uniforme tarieven voor bellen naar vast en mobiel hanteren. 

628. ACM is het met T-Mobile eens dat er met name op de mobiele markt inderdaad al 

pakketten worden aangeboden waarin geen onderscheid wordt gemaakt tussen vast en mobiel. 

Op de vaste markt is dit echter nog niet altijd het geval. T-Mobile biedt daar bellen naar vaste 

nummers aan voor 7,5 eurocent per minuut en bellen naar mobiele nummers voor 10 eurocent 

per minuut.
150

 Zoals beschreven in paragraaf 8.3.4 meent ACM dat het voor aanbieders van 

vaste telefonie eenvoudiger is om dergelijke uniforme tarifering toe te passen onder pure 

BULRIC. Het risico van het hanteren van dergelijke pakketten neemt bovendien af, ook voor 

mobiele en vaste aanbieders die deze pakketten nu al aanbieden. ACM verwacht dat het 

aanbod van geïntegreerde tariefpakketten verder toeneemt bij tariefregulering op basis van 

pure BULRIC. Deze grotere transparantie is in het belang van eindgebruikers.  

629. Vodafone stelt dat ACM er als toezichthouder niet op kunstmatige wijze voor mag zorgen 

dat er op de retailmarkt een standaard tarief ontstaat, als er daadwerkelijk grote 

kostenverschillen zijn tussen vaste en mobiele netwerken.  

630. In reactie op dit onderdeel uit de zienswijze van Vodafone verwijst ACM naar wat zij in 

het voorgaande over verschillen in kostenstructuren heeft gesteld. Daarnaast benadrukt ACM 

nogmaals dat zij met tariefreguliering op basis van pure BULRIC absoluut niet beoogt 

aanbieders een bepaalde retailtariefstructuur op te leggen (zie randnummer 622). 

Plus BULRIC niet passend 

631. Volgens KPN, T-Mobile en Vodafone stelt ACM dat plus BULRIC het risico op 

buitensporig hoge tarieven en marge-uitholling niet geheel uitsluit. Partijen betwisten dat er bij 

tariefregulering op basis van plus BULRIC nog een risico op buitensporig hoge tarieven bestaat. 

632. In het ontwerpbesluit heeft ACM gesteld dat plus BULRIC het mededingingsprobleem 

niet oplost, omdat het risico op buitensporig hoge tarieven en marge-uitholling niet volledig is 

uitgesloten. Volgens ACM is inderdaad niet aannemelijk dat er bij tariefregulering op basis van 

plus BULRIC een risico op buitensporig hoge tarieven blijft bestaan. Het belangrijkste verschil 

tussen pure BULRIC en plus BULRIC is dat plus BULRIC in onvoldoende mate bijdraagt aan 

het realiseren van de doelstellingen uit artikel 1.3 Tw en op die grond geen passende 

verplichting is. De besluittekst is op dit punt aangepast.
151
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633. Volgens Vodafone en T-Mobile is een op pure BULRIC gebaseerde tariefmaatregel 

ingrijpender dan plus BULRIC. Partijen zijn het dan ook niet eens met het standpunt van ACM 

dat pure BULRIC niet per se een zwaardere maatregel is dan plus BULRIC. T-Mobile 

onderbouwt dat standpunt door te stellen dat zij (aanzienlijk) meer nadeel ondervindt van pure 

BULRIC, gelet op de ongelijke verhouding tussen haar inkomend en haar uitgaand verkeer. 

Vodafone volstaat met de mededeling dat zij - beter dan ACM - in staat is vast te stellen dat 

pure BULRIC een zwaardere maatregel is en dat partijen niet voor niets in heel Europa 

procedures zijn gestart tegen het opleggen van pure BULRIC door NRI’s. 

634. De stellingen van Vodafone en T-Mobile richten zich tegen de positie die ACM heeft 

ingenomen in randnummer 445 van het ontwerpbesluit. ACM meent dat pure BULRIC er in 

beginsel niet aan in de weg staat dat partijen de gezamenlijke en gemeenschappelijke kosten 

kunnen terugverdienen en dat de gevolgen voor een groot deel worden weggenomen door de 

symmetrische aard van de markt. Hoewel deze kosten worden uitgesloten van het 

gesprekafgiftetarief, betekent dat niet dat partijen deze kosten (die niet puur incrementeel zijn 

aan het leveren van de gespreksafgiftedienst) niet kunnen terugverdienen op de retailmarkt. 

Daarnaast geldt dat de gevolgen deels worden weggenomen omdat een inkomstenverlaging 

gepaard gaat met een kostenbesparing, zoals partijen ook zelf aangeven.  

635. T-Mobile heeft haar stelling, dat specifiek zij meer nadeel ondervindt dan voordeel geniet 

van de maatregel, niet nader onderbouwd. ACM erkent dat de effecten van de tariefregulering 

niet voor alle partijen hetzelfde zijn. Wel zijn bij alle doorgerekende parameterwaarden de 

welvaartseffecten positief en resulteert pure BULRIC in de hoogste welvaart.
152

 ACM heeft de 

effecten van de maatregel getoetst en concludeert dat de totale voordelen van pure BULRIC 

opwegen tegen het nadeel dat de inkomsten van individuele aanbieders van gespreksafgifte 

lager kunnen zijn ten opzichte van een situatie met tariefregulering op basis van plus BULRIC. 

Het standpunt van Vodafone dat zij beter in staat is te oordelen of pure BULRIC (voor haar) een 

zwaardere maatregel is dan plus BULRIC doet niet af aan het oordeel van ACM. Ook het 

enkele gegeven dat besluiten met tariefverplichtingen gebaseerd op pure BULRIC elders in 

Europa onderwerp van geding zijn doet niet aan de conclusie van ACM af. 

636. T-Mobile stelt dat ACM onbesproken laat waarom pure BULRIC een proportionele 

maatregel is. 

637. De door ACM opgelegde tariefverplichting dient passend te zijn. Dit betekent volgens 

artikel 6a.2, derde lid, van de Tw dat deze verplichting moet worden gebaseerd op de aard van 

het op de desbetreffende markt geconstateerde probleem en in het licht van de doelstellingen 

van artikel 1.3, van de Tw, proportioneel en gerechtvaardigd moet zijn. De proportionaliteit ziet 

in dit geval dus op de verhouding tussen de doelstellingen en de belangen van gereguleerde 
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partijen.
153

 In de paragrafen 8.3.2 tot en met 8.3.4 bespreekt ACM de proportionaliteit (aan de 

hand van geschiktheid en noodzakelijkheid) van de maatregel, in relatie tot de doelstellingen en 

de belangen van partijen. In paragraaf 8.3.5 bespreekt ACM tevens de tekortkomingen van plus 

BULRIC in dat kader.  

638. KPN, T-Mobile en Vodafone plaatsen kanttekeningen bij de wijze waarop ACM rekening 

houdt met de Aanbeveling Gespreksafgifte van de Europese Commissie. Volgens T-Mobile 

doet het bestaan van de aanbeveling niet af aan de onderzoeks- en motiveringsplicht van NRI’s 

om aannemelijk te maken dat pure BULRIC passend is. Bovendien heeft de Commissie niet het 

laatste woord  over de verenigbaarheid van haar aanbevelingen met het Europees recht. KPN 

verwijt ACM bij de keuze tussen pure BULRIC en plus BULRIC de aanbeveling als uitgangspunt 

te hebben genomen, in weerwil van de uitspraak
154

 van het CBb. Volgens Vodafone is ACM 

gehouden af te wijken van de aanbeveling, nu deze in strijd komt met nationaal recht. ACM 

moet maatregelen opleggen die passen in het licht van de specifieke nationale 

omstandigheden. Aan de toezichthouder wordt juist een centrale rol toegekend. De ruimte die 

de Commissie neemt in haar aanbeveling is dan ook te groot. 

639. Op grond van artikel 1.3, tweede lid, van de Tw, houdt ACM bij de uitoefening van haar 

taken en bevoegdheden zo veel mogelijk rekening met aanbevelingen van de Europese 

Commissie als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Kaderrichtlijn. De Aanbeveling 

Gespreksafgifte is een dergelijke aanbeveling. Het als vertrekpunt nemen van de Aanbeveling 

is de invulling van het zo veel mogelijk rekening houden met deze aanbeveling, zoals de 

voornoemde richtlijn verlangt. Dat laat onverlet dat ACM zelfstandig een degelijk, kritisch en 

uitgebreid onderzoek heeft uitgevoerd naar de mogelijkheden voor tariefregulering en de 

passendheid van de gekozen maatregel uitgebreid heeft gemotiveerd. Zo heeft ACM niet alleen 

beargumenteerd waarom pure BULRIC een passende maatregel is, maar heeft zij tevens 

gemotiveerd op welke vlakken plus BULRIC tekortschiet en waarom dat zo is. Het CBb heeft in 

de door KPN aangehaalde uitspraak gesteld dat ACM gebruik moet maken van de mogelijkheid 

af te wijken van de aanbeveling in geval van strijd met het nationale recht. ACM heeft in het 

ontwerpbesluit geconcludeerd dat pure BULRIC in de huidige omstandigheden de passende 

kostengeoriënteerde tariefmaatregel is. Daarmee is ACM tevens tot het oordeel gekomen dat 

het opleggen van pure BULRIC in overeenstemming is met het nationale recht. Er is dan ook 

geen reden om af te wijken van de aanbeveling. De argumenten van KPN en Vodafone treffen 

dan ook geen doel. 

640.  Volgens SpeakUP ontstaat er marge-uitholling door de tariefsaanpassing door ACM. 

Volgens SpeakUP is sprake van een negatieve marge tussen de kosten die zij betaalt aan de 
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MNO voor elke minuut dat haar eindgebruiker gebruik maakt van een telefoniedienst via het 

netwerk (airtime), en de vergoeding die zij ontvangt in de vorm van het gespreksafgiftetarief.  

641. ACM is van oordeel dat de hoogte van de vergoeding die MVNO’s zijn overeengekomen 

met de MNO’s voor het gebruik van hun netwerk niet maatgevend kunnen zijn voor het vast te 

stellen gespreksafgiftetariefplafond. De geconstateerde problemen in de markt kunnen alleen 

worden geadresseerd aan de hand van een kostengeoriënteerd gespreksafgiftetarief. Het 

gespreksafgiftetarief dient dan ook ter dekking van de kosten en niet ter dekking van een tussen 

partijen overeengekomen commercieel tarief voor het gebruik van het netwerk in de relatie 

MNO - MVNO. De oorzaak van het probleem dat SpeakUP signaleert ligt daarom buiten het 

bestek van gespreksafgiftetarieven. 

642. KPN en Vodafone stellen dat het opleggen van een tariefverplichting gebaseerd op pure 

BULRIC in strijd is met artikel 6a.7, tweede lid, van de Tw. Volgens KPN heeft het CBb 

geoordeeld dat er geen ruimte is voor pure BULRIC binnen de kaders van de 

Telecommunicatiewet. Volgens Vodafone heeft het CBb geoordeeld dat het voornoemde artikel 

geen vorm van tariefregulering toelaat die verder gaat dan een tariefmaatregel die reeds als 

kostengeoriënteerd kan worden aangemerkt. Daarnaast menen beide partijen dat alle relevante 

kosten die ten grondslag liggen aan een dienst ingesloten moeten zijn in het tarief. KPN voegt 

daar aan toe dat het niet gaat om de keuze tussen kostengeoriënteerde tarieven en andere 

tarieven, maar om de vraag in welke markt de efficiënte kosten mogen worden terugverdiend. 

643. ACM heeft in het ontwerpbesluit betoogd dat pure BULRIC binnen de kaders van 

kostenoriëntatie valt. De stelling van KPN dat pure BULRIC volgens het CBb überhaupt niet aan 

het vereiste van kostenoriëntatie voldoet is naar het oordeel van ACM gebaseerd op  een 

onjuiste lezing van de uitspraak. Het CBb heeft de materiële argumenten voor het opleggen van 

pure BULRIC in het vorige marktanalysebesluit voor gespreksafgifte inhoudelijk overwogen.
155

 

Daartoe bestond geen noodzaak als pure BULRIC op grond van de wet reeds bij voorbaat zou 

zijn uitgesloten. Daarbij komt dat het CBb concludeert tot vernietiging van deze verplichting 

wegens strijd met artikel 6a.2, eerste lid, aanhef en onder a, en derde lid, van de Tw, 

(passendheid) en niet wegens strijd met art. 6a.7, tweede lid, van de Tw (kostenoriëntatie).  

644. Ook de stelling van Vodafone gaat volgens ACM in dit geval niet op. ACM begrijpt de 

uitspraak zodanig dat het CBb niet de bedoeling heeft gehad om pure BULRIC uit te sluiten. De 

bespreking door het CBb gaat over de vraag of pure BULRIC het passende model is voor 

kostenoriëntatie als er een alternatief bestaat in de vorm van plus BULRIC. Dat blijkt ook uit het 

feit dat het CBb na de door Vodafone aangehaalde passage zorgvuldig toetst of pure BULRIC 

al dan niet een passende maatregel is. Dat zou niet nodig zijn als er überhaupt geen 

mogelijkheid zou bestaan voor pure BULRIC binnen het wettelijk kader. 
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645. Volgens het CBb is een tarief kostengeoriënteerd als het een weerslag vormt van de aan 

de dienstverlening ten grondslag liggende relevante kosten en investeringen, vermeerderd met 

een redelijke winstopslag.
156

 De belangrijkste vraag in dat kader is welke kosten als relevant 

kunnen worden aangemerkt. KPN en Vodafone beschouwen de gemeenschappelijke kosten als 

onderdeel van de relevante kosten. ACM gaat in het ontwerpbesluit bij de beoordeling van de 

relevante kosten uit van het begrip vermijdbare kosten: kosten die incrementeel zijn en 

vermeden kunnen worden als een aanbieder geen gespreksafgifte aanbiedt.  

646. KPN en Vodafone stellen dat een tarief gebaseerd op plus BULRIC voldoende is om het 

risico op buitensporig hoge tarieven en marge-uitholling weg te nemen. Daarmee is het 

mededingingsprobleem opgelost en is het niet noodzakelijk een tarief op basis van pure 

BULRIC op te leggen. In dat geval is pure BULRIC geen passende maatregel en in strijd met 

artikel 6a.2, derde lid, van de Tw.  

647. ACM ziet in pure BULRIC een passende tariefmaatregel omdat deze is gebaseerd op de 

aard van het op de desbetreffende markt geconstateerde probleem en in het licht van de 

doelstellingen van artikel 1.3, eerste lid, van de Tw, proportioneel en gerechtvaardigd is. Daarbij 

is overwogen dat plus BULRIC onvoldoende effectief is bevonden in het licht van de genoemde 

doelstellingen.  De laatstgenoemde variant is daarmee niet proportioneel en dus ook niet 

passend. 

648. Volgens Vodafone is de analyse van ACM vooringenomen omdat op voorhand een 

keuze wordt gemaakt voor pure BULRIC, terwijl er een meer proportionele maatregel 

voorhanden is. 

649.  ACM is van mening dat zij de Aanbeveling gespreksafgifte van de Commissie als 

uitgangspunt dient te nemen. Van vooringenomenheid, zoals Vodafone stelt, is daarom geen 

sprake.  

650. Vodafone stelt dat de beoordelingsruimte van ACM niet dermate verregaand is dat zij 

aanbieders kan verplichten hun diensten onder het kostenniveau van de efficiënte aanbieder te 

leveren. 

651. ACM is van mening dat geen sprake is van een tariefplafond onder het kostenniveau van 

een efficiënte aanbieder. In het ontwerpbesluit is uiteengezet dat het BULRIC-model 

marktpartijen toestaat om de relevante kosten in rekening te brengen, Het gaat daarbij om de 

puur incrementele kosten die een aanbieder kan vermijden als hij geen gespreksafgifte 
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aanbiedt. Deze relevante kosten zijn inclusief een redelijk rendement voor geïnvesteerd 

vermogen.
157

 

652. Volgens Vodafone kent ACM te veel gewicht toe aan de observatie dat vele lidstaten 

pure BULRIC hebben opgelegd. Dit zou in feite geen rol moeten spelen bij de beoordeling van 

de passendheid en proportionaliteit. Het is wat Vodafone betreft evident dat het enkele gegeven 

dat een meerderheid van de lidstaten pure BULRIC heeft opgelegd geen enkele rechtvaardiging 

kan inhouden voor het opleggen van een verplichting die niet passend en proportioneel is. Ook 

ziet Vodafone niet in dat het enkele gegeven dat een meerderheid van lidstaten pure BULRIC 

heeft opgelegd de maatregel als zodanig meer passend of meer proportioneel maakt. 

653. Het bevorderen van de interne markt is een van de doelstellingen waarmee ACM bij de 

invulling van tariefregulering rekening dient te houden. De omstandigheid dat de meeste NRI’s 

in de Europese Unie gespreksafgifte op basis van pure BULRIC reguleren maakt dus integraal 

onderdeel uit van de proportionaliteitstoets. Plus BULRIC zou de interne markt belemmeren en 

is daarmee niet proportioneel. 

654. Vodafone stelt dat ACM bij de belangenafweging op de effecten op de retailmarkt leunt. 

ACM motiveert volgens Vodafone de passendheid en proportionaliteit van pure BULRIC niet 

vanuit de wholesalemarkt, maar vanuit de vermeende problemen op de retailmarkt. De 

problemen op de retailmarkt zijn volgens Vodafone uitdrukkelijk geen potentiële 

mededingingsproblemen in de zin van de Tw en zouden om die reden ondergeschikt moeten 

zijn bij de keuze tussen een zwaardere en een lichtere wholesaleverplichting.  

655. Het is in het licht van de doelstelling van artikel 1.3, eerste lid, aanhef en onder c, van de 

Tw, van belang dat ACM ook bij de regulering van wholesalemarkten de belangen van 

eindgebruikers wat betreft keuze, prijs en kwaliteit in overweging neemt. ACM heeft daarom de 

effecten van pure BULRIC op de prijsvorming op de retailmarkt vergeleken met die van plus 

BULRIC. In paragraaf 8.3.4 van het besluit heeft ACM geanalyseerd hoe pure BULRIC de 

belangen van eindgebruikers bevordert. In paragraaf 8.3.5 heeft ACM geconcludeerd dat plus 

BULRIC suboptimaal is voor eindgebruikers. De resultaten van de effectentoets bevestigen dit. 

In alle doorgerekende scenario’s is het consumentensurplus beduidend hoger bij pure BULRIC 

dan bij plus BULRIC. 

656. Volgens Vodafone is het ACM niet duidelijk dat het investeringsklimaat voor mobiele 

aanbieders minder aantrekkelijk wordt wanneer zij niet in staat gesteld worden al hun common 

kosten terug te verdienen. 
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657. Zoals in het voorafgaande uitvoerig is besproken, is ACM van mening dat aanbieders 

hun gemeenschappelijke en gezamenlijke kosten wel degelijk kunnen terugverdienen. Echter, 

doordat tarieven op basis van pure BULRIC worden vastgesteld, moeten zij deze kosten 

goedmaken op de onderliggende retailmarkten en niet op de afgiftemarkt waar elke individuele 

aanbieder een monopolie heeft. Ook voor nieuwe investeringen geldt dat deze kunnen worden 

terugverdiend. In hun onderlinge concurrentiestrijd blijven aanbieders van telefoniediensten juist 

prikkels houden om te investeren in hun netwerken en nieuwe technologieën. ACM ziet niet in 

waarom deze investeringen, waaraan klanten op de retailmarkt nut ontlenen en bereid zijn 

hiervoor te betalen, niet kunnen worden terugverdiend. 

658. KPN bepleit een ontheffingsmogelijkheid voor gereguleerde gespreksafgiftetarieven voor 

aanbieders uit niet-EU landen die voor haar buitensporig hoge tarieven hanteren, teneinde de 

onderhandelingspositie met die aanbieder weer in evenwicht te brengen. 

659. ACM erkent dat grensoverstijgende concurrentieverstoring als gevolg van buitensporig 

hoge tarieven ook kan plaatsvinden in relatie tot aanbieders van buiten de Europese Unie. ACM 

deelt niet de mening van KPN dat commerciële onderhandelingen tegenwicht kunnen bieden 

aan het hanteren van buitensporig hoge tarieven. ACM heeft geconcludeerd dat aanbieders 

onvoldoende kopersmacht ondervinden om buitensporig hoge tarieven te voorkomen. Een 

ontheffingsmogelijkheid om een zogenaamde ‘retaliation fee’ te kunnen hanteren neemt 

volgens ACM daardoor niet de mogelijkheid weg bij aanbieders van buiten de EU om 

buitensporig hoge tarieven te rekenen.  

660. KPN acht een referentieaanbod niet langer passend nu haar positie op vaste telefonie 

veranderd is. ACM motiveert onvoldoende waarom dat wel nodig zou zijn. Daarbij is van belang 

dat er geen non-discriminatie verplichting meer geldt voor KPN voor gespreksafgifte. Volgens 

KPN verdraagt het opleggen van de verplichting een referentieaanbod bekend te maken zich 

niet goed met het laten vervallen van de verplichting tot non-discriminatie en de daaruit 

voortvloeiende vrijheid om binnen de gestelde tariefplafonds met verschillende partijen 

verschillende afspraken te maken. Ook wijkt ACM af van de systematiek van artikel 9, tweede 

lid van de Toegangsrichtlijn, waarin is bepaald dat de verplichting een referentieaanbod bekend 

te maken in het bijzonder kan worden opgelegd aan exploitanten waarvoor een non-

discriminatie verplichting geldt. 

661. ACM heeft in de randnummers 332 en 333 van het ontwerpbesluit gemotiveerd 

aangegeven waarom er voor KPN een prikkel bestaat voor mededingingsbeperkende 

gedragingen, en dat een algemene transparantieverplichting die prikkel niet wegneemt. De 

stelling van KPN dat ACM deze verplichting ongemotiveerd oplegt is dus onjuist. ACM erkent 

dat meer concrete uitleg, die overigens al gegeven is bij de mededingingsproblemen, de 
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begrijpelijkheid van het opleggen van de verplichting ten goede komt. Het besluit is daarop 

aangepast.
158

 

662. Het niet opleggen van de non-discriminatie verplichting staat niet in de weg aan het 

opleggen van de verplichting tot het bekendmaken van een referentieaanbod. Het 

referentieaanbod kan op het punt van het gehanteerde tarief binnen het tariefplafond ruimte 

laten, zodat de vrijheid om verschillende afspraken te maken niet wordt beperkt. Voor zover 

KPN bedoeld heeft te stellen dat het referentieaanbod zonder aanwezigheid van de een non-

discriminatieverplichting niet in lijn is met de systematiek van de Toegangsrichtlijn, althans dat 

ACM ongemotiveerd van die lijn afwijkt, volstaat ACM te verwijzen naar de uitspraak van het 

CBb
159

. Daarin oordeelde het dat artikel 9, tweede lid, van de Toegangsrichtlijn, gelet op de 

tekst, naar zijn oordeel niet uitsluit dat een nationale regelgevende instantie een 

referentieverplichting oplegt aan een onderneming met AMM in het geval dat voor deze 

onderneming geen non-discriminatieverplichtingen gelden. ACM is van mening dat er geen 

systematiek bestaat zoals KPN die ontwaart en dat voldoende gemotiveerd is waarom ACM 

gezien de feiten en omstandigheden de verplichting op deze manier heeft ingericht.  

663. KPN heeft aangegeven dat de tariefplafonds voor de maandelijkse tarieven voor directe 

interconnectie onrealistisch laag zijn vastgesteld. Zij handhaaft haar bezwaren die zij heeft 

ingebracht tegen het marktanalysebesluit voor gespreksafgifte in 2010. 

664. In 2010 was OPTA uitgegaan van de opvatting dat de overwegingen voor 

interconnectietarieven niet anders zijn dan die voor de verkeerstarieven. Het CBb heeft deze 

opvatting gevolgd.
160

 Anders dan OPTA toentertijd heeft het CBb geoordeeld dat pure BULRIC 

in het licht van de toenmalige feiten en omstandigheden niet de passende methode was voor 

het vaststellen van tarieven. In het ontwerpbesluit heeft ACM op grond van de huidige feiten en 

omstandigheden geoordeeld dat pure BULRIC de passende methodiek is. ACM heeft in het 

besluit gemotiveerd hoe zij tot de keuze voor pure BULRIC gekomen is, voor zowel de 

interconnectie- als de verkeerstarieven. Waar nodig is in deze nota toegelicht dat argumenten 

die gevoerd zijn tegen deze keuze naar het oordeel van ACM niet slagen, ook niet in het kader 

van directe interconnectie. De motivering in het ontwerpbesluit, de beantwoording hierboven in 

de nota en de uitspraak van het CBb in aanmerking genomen, is de reactie op de stelling van 

KPN reeds gegeven en acht ACM het niet noodzakelijk de inhoudelijke argumenten te herhalen. 

665. KPN stelt dat ACM aanbieders van gespreksafgifte voor het eerst, zonder nadere 

toelichting, verplicht open toegang te verlenen tot ‘technische interfaces, protocollen of andere 

kerntechnologieën die onmisbaar zijn voor de interoperabiliteit’. Het is daarmee onduidelijk 
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 Zie randnummer 334. 
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 Vergelijk CBb 31 augustus 2011, LJN: BR6195, r.o. 4.8.3.4. 
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 Vergelijk CBb 31 augustus 2011, LJN: BR6195, r.o. 4.8.3.30. 
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welke verplichtingen nieuw in het leven worden geroepen en wat de proportionaliteit is van het 

opleggen van die verplichting. 

666. De stelling van KPN dat het een nieuwe verplichting betreft is volgens ACM onjuist. Het 

gaat hier om de verplichting uit artikel 6a.6, tweede lid, aanhef, en onder e, van de Tw. Deze 

verplichting is in de vorige marktanalyse voor gespreksafgifte reeds opgelegd.
161

 Het gaat dus 

om een reeds bestaande verplichting, waarvan de toepassing tot dusver geen problemen heeft 

opgeleverd. In de hoofdstukken 8 en 9 van het ontwerpbesluit heeft ACM de passendheid van 

deze concrete verplichting beoordeeld in het kader van de toegangsverplichting. 

667. KPN acht de verplichtingen voor 084/087-nummers onterecht op gelijke voet als op 

andere verkeersstromen. Het onderliggende probleem, namelijk dat onduidelijkheid bestaat bij 

de beller over het tarief dat hij verschuldigd is voor het bereiken van de gebelde via een PA-

dienst, is volgens KPN geen goede grond voor de door ACM opgelegde verplichting. Het Besluit 

interoperabiliteit, in het bijzonder artikel 5, neemt de problematiek reeds grotendeels weg. 

668. Anders dan KPN beweert, wijst ACM er op dat in het ontwerpbesluit de onduidelijkheid 

van het tarief bij de beller niet als onderliggend probleem is beschreven. De problemen ten 

aanzien van 084/087-nummers zijn wel degelijk gerelateerd aan de monopoliepositie van de 

aanbieder van gespreksafgifte en dat is ook als zodanig beschreven in het ontwerpbesluit. Voor 

alle vergelijkbare bestemmingen die onderhevig zijn aan gespreksafgifte (geografische 

nummers, 085-, 088-, 0970-, 112-, 14xy- en 116xyz-nummers) geldt hetzelfde. Gelet op de te 

verwachten mededingingsproblemen heeft ACM verplichtingen opgelegd. ACM erkent dat 

OPTA het door KPN aangehaalde probleem in eerdere besluiten heeft genoemd. Dit probleem 

is echter nooit als grondslag voor regulering gebruikt, maar gold slechts ter illustratie van de 

context.  

Co-locatie 

669. Volgens Tele2 moeten de co-locatietarieven zoals die zijn opgenomen in het 

ontwerpbesluit worden herzien, omdat Tele2 enkele kostencomponenten waarop het co-

locatietarief is gebaseerd reeds heeft betaald. Het gaat daarbij om kosten voor de 

stroomvoorziening, airconditioning en kast. 

670. Zoals in hoofdstuk 3 is weergegeven, zijn marktpartijen door ACM op verschillende 

momenten in de gelegenheid gesteld input te geven voor de update van de BULRIC-

modellen.
162

 De uitkomsten van dit proces zijn daarna gedurende vier weken geconsulteerd. 

Geen van de partijen die gebruik hebben gemaakt van deze gelegenheden hebben 
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 Zie OPTA 7 juli 2010, Marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte, randnummer 599 onder e. 
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commentaar geleverd op de modellering van de co-locatietarieven. Tele2 heeft geen gebruik 

gemaakt van deze gelegenheden. 

671. De co-locatietarieven van het onderhavige FTA-MTA besluit gelden alleen voor 

afgiftediensten. Deze tarieven gelden dus niet voor locaties waar reeds gecolloceerd wordt ten 

behoeve van andere diensten, zoals MDF-access. In de zienswijze van 14 januari 2011 hebben 

gemachtigden van Tele2 aangegeven dat Tele2 (voorheen Versatel) er destijds niet voor heeft 

gekozen om in de centrale van KPN te interconnecteren en aldaar dan ook co-locatie af te 

nemen. Tele2 heeft in de nabijheid van de twintig regionale interconnectiepunten (zogenoemde 

RAPs) een eigen interconnectiepunt gerealiseerd (zogenoemde PoPs) waar vervolgens de 

interconnectie met KPN is gerealiseerd. Bovendien heeft Tele2 aangegeven dat deze co-locatie 

voor verschillende diensten wordt gebruikt. Al zou Tele2 deze co-locatie van KPN afnemen, 

zoals Tele2 betoogt in randnummer 12 van bijlage 3 van haar zienswijze, dan zijn de co-

locatietarieven van het onderhavige besluit derhalve daarop niet van toepassing. 

672. ACM is van mening door partijen in een vroeg stadium te betrekken bij het updaten van 

het BULRIC-model tot een zorgvuldige vaststelling te zijn gekomen van de co-locatietarieven. 

De door Tele2 ingebrachte zienswijze geeft ACM onvoldoende aanleiding om, opnieuw met het 

betrekken van andere marktpartijen, een nieuwe berekening te maken van de co-

locatietarieven. 

673. De kosten voor vierkante meters (building costs) zijn naar het inzicht van Tele2 niet goed 

beoordeeld. Tele2 verwijst daarbij naar twee rapporten van Dynamis
163 

en haar eigen 

huurprijzen ten behoeve van co-locatie. Tele2 trekt daaruit de conclusie dat de vierkante 

meterprijs zoals deze door Analysys Mason wordt gehanteerd vijf keer zo hoog is als een reële 

marktprijs. Tele2 verwijst naar de pleitnotitie in de beroepsprocedure tegen het FTA-MTA-3b 

besluit van 25 maart 2013 en beschouwt deze als ingelast in haar zienswijze. 

674. Voor zover de zienswijze betrekking heeft op de eigen huurkosten van Tele2 komt dit 

volgens ACM overeen met grief 5 van Tele2 in haar beroep tegen het FTA-MTA-3 besluit. Deze 

grief faalt naar het oordeel van het CBb, waarbij het CBb heeft overwogen dat hetgeen Tele2 

zelf betaalt niet maatgevend is voor de tarieven waarmee wordt gerekend bij het modelleren 

van een hypothetisch efficiënte aanbieder.
164

 

675. De zienswijze van Tele2 ten aanzien van de te hoge kosten voor vierkante meters komt 

verder, wat betreft de verwijzing naar de rapporten van Dynamis, volgens ACM overeen met 

beroepsgrond 4 tegen het FTA-MTA-3b besluit. Deze beroepsgrond kan volgens het CBb niet 
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 Sprekende cijfers, bedrijfsruimtemarkten 1 juli 2009 tot 1 juli 2010 en Sprekende cijfers, 
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slagen omdat uit beide rapporten naar voren komt dat er beperkingen zijn met betrekking tot de 

betrouwbaarheid van de gebruikte gegevens, zoals ACM ook heeft aangegeven. Voorts blijkt uit 

deze rapporten niet of, en zo ja in hoeverre, de huurprijs van de in die rapporten onderzochte 

bedrijfs- of kantoorruimten overeenkomt met de marktconforme huurprijs van een co-

locatieruimte. De in deze rapporten genoemde huurprijs van bedrijfs- of kantoorruimte wordt 

door het CBb daarvoor op zich zelf onvoldoende maatgevend geacht. Op grond hiervan 

bevatten deze rapporten volgens het CBb onvoldoende aanknopingspunten voor het oordeel 

dat het in het bestreden besluit vastgestelde tarief voor co-locatie te hoog is.
165

 ACM volgt het 

oordeel van het CBb. 

676. Bij het opleggen van tariefplafonds op basis van pure BULRIC zal KPN niet volledig de 

kosten van CPS-verkeer terugverdienen. Daarom moet ACM volgens KPN bij het opleggen van 

pure BULRIC het Vaste Telefonie besluit gelijktijdig aanpassen.  

677. ACM is van mening dat de vraag welke consequenties het reguleren van vaste 

gespreksafgifte op basis van pure BULRIC zou moeten hebben voor het tariefplafond van 

andere diensten buiten het bestek van dit besluit valt. Zonder op eventuele vervolgstappen en 

beoordeling vooruit te willen lopen, bevestigt ACM dat deze problematiek haar aandacht heeft. 

WACC 

 

Algemeen 

678. KPN geeft aan dat de WACC aanzienlijk lager is dan zij verwachtte en dat de 

verandering van parameters en de methodiek een verlagend effect hebben op de WACC. KPN 

is van mening dat het op de weg had gelegen een uitvoerige analyse op te nemen in het besluit. 

679. T-Mobile stelt dat de WACC te laag is vastgesteld. T-Mobile vraagt zich af, gezien de 

halvering van de WACC, naar welke mobiele markten The Brattle Group (hierna: Brattle) 

gekeken heeft. Het huidige klimaat op de mobiele markt met dalende inkomsten, de druk vanuit 

de OTT spelers en de recente uitkomsten van de multiband-veiling leiden volgens T-Mobile tot 

een verhoogd investeringsrisico in plaats van een verlaagd investeringsrisico.  

680. De WACC is volgens T-Mobile onwaarschijnlijk laag in vergelijking met WACC’s 

vastgesteld door andere Europese toezichthouders. Hierdoor twijfelt T-Mobile aan de 

gehanteerde methodologie, de gebruikte onderliggende gegevens en daarmee de uitkomsten.  

681. KPN constateert dat er sprake is van een breuk in de jarenlange praktijk van ACM. KPN 

merkt daarbij op dat de keuze voor een andere consultant niet kan leiden tot principieel andere 

keuzes ten aanzien van parameters van de WACC. KPN merkt op dat ACM zich een oordeel 
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moet vormen over de WACC en dat een overtuigende en uitvoerige motivering voor de wijziging 

van het beleid volledig ontbreekt. ACM dient een expliciete afweging te maken over de redenen 

waarom wijzigingen noodzakelijk en proportioneel zijn. Daarnaast zal er een analyse moeten 

worden uitgevoerd naar de gevolgen van de wijzigingen voor de gereguleerde tarieven, zowel 

ten aanzien van de investeringszekerheid voor de reeds gedane investeringen als ten aanzien 

van de investeringszekerheid voor de toekomstige investerings- en innovatiemogelijkheden van 

de gereguleerde onderneming. Daarnaast dient ACM marktpartijen meer expliciet de 

mogelijkheid te bieden om input te geven dan slechts in het kader van een besluit. 

682. Volgens KPN is het voor marktpartijen die onderworpen zijn aan tariefregulering van het 

grootste belang dat de grondslagen voor de op te leggen tarieven verifieerbaar en voorspelbaar 

zijn. ACM had derhalve de ommezwaai voorafgaand moeten consulteren. 

683. KPN merkt op dat de verandering van de methode ACM-breed wordt toegepast. KPN 

stelt dat de vorming van ACM, gegeven het feit dat deze niet tot enige wijziging van de 

regelgeving heeft geleid, niet kan gelden als rechtvaardiging van de verandering. De 

rechtvaardiging voor verandering van de methode voor de gespreksafgiftemarkt ontbreekt in het 

ontwerpbesluit. 

684. ACM wijst erop dat de methode die zij hanteert geen beleidswijziging betreft maar een 

aanpassing op de bestaande methode teneinde tot een meer representatieve WACC te komen. 

In Annex B wordt uitgegaan van de oorspronkelijke methode zoals deze in de vorige 

marktanalyseronde is gebruikt. De wijzigingen op de invulling van de methode volgen weliswaar 

uit een evaluatie van de methode waarbij mede de ‘best practices’ binnen de NMa, OPTA en 

CA zijn betrokken, maar de (wijzigingen op de) invulling van de methode voor het bepalen van 

de WACC in het kader van FTA-MTA-4 is niet het gevolg van de samenvoeging van de NMa, 

CA en OPTA. 

685. ACM is van oordeel dat de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op de invulling van 

de WACC in het kader van deze marktanalyse partijen voldoende mogelijkheid geeft hun 

bezwaren kenbaar te maken.  

686. ACM heeft bij het uitvoeren van de WACC berekening bij elke afzonderlijke parameter 

beoordeeld of deze representatief is en of deze in samenhang met de andere parameters 

consistent is. Mede hierdoor is ACM van oordeel dat de juiste methode is gehanteerd en dat de 

WACC op de juiste hoogte is vastgesteld. Daardoor is een evaluatie van de gevolgen voor de 

tarieven overbodig.   

687. KPN is van mening dat kosten van kapitaal gebaseerd dienen te zijn op een 

hypothetische aanbieder in Nederland, en verwijst hiervoor naar Annex C1 van 20 april 2010. 
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KPN beweert dat het baseren van de WACC op telecombedrijven in Europa een wijziging is in 

de methodiek. ACM levert geen onderbouwing voor deze wijziging. 

688. ACM wijst erop dat de zinsnede van Analysys Mason inhoudt dat de WACC berekend 

wordt ten behoeve van een hypothetische aanbieder in Nederland. Dit betekent echter niet dat 

de benchmark voor de berekening van een aantal parameters niet gebaseerd mag worden op 

een Europese vergelijkingsgroep. ACM wijst KPN er op dat bij de berekening van de WACC in 

de vorige marktanalyseronde een aantal parameters gebaseerd is op een Europese 

vergelijkingsgroep.  

ERP en risicovrije rente 

689. KPN merkt op dat in de berekening van de WACC geen gebruik meer wordt gemaakt van 

het Dividend Growth Model (DGM) om de Equity Risk Premium (ERP) vast te stellen. Voor deze 

aanpassing ontbreekt de onderbouwing. 

690. T-Mobile is daarnaast van mening dat het Dividend Growth Model een beter alternatief 

vormt voor de bepaling van de marktrisicopremie. De uitkomst van dit model ligt boven het 

lange termijn historisch gemiddelde en is daarom een beter uitgangspunt in het huidige 

economische klimaat. 

691. In de invulling van de methode door ACM, en voorheen ook OPTA, wordt de 

marktrisicopremie gebaseerd op het langjarige historische gemiddelde. Resultaten gebaseerd 

op het Dividend Growth Model worden gebruikt voor de toets op plausibiliteit. Indien de op basis 

van historische gegevens berekende waarde niet door deze toets heen komt, kan de waarde 

worden aangepast op basis van dit model. Er heeft in dit geval dus geen wijziging in de 

methode plaatsgevonden omdat de waarde de toets heeft doorstaan. ACM merkt overigens op 

dat er in de vorige marktanalyseronde ook geen aanpassing op basis van het DGM heeft 

plaatsgevonden. 

692. KPN stelt dat de methode voor de bepaling van de risicovrije rentevoet gewijzigd is. De 

methode van Analysys Mason ging uit van de Eurozone (waarna uit analyse bleek dat het 

hanteren van gegevens van de staatsobligaties van Nederland en Duitsland de beste methode 

bleek), waar ACM nu uitgaat van Nederland en Duitsland. 

693. T-Mobile stelt dat het gebruik van een lange historische periode voor de 

marktrisicopremie inconsistentie oplevert met een risicovrije rentevoet die bepaald is op basis 

van de laatste drie jaar. De risicovrije rente is hiermee bepaald op een moment dat deze 

historisch laag is, terwijl het opdrijvende effect van de crisis op de marktrisicopremie niet 

evenredig vertegenwoordigd wordt. 
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694. ACM herkent de stelling van KPN dat in eerdere besluiten is uitgegaan van een risicovrije 

rentevoet gebaseerd op de Eurozone niet. ACM zal echter de keuze voor het hanteren van 

Nederlandse en Duitse staatsobligaties toelichten. Duitse staatsobligaties worden gebruikt 

omdat deze (op dit moment) de ‘ware’ risicovrije rente het beste benaderen. Omdat voor 

beleggers in de Nederlandse gereguleerde sectoren de Nederlandse staatsobligaties mogelijk 

een relevante referentie vormen vanwege het bestaan van een zogenaamde ‘home bias’, 

worden deze eveneens meegenomen in de bepaling van de risicovrije rentevoet. 

695. Bij de vaststelling van het rendement op het eigen vermogen voor de reguleringsperiode 

heeft ACM als uitgangspunt dat de hieraan ten grond liggende parameters representatief 

moeten zijn voor deze periode. Wat betreft de marktrisicopremie wordt uitgegaan van een 

langjarig historisch gemiddelde omdat de marktrisicopremie van jaar tot jaar sterk kan 

fluctueren. Een korte referentieperiode is dan niet representatief voor de reguleringsperiode, 

een lange referentieperiode voldoet hier beter aan. Wat betreft de parameter risicovrije rente 

wordt uitgegaan van een referentieperiode van drie jaar omdat deze periode – blijkens 

onderzoek – de beste schatter is voor de risicovrije rente gedurende de reguleringsperiode. 

Kostenvoet vreemd vermogen 

696. KPN betoogt dat Brattle voor de bepaling van de kostenvoet van het vreemd vermogen 

aangeeft dat de methodologie voorschrijft de gemiddelde spread (boven de risicovrije rentevoet) 

van gereguleerde bedrijven te nemen, maar Brattle kijkt naar een gemiddelde van Europese 

bedrijven (A-minus, BBB). Brattle lijkt iets anders te doen dan haar methode voorschrijft.  

697. ACM gaat ervan uit dat KPN doelt op onderstaande passage: 

To estimate a cost of debt for the regulated firms, we consider the yield on debt issued by 

other rated European companies. The methodology specifies that the allowed cost of debt is 

the average spread of the regulated firms’ debt over the risk-free rate over the last three 

years. 

 

698. Alhoewel de eerste zin de methode duidelijk beschrijft, begrijpt ACM dat de tweede zin 

verwarring heeft veroorzaakt. Brattle heeft echter de juiste methode toegepast. De tweede zin 

ziet op hoe de bepaalde ‘debt premium’ voor de gereguleerde ondernemingen (in casu de vaste 

en mobiele telefonieaanbieders) in de totale kostenvoet van het vreemde vermogen tot 

uitdrukking komt.    

Asset en equity bèta 

699. KPN stelt dat ACM een andere methode hanteert voor het omrekenen van de asset bèta 

naar de equity bèta dan voorheen. Deze wijziging levert een significant verschil op en is 

onvoldoende gemotiveerd.  
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700. ACM heeft de keuze voor de Modigliani & Miller methode toegelicht in Annex B. Het 

verschil tussen de (voorheen gebruikte) Miller methode en de Modigliani & Miller methode is dat 

de laatste rekening houdt met de toekomstige vennootschapsbelastingvoet. Omdat 

gereguleerde bedrijven belasting betalen, geniet deze methode de voorkeur. Deze voorkeur 

wordt versterkt door het feit dat de vergelijkingsgroep bestaat uit bedrijven uit verschillende 

landen. Deze bedrijven staan dus bloot aan verschillende belastingtarieven. Hiervoor dient een 

correctie plaats te vinden. 

701. T-Mobile stelt dat bij de berekening van de bèta uitgegaan is van een veel te kleine 

vergelijkingsgroep en dat deze niet is vastgesteld voor een ‘mobile only’ aanbieder. Hierdoor is 

de bepaling niet representatief en nauwkeurig en valt de bèta een kwart lager uit dan in de 

vorige reguleringsronde. T-Mobile is van mening dat de asset bèta ten minste 0,70 moet zijn en 

baseert dit op een recente studie voor de Noorse toezichthouder.
166

 T-Mobile is van mening dat 

deze studie beter rekening houdt met de neerwaartse invloed van de economische crisis op de 

volumes en juister is vanwege een grotere meer representatieve vergelijkingsgroep. T-Mobile 

vindt het opvallend dat ACM dit rapport, alsmede een rapport van Brattle zelf, waarin zij voor 

‘mobile only’ aanbieders in de VS uitkwam op een bèta van 0,74, buiten beschouwing heeft 

gelaten.  

702.  ACM heeft Brattle de opdracht gegeven een WACC vast te stellen op de door ACM 

voorgeschreven methode. Deze methode verschilt in de bepaling van de bèta op slechts drie 

punten ten opzichte van de vorige marktanalyseronde. ACM merkt op dat geen van de door T-

Mobile genoemde punten ziet op deze verschillen. T-Mobile stelt dat de vergelijkingsgroep te 

klein is én dat er niet gekeken is naar ‘mobile only’ partijen. Deze twee opmerkingen zijn nauw 

gerelateerd zoals blijkt uit het rapport van Brattle. 

There are few ‘pure play’ firms which operate only in one of the three sectors in which we are 

interested. Many incumbent fixed-line firms have developed mobile businesses, and other 

firms which began as purely mobile firms have developed other lines of business. 

Accordingly, it would not be reasonable to require that to be included as a peer a firm earns 

100% of its revenues from the specific activity. If we did apply such a stringent criteria, we 

would not be able to identify many, or indeed any firms which could be included in the peer 

group. 

 

703. Indien ACM zou uitgaan van een grotere vergelijkingsgroep, dan zouden daar bedrijven 

in zitten die maar voor een klein deel omzet verkrijgen uit mobiele diensten. Indien ACM slechts 

‘mobile only’ bedrijven zou toestaan, zou de vergelijkingsgroep nog kleiner worden. Met de 

gemaakte keuze wordt naar oordeel van ACM de juiste balans gevonden. Daarnaast worden er 

strenge selectiecriteria gebruikt voor het toelaten van een bedrijf tot de vergelijkingsgroep. 
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Bedrijven dienen een EBITDA te hebben die voor 60% uit mobiele activiteiten afkomstig is of 

een omzet te hebben die voor 70% afkomstig is uit mobiele activiteiten. 

Gearing 

704.  KPN is van mening dat de aanpassing die Brattle doorvoert bij de berekening van de 

kabel-WACC vanwege de suboptimale financieringsstructuur van kabelondernemingen 

willekeurig is. 

705.  ACM verwijst voor de aanpassing naar pagina 13 van het rapport van Brattle. Brattle 

constateert hier in dat de kabelbedrijven een hogere gearing hebben dan noodzakelijk is voor 

hun activiteiten. ACM is van oordeel dat in het kader van het modelleren van een hypothetische 

efficiënte aanbieder van vaste gespreksafgifte een WACC benodigd is die de kapitaalskosten 

van een efficiënte aanbieder weerspiegelt. Om tot een WACC voor een efficiënte aanbieder te 

komen dient een efficiënte gearing te worden gebruikt. Derhalve wordt in het model de ‘generic’ 

kabel WACC gehanteerd. 

F.6 Effectentoets 

706. KPN, T-Mobile en Vodafone zetten vraagtekens bij de gekozen parameters van de 

effectentoets. KPN en T-Mobile merken op dat in de effectentoets de minuutprijs voor mobiel 

naar vast nu bijna drie keer zo hoog is als in het FTA-MTA-3 besluit en de abonnementsprijs 

sterk daalde. Een onderbouwing hiervan ontbreekt. 

707. De onderbouwing van het minuuttarief is inderdaad op een andere wijze tot stand 

gekomen dan bij het FTA-MTA-3 besluit. Bij FTA-MTA-3 zijn gegevens van Telecompaper 

gebruikt. ACM beschikt over nauwkeurige data om deze parameter zelf te berekenen. Deze 

data zijn afkomstig van marktpartijen zelf, te weten KPN, Vodafone en T-Mobile, en worden 

aangeleverd via de Structurele Marktmonitor. ACM acht de monitorgegevens niet minder 

betrouwbaar dan de data van Telecompaper. Bovendien is de totstandkoming van de 

parameter op basis van de monitordata transparanter. 

708. De mate waarin de daling van MTA-tarieven doorwerkt in de retailtarieven (cost pass 

through) lijkt KPN onjuist. Volgens T-Mobile is in de praktijk geen sprake van cost pass 

through. Uit tarieven in de praktijk blijkt volgens T-Mobile dat er geen sprake is van cost pass 

through, aangezien de prijzen sinds begin 2011 niet meer zijn veranderd terwijl MTA-tarieven 

nog wel zijn gedaald. Het tarief vast-vast is zelfs gestegen terwijl ook FTA is verlaagd. Ook 

volgens Vodafone laten empirische gegevens zien dat het verband tussen afgiftetarieven en 

retailprijzen veel minder eenduidig is dan op grond van bepaalde 'text book economics' zou 

kunnen worden verondersteld. Dat komt omdat in de praktijk een veelheid van factoren een rol 

speelt bij de retailprijsvorming. 



 

   

  

  

 

 

 

 

Openbare versie 

 

 
1
8
8
/1

9
8
 

709. ACM is het met Vodafone eens dat een veelheid van factoren een rol speelt bij de retail 

prijsvorming. Uit de retailprijsaanpassingen is daardoor het effect van het verlagen van 

gespreksafgiftetarieven niet te isoleren of te berekenen. Ook de werkelijke cost pass through is 

om die reden niet vast te stellen. Daarom is bij de welvaartsanalyse een gevoeligheidsanalyse 

gedaan voor verschillende waarden van cost pass through. 

710. ACM heeft volgens Vodafone geen poging gedaan resultaten van tariefwijzigingen in de 

afgelopen periode te onderzoeken, maar baseert zich op parameterwaarden die betrekking 

hebben op andere markten en gedateerd zijn. 

711. Zoals in randnummer 144 is beschreven, is het niet mogelijk uit de 

retailprijsaanpassingen zonder meer de verschillende parameterwaarden af te leiden of te 

berekenen. ACM heeft in de vragenlijst (vraag 32) aan partijen gevraagd naar de effecten van 

de daling van gespreksafgiftetarieven. Dit heeft onvoldoende informatie opgeleverd om een 

inschatting te kunnen maken van de effecten die direct voortvloeien uit lagere afgiftetarieven. 

ACM is daarom bij de modellering uitgegaan van parameterwaarden zoals deze worden 

beschreven in de internationale economische literatuur over gespreksafgifte. In de analyse is 

bovendien gebruik gemaakt van een gevoeligheidsanalyse waarbij voor verschillende 

scenario’s (sets van parameterwaarden) de effecten worden berekend.  

712. ACM baseert haar keuze in het model voor een positief verband tussen hoogte van 

afgiftetarief en het retailtarief niet uitsluitend op de algemeen geaccepteerde economische 

literatuur, maar tevens op empirisch onderzoek. Naast de in Annex D genoemde literatuur wijst 

ook nieuw recent onderzoek op een positief verband. ACM verwijst hiervoor naar onderzoek 

van bijvoorbeeld Genakos & Valetti
167 

en de OECD
168

. Deze benadering vindt tevens 

ondersteuning in het rapport Regulation of fixed and mobile termination charges van SEO dat 

door Tele2, Ziggo en UPC is ingebracht.
169

 

                                                      
167

 Seesaw in the air: interconnection regulation and the structure of mobile tariffs, Christos Genakos and Tomasso 

Valletti, augustus 2010 en Regulating prices in two-sided markets: the waterbed experience in mobile telephony, 

Christos Genakos en Tomasso Valetti, februari 2012. 

168
 Developments in Mobile Termination, OECD digital economy papers No. 193, 2012, pagina 13 en 14. 

169
 Regulation of fixed and mobile termination charges, SEO, februari 2013, paragraaf 4.3. 
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Figuur 14. Positief verband tussen afgiftetarieven en retailtarieven. Bron: OECD 2012. 

 

713. KPN kan zich niet vinden in de door ACM gehanteerde parameters die gebaseerd zijn op 

die van de Commissie.  

714. In hoofdstuk 5 van de beschrijving van de effectentoets (Annex D van het besluit) zijn de 

parameterkeuzes gemotiveerd. Daarbij is niet alleen aangegeven welke parameters de 

Commissie gebruikt, maar wordt tevens verwezen naar andere onderzoeken. Enkele van deze 

onderzoeken onderschrijven de parameterkeuzes van de Commissie. Waar de parameterkeuze 

minder eenduidig is, heeft ACM de effecten berekend voor verschillende parameterwaarden.  

715. Vodafone geeft aan dat een door ACM veronderstelde een-op-een relatie tussen de 

mate van concurrentie en de omvang van het waterbedeffect alleen al vanwege het bestaan 

van verzonken kosten niet zonder meer valide is. Bovendien kunnen aanbieders alleen hun prijs 

verhogen als gevolg van hogere kosten wanneer alle aanbieders in de markt hierdoor op 

dezelfde manier geraakt worden. 

716. De stelling dat ACM een een-op-een relatie veronderstelt tussen de mate van 

concurrentie en de omvang van het waterbedeffect is onjuist. In de correct geciteerde paragraaf 

uit het ontwerpbesluit geeft ACM aan dat naarmate er meer concurrentie is, kosten (en 

inkomsten) veranderingen in sterke mate worden doorgegeven. Bij volledige concurrentie 

worden ze geheel doorgegeven, volgens de economische theorie. 
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717. Volgens T-Mobile leunt het welvaartsmodel sterk op de aanname van een cost pass 

through. Indien deze op nul wordt gesteld, is het effect volgens T-Mobile negatief en is plus 

BULRIC in ieder geval minder schadelijk dan pure BULRIC. 

718. De door T-Mobile geschetste situatie acht ACM niet relevant. De mate van cost pass 

through ligt normaliter tussen 0,5 en 1. Er zijn geen empirische aanwijzingen noch aanwijzingen 

in de economische literatuur dat aanbieders van FTA hogere kosten uit gespreksafgifte volledig 

zullen absorberen. De situatie die door T-Mobile wordt geschetst zal zich naar verwachting van 

ACM niet voordoen.  

719. Volgens Vodafone is er verder geen wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van het 

waterbedeffect op de vaste telefoniemarkt. Het ontbreken van dergelijk bewijs kan worden 

verklaard uit de lage concurrentiegraad op de vaste markt. Bij het ontbreken van empirisch 

bewijs zou waarde nul aangenomen moeten worden. 

720. Volgens ACM is de theoretische literatuur minder uitgesproken over de hoogte van het 

waterbedeffect dan over de hoogte van de cost pass-through.  Afhankelijk van het bestudeerde 

model kan de waarde daarvan gelijk aan, hoger dan, of lager dan 1 zijn. Over het 

waterbedeffect bestaan er daarentegen meer empirische onderzoeken. Deze onderzoeken zijn 

in Annex D van het besluit beschreven. De meeste onderzoeken wijzen op het volledige 

waterbedeffect, dat wil zeggen een waterbedeffect gelijk aan 1. 

721. Een onderzoek van Wernick, Growitsch en Marcus (2009)
170

 laat echter zien dat de 

gemiddelde mobiele retailprijs daalt met 0,33% als mobiele afgiftetarieven met 1% dalen. Dat 

wijst op een onvolledig waterbedeffect. Ook het CBb en BEREC vinden het onwaarschijnlijk dat 

het waterbedeffect gelijk is aan 100%. BEREC stelt bijvoorbeeld:  

“BEREC agrees that a waterbed effect may exist and hence reductions in MTRs may be 

countered by some increases in retail tariffs, though it is unlikely that this effect will be 

complete.”
171

 

722. T-Mobile merkt op dat ACM ten aanzien van de netwerkexternaliteit vanuit vast naar 

mobiel nu met een waarde komt die drie keer zo groot is als die in 2010. Ook andere 

parameterwaarden, waarover T-Mobile al ten tijde van FTA-MTA-3 opmerkingen heeft gemaakt, 

acht T-Mobile niet realistisch. 

723. De netwerkexternaliteit wordt binnen het model berekend (endogene factor). De 

berekeningswijze is niet veranderd ten opzichte van de vorige marktanalyse, anders dan de 

                                                      
170

 Zie Annex D voor de volledige verwijzing. 

171
 BEREC BoR (10) 24b, blz. 17. 
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hiervoor besproken parameters die als input dienen. ACM verwijst voor de berekeningswijze 

naar Annex D, paragraaf 4.3 onder Vaste abonnementen en 4.4 Hulpberekeningen. 

724. Dat twee van de vier scenario’s met pure BULRIC leiden tot voordeel voor mobiele 

aanbieders noemt Vodafone ongeloofwaardig. Dit komt erop neer dat ACM veronderstelt dat 

klanten buitenproportioneel veel meer zullen bellen door lagere gesprekstarieven. In 

werkelijkheid is deze sterke invloed tussen gesprekstarieven en afgiftetarieven er niet.  

725. In reactie op dit element uit de zienswijze van Vodafone verwijst ACM naar onderstaande 

figuur waarin de relatie tussen het afgiftetarief en het aantal belminuten is weergegeven. Uit de 

figuur blijkt dat het aantal belminuten wel degelijk sterk gecorreleerd is met het afgiftetarief. De 

relatie tussen gesprekstarieven en afgiftetarieven blijkt uit figuur 14. 

 

726. Figuur 15  Negatief verband tussen de hoogte van de afgiftetarieven en het aantal 

belminuten. Bron: OECD 2012. 

727. Met betrekking tot dynamische effecten stelt Vodafone dat ACM een erg hoog 

abstractieniveau hanteert. Het feit dat aanbieders hun common costs niet kunnen goedmaken 
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heeft volgens Vodafone sterke dynamische effecten. Met name partijen met alleen een mobiel 

netwerk met veel verzonken kosten zullen nadelen ondervinden, terwijl partijen zonder netwerk 

worden bevoordeeld. Deze ontmoediging van investeringen moet als negatief worden 

beoordeeld. Ook geeft ACM meer prikkels om in vaste netwerken dan in mobiele netwerken te 

investeren, aangezien er een subsidie plaatsvindt van mobiel naar vast. Vodafone concludeert 

bovendien op basis van het ontwerpbesluit dat ACM het prima vindt om de dynamische 

efficiëntie op te offeren aan de statische efficiëntie. Dit kan volgens Vodafone niet de bedoeling 

zijn. 

728. Zoals ACM hiervoor al uitgebreid heeft beschreven, leidt een afgiftetarief op basis van 

een pure BULRIC methodiek er niet toe dat aanbieders hun gezamenlijke en 

gemeenschappelijke kosten niet meer kunnen goedmaken. Aanbieders hebben de mogelijkheid 

om deze kosten op de retailmarkt terug te verdienen. Tevens heeft ACM hiervoor al beschreven 

dat ook nieuwe investeringen kunnen worden terugverdiend. Inderdaad is de beschrijving van 

dynamische effecten, waar behalve investeringen onder meer innovatie, toe- en uittreding en 

andere veranderingen in concurrentieomstandigheden toe kunnen worden gerekend, met name 

kwalitatief van aard. Dat komt omdat de mate waarin het samenspel van deze factoren de 

welvaart beïnvloedt te complex is om al precieze uitspraken over te doen, laat staan deze te 

kwantificeren. Zoals uit de kwalitatieve beschrijving in paragraaf 9.4 blijkt, acht ACM het 

aannemelijk dat de dynamische effecten van regulering een positief welvaartseffect zullen 

hebben. Zij volgt Vodafone dan ook niet in haar stelling dat dynamische efficiëntie zou worden 

opgeofferd aan statische efficiëntie. Met betrekking tot Vodafone’s opmerking over subsidie van 

mobiel naar vast, verwijst ACM naar haar reactie in randnummer 600. 

729. Vodafone verzoekt om nog eens naar de werkelijke kosten voor toezicht en naleving te 

kijken. Het inhuren van Analysys kan volgens Vodafone niet voor 77.000 euro hebben 

plaatsgevonden. Ook kosten voor de beroepsprocedure heeft ACM niet meegenomen. 

730. De reguleringskosten, waaronder ook de kosten van de inhuur van Analysys Mason heeft 

ACM verdeeld over FTA en MTA. De door Vodafone genoemde kosten betreffen dus slechts de 

helft van de kosten van ACM. De stelling van Vodafone dat de kosten van de beroepsprocedure 

niet worden meegenomen is onjuist. In paragraaf 9.2.1 eerste randnummer is aangegeven dat 

kosten van de beroepsprocedure wel zijn meegenomen, echter voor zover het gaat over de 

verplichtingen.  

731. Er wordt volgens KPN geen rekening gehouden met flat fee tariefstructuren. Deze 

structuren zijn volgens KPN niet aan aanpassingen van MTA- en FTA-tarieven onderhevig. Het 

meten van de welvaart aan de hand van spraaktelefonietarieven sluit niet aan op een 

marktomgeving waar steeds meer consumenten communiceren via datadiensten. Klanten 

nemen dan ook gebundelde producten af. KPN betwist bovendien dat er een relatie is tussen 

tariefbewegingen en bewegingen in volume. De prijselasticiteit is zeer gering. Andere 
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ontwikkelingen (VoIP, flat fees en alternatieve communicatiemethoden) versterken die 

conclusie. Ook zorgt een daling van het afgiftetarief er volgens KPN voor dat oude 

verdienmodellen niet meer levensvatbaar zijn en dat nieuwe aanbieders juist in 

aantrekkelijkheid toenemen. De effecten van een mogelijke forse verschuiving worden niet 

meegenomen. 

732. ACM erkent dat de retailstructuur die uit gesprekstarieven en abonnementstarieven 

bestaat een vereenvoudigde weergave is van de werkelijke retailstructuur, die uit veel meer 

elementen bestaat. De invloed van afgiftetarieven op retailtarieven is in de werkelijkheid ook 

complexer dan wat er in het model aangenomen is. ACM is echter van mening dat het model 

voldoende realistisch is voor het doel waarvoor het wordt gebruikt. 

733. In de economische literatuur over afgiftetarieven tussen minimaal twee concurrerende 

netwerken
172 

worden er twee soorten prijsstructuren bestudeerd: een lineaire prijs, bestaande 

uit alleen een prijs per minuut, en een zogenaamde two-part-tariff, bestaande uit een 

gespreksprijs en een abonnementsprijs. ACM is van oordeel dat de tweede optie de werkelijke 

prijsstructuur beter benadert. Waar het om gaat is dat het door eindgebruikers betaalde bedrag 

deels van het aantal afgenomen minuten afhangt, en deels niet. Het eerste, 

verkeersafhankelijke deel omvat in ieder geval de prijs per minuut. Echter, ook het vaste 

maandbedrag dat eindgebruikers aan de aanbieders betalen, bevat vaak een 

verkeersafhankelijk deel omdat dat bedrag hoger is naarmate het aantal in dat bedrag 

inbegrepen belminuten hoger is. Het verkeersonafhankelijke deel omvat het deel van de 

abonnementsprijs dat niet afhangt van het aantal inbegrepen minuten, en prijzen van andere 

mobiele diensten zoals SMS-en of mobiel internet. Wat in het model “gespreksprijs” wordt 

genoemd, is het deel van de prijs dat van het belverkeer afhangt, terwijl de “abonnementprijs” 

alle andere tariefelementen bevat, die niet van het belverkeer afhangen.  

734. De hierboven genoemde economische literatuur (zie voetnoot 29) is unaniem in haar 

conclusie dat de retailprijs uit een gespreksprijs (dus een verkeersafhankelijk deel) en een 

abonnementsprijs (verkeersonafhankelijke deel) bestaat. ACM is daarom bij de modellering 

uitgegaan van een zogenaamde two-part-tariff, ondanks bestaande flat-fee 

abonnementsvormen. 

735. ACM erkent dat de internettoegangsdienst bij een mobiel abonnement een steeds 

belangrijker onderdeel vormt. Deze bundeling van diensten maakt het moeilijk om de effecten 

van regulering van gespreksafgifte te modelleren, c.q. te berekenen. ACM is op basis van 
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 Zie bijvoorbeeld de volgende artikelen (de volledige verwijzingen zijn opgenomen in Annex D): Armstrong (2002), 

Armstrong en Wright (2008), Berger (2005), Dessein (2003), Dessein (2004), Gans en King (2000), Gans en King 

(2001), Hahn (2004), Laffont, Rey en Tirole (1998), Laffont en Tirole (2000).  
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genoemde economische literatuur overtuigd van de relatie tussen wholesale 

gespreksafgiftetarieven en de retailprijs.   

736. Ontwikkelingen als OTT doen volgens KPN afbreuk aan het ‘gespreksafgiftemonopolie’ 

en daarmee vervalt de grondslag van de regulering. 

737. ACM heeft de invloed van OTT op de dominantie van partijen betrokken in haar analyse. 

ACM verwijst daarvoor naar randnummers 576 t/m 579 van deze nota van bevindingen en 

paragraaf randnummers 167 en 168 van de hoofdtekst van het besluit.  

F.7 Dictum 

738. Er ontbreken volgens CAIW enkele aanbieders die als nummerhouder van geografische 

nummers in het nummerregister van ACM vermeld staan en waarvan mag worden aangenomen 

dat zij gespreksafgifte aanbieden. Het lijkt volgens CAIW onwaarschijnlijk dat het marktaandeel 

een grond is voor het al dan niet opnemen in de lijst.  

739. ACM heeft geen keuze gemaakt tussen aanbieders bij het al dan niet opnemen van 

marktpartijen in de lijst met aangewezen partijen. ACM  pretendeert een volledige lijst van 

aanbieders te hebben opgenomen van partijen die zelf de gespreksafgiftedienst verzorgen. Het 

is volgens ACM niet juist dat van (geografische) nummerhouders mag worden aangenomen dat 

deze allemaal gespreksafgiftediensten aanbieden. De meeste van deze aanbieders laten hun 

gespreksafgifte verzorgen door hun wholesaleaanbieder. Uit het aanbiedersregister van ACM 

valt niet eenduidig af te leiden welke aanbieders zelf de afgiftediensten verzorgen. ACM heeft 

de lijst van aanbieders uit het FTA-MTA-3-besluit geactualiseerd op basis van een actuele 

interconnectielijsten (vraag 21 van de vragenlijst), uittreding van de markt, en een actuele lijst 

van mobiele wholesale aanbieders (MVNE’s). Daarnaast is in de vragenlijst aan partijen 

gevraagd aan te geven welke partijen in de lijst ontbreken. CAIW heeft hier op gereageerd. 

740. Tijdens de consultatiefase heeft ACM geconstateerd dat Kabeltex en KabelNoord 

onterecht ontbreken in de lijst van aanbieders. Daarnaast is geconstateerd dat Blyk in de lijst is 

opgenomen, terwijl deze onder de aanwijzing van Vodafone valt. De tabel in het besluit is 

overeenkomstig aangepast. 

741. Volgens Verizon komt de datum van inwerkingtreding enigszins uit de lucht vallen. 

Verizon verzoekt ACM om een vroegere datum in overweging te nemen, of in ieder geval haar 

keuze op dit punt te motiveren. Verizon heeft met een datum van 1 juli 2013 rekening gehouden 

omdat (toen nog) OPTA deze inwerkingtredingsdatum heeft gecommuniceerd. Een vroegere 

datum is bovendien wenselijk omdat daarmee een ‘reguleringsvacuüm’ na afloop van de 

huidige reguleringsperiode kan worden voorkomen. KPN verzoekt juist om een langere periode 

tussen publicatie en inwerkingtreding van het besluit, omdat zij verwacht dat het besluit in deze 



 

   

  

  

 

 

 

 

Openbare versie 

 

 
1
9
5
/1

9
8
 

vorm geen stand kan houden. Er moet ruimte zijn voor het kunnen voeren van procedures. 

Omdat in de praktijk de doorlooptijd van beroepsprocedures lang is kan daardoor in de praktijk 

zeer grote onzekerheid ontstaan. 

742. ACM ziet geen mogelijkheid en geen noodzaak om eerder dan 1 september 2013 haar 

besluit in werking te laten treden. De stelling van Verizon dat het mogelijk is om het besluit 

eerder te nemen gaat uit van een aantal onjuiste aannames. Volgens Verizon beslaat het 

verwerken van de reacties uit de uniforme openbare voorbereidingsprocedure twee weken, en 

verwacht zij dat een maand voldoende is om de notificatieprocedure af te ronden. Een 

zorgvuldige voorbereiding van het besluit staat er aan in de weg om termijnen zoals Verizon die 

voorstelt te hanteren. Het is bovendien niet aan ACM om vooruit te lopen op de besluitvorming 

van de Commissie, NRI’s en (eventueel) BEREC. Dat Verizon zegt vertrouwd te hebben op de 

gecommuniceerde datum doet daar niet aan af. Dat enkele gegeven vermindert ook niet de 

noodzaak voor ACM om de (waarborgen van deze) procedures te respecteren. Verizon stelt dat 

een eerdere datum wenselijk is om een ‘reguleringsvacuüm te voorkomen’, zonder daarbij aan 

te geven waar dat zou optreden. Aangezien de verplichtingen uit het marktanalysebesluit 

gespreksafgifte en het herstelbesluit doorlopen totdat deze worden ingetrokken door ACM in het 

nieuwe besluit, is het ACM onduidelijk waar een ‘reguleringsvacuüm’ zou kunnen ontstaan. 

743. KPN heeft in haar zienswijze aangegeven op welke punten het besluit onjuist zou zijn en 

acht op dezelfde gronden de kans groot dat een beroepsprocedure zal slagen indien het besluit 

ongewijzigd zal worden genomen. ACM is van mening dat het niet aan haar is om op de 

mogelijke uitkomst van deze toetsing door de rechter vooruit te lopen. Naar het oordeel van 

ACM wordt KPN door de inwerkingtredingsperiode niet in haar mogelijkheden beperkt om 

rechtsmiddelen in te roepen.  

744. Voor zover KPN bedoelt dat zij niet de werking van het besluit kan voorkomen omdat een 

uitspraak in direct hoger beroep op zich laat wachten tot na de inwerkingtreding van het besluit, 

kan worden opgemerkt dat dit een voortvloeisel is van de algemene bestuursrechtelijke 

bepaling dat de werking van een besluit niet wordt geschorst door het instellen van (hoger) 

beroep ingevolge artikel 6:16 jo. 6:24, van de Algemene wet bestuursrecht. Kennelijk is dat ook 

de bedoeling geweest van de wetgever, aangezien deze niet anders heeft bepaald bij of 

krachtens wettelijk voorschrift. Overigens beschikt KPN met de mogelijkheid voor het 

aanvragen van een voorlopige voorziening over een rechtsmiddel dat haar in staat stelt de 

werking van (delen van) het besluit op te laten schorten. Voor zover KPN bedoelt dat de periode 

tussen besluit en inwerkingtreding te kort is om uitspraak te krijgen in een dergelijk geding, is 

ACM van oordeel dat dit gegeven zal leiden tot een niet zorgvuldige procesgang. Zou dat 

überhaupt al van invloed kunnen zijn op de besluitvorming van ACM omtrent de 

inwerkingtreding van haar besluiten, dan bestaat bij ACM geenszins de indruk dat behandeling 

en uitspraak in dergelijke zaken bij de voorzieningenrechter niet binnen een voor KPN redelijke 

termijn volgen. 
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745. T-Mobile acht het hanteren van een glijpad door ACM noodzakelijk gelet op de 

aanzienlijke impact op haar business case die wordt veroorzaakt door een verlaging van haar 

mobiele gespreksafgiftetarieven met tientallen procenten. Juist vanwege de aanzienlijke impact 

van een forse verlaging van de mobiele gespreksafgiftetarieven op de business case van de 

mobiele aanbieders, heeft ACM het steeds passend en proportioneel geacht een glijpad vast te 

stellen. ACM zou ook nu zo moeten oordelen. 

746. Hoewel het onderscheid niet expliciet wordt gemaakt, begrijpt ACM uit de verdere 

toelichting van de stelling door T-Mobile dat het haar enkel om de tarieven voor mobiele 

gespreksafgifte te doen is. ACM heeft in eerdere besluiten steeds glijpaden toegepast bij het 

opleggen van verlaagde gespreksafgiftetariefplafonds. In het vorige marktanalysebesluit voor 

gespreksafgifte heeft (toen nog) OPTA overwogen dat sprake was van een grote daling, zowel 

procentueel als in absolute zin. De tarieven gingen destijds (voor T-Mobile) van 8,1 cent per 

minuut naar 2,4 cent per minuut. De inkomsten uit afgifte waren toen een belangrijk deel van de 

inkomsten van mobiele aanbieders. Ook was van belang dat de grote geldstroom die 

gespreksafgifteinkomsten vertegenwoordigde significante invloed had op de retailtariefstructuur. 

Grote veranderingen in die inkomsten zouden kunnen leiden tot een grote verandering in de 

retailtariefstructuur. Dat was aanleiding voor ACM om geleidelijke veranderingen tot stand te 

laten komen zodat mobiele aanbieders hun retailtariefstructuur geleidelijk konden aanpassen en 

beoordelen hoe de gebruiker en de concurrentie daar op reageerden. 

747. Inmiddels liggen de tariefplafonds op 2,4 eurocent per minuut en veranderen deze naar 

1,019 eurocent per minuut. De vergelijking met de situatie ten tijde van het nemen van het 

besluit FTA/MTA-3 gaat dan ook niet zonder meer op. Niet alleen is de verlaging in zowel 

absolute als relatieve zin veel kleiner van omvang dan in voorgaande marktanalysebesluiten 

voor gespreksafgifte, ook is het aandeel dat gespreksafgifte vertegenwoordigt in de totale 

inkomsten van mobiele aanbieders anders. In de situatie en veranderde omstandigheden van 

de markt heeft ACM geen aanleiding gezien een glijpad te hanteren, omdat deze 

omstandigheden dat niet langer vergen. 

F.8 BULRIC-kosten modellering 

748. De zienswijzen van partijen ten aanzien van het BULRIC-model zijn geadresseerd in 

Annex G bij dit besluit. Analysys Mason heeft deze annex opgesteld. ACM onderschrijft 

nadrukkelijk de reactie van Analysys Mason op de zienswijzen. Deze zienswijzen hebben 

wijzigingen in het model tot gevolg gehad. De wijzigingen hebben tot een aanpassing van de in 

Annex A opgenomen tarieven geleid. 
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Annex G Zienswijzen ten aanzien van het BULRIC-model 

749. Deze Annex is in een separaat document opgenomen. 
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Annex H Opmerkingen Europese Commissie 

750. ACM heeft het ontwerpbesluit marktanalyse FTA-MTA 4, inclusief de nota van 

bevindingen bij de consultatie, op 2 juli 2013 voorgelegd aan de Commissie, nationale 

regelgevende instanties en BEREC. Op 31 juli 2013 heeft ACM de reactie van de Commissie 

ontvangen. Van de nationale regelgevende instanties uit de EU-lidstaten en van BEREC zijn 

geen reacties ontvangen. 

751. De Europese Commissie heeft geen opmerkingen ten aanzien van onderhavig besluit en 

onderschrijft de analyse. 

 


