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1 Inleiding 

1. Deze Annex beschrijft de methode en het model waarmee ACM bepaalt hoe groot de 

welvaartseffecten zijn van de regulering tijdens de komende reguleringsperiode (2017 – 2020) 

van het besluit MTA-FTA-5. 

2. In hoofdstuk 1 wordt uiteengezet welke types effecten worden meegenomen in het model. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de dynamiek tussen afgiftetarieven, prijzen en volumes van gesprekken, 

en prijzen en aantallen van abonnementen. In hoofdstuk 3 wordt uitgelegd hoe de verschillende 

componenten zijn opgenomen in het model. In hoofdstuk 4 worden de in de welvaartsanalyse 

gebruikte parameterwaarden toegelicht. In hoofdstuk 5 zijn de resultaten van de 

welvaartsanalyse te vinden. 

1.1 Statische markteffecten 

3. Statische markteffecten zijn korte termijneffecten op welvaart. Welvaart bestaat uit welvaart 

van consumenten, het consumentensurplus en welvaart van producenten, het 

producentensurplus. 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. 

4. 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.  

5. 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.  

1.2 Kwantitatief welvaartsmodel  

6. ACM heeft een model ontwikkeld om welvaartseffecten van afgifteregulering inzichtelijk te 

maken. Het model is geen volledige weergave van de werkelijkheid, daarom moeten de 

uitkomsten worden gezien als een indicatie van welvaartseffecten.  

7. 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 welvaartsanalyse berekende resultaat, aangezien er ten 

opzichte van een situatie zonder regulering sprake zou zijn van een sterkere daling van tarieven 
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(en sterkere toename van consumentensurplus en totale welvaart) als gevolg van de 

tariefverplichting. 

8. 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 het waterbedeffect; 

b. het effect op de 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). 

 

Waterbedeffect 

9. In het model speelt het waterbedeffect een belangrijke rol. Voor het begrijpen van de 

resultaten van de welvaartsanalyse en de voorgenomen regulering (in welke variant dan ook) is 

dit effect dan ook cruciaal. 

10. Zoals beschreven in hoofdstuk 4 van de hoofdtekst van het besluit 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).1 

                                                      
1 OXERA, Competing ideas, Cost pass-through, January 2004. 
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11. 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. 

 

Figuur 1. Kanteling van de retailtariefstructuur al s gevolg van verlagen afgiftetarief.  

 

12. In termen van de welvaartsanalyse 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.  
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2 Algemene beschrijving van het model  

 

13. Het model vergelijkt het consumentensurplus (mobiel en vast), de winsten van aanbieders 

(mobiel en vast), de BTW-inkomsten van het rijk en de som van al deze effecten (welvaart) in 

een oorspronkelijke en nieuwe situatie. Zoals in de inleiding genoemd, is de nieuwe situatie de 

situatie met de voorgestelde regulering. De oorspronkelijke situatie is de situatie met de huidige 

regulering.  

14. Het model bestaat uit een analyse van effecten op vier groepen van dienstelementen:  

a. gesprekken vanuit vast 

b. gesprekken vanuit mobiel 

c. vaste abonnementen  

d. mobiele abonnementen  

 

15. Deze vier groepen van dienstelementen zijn met elkaar verbonden. Bij de beschrijving van 

het model gaan we ervan uit dat de afgiftetarieven dalen. 

16. Deze manier om de afgiftemarkten te bestuderen impliceert dat er een onderscheid wordt 

gemaakt tussen gespreksprijzen (prijzen per minuut) en abonnementsprijzen (vast bedrag per 

jaar). Dit is een vereenvoudiging van de werkelijkheid, waar de structuur van de retailtarieven 

veel ingewikkelder is. Waar het echter om gaat is dat de bedragen die eindgebruikers aan 

aanbieders betalen componenten bevatten die van het aantal belminuten afhankelijk zijn, en 

componenten die daar niet van afhangen.  Deze manier van modelleren is gebruikelijk in de 

economische literatuur over afgiftemarkten, zie bijvoorbeeld de volgende artikelen: 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).    

17. De berekeningen zijn uitgevoerd in het bijbehorende Excel-bestand. Het bestand maakt een 

vergelijking van twee scenario’s (in dit geval pure BULRIC en plus BULRIC) mogelijk. 

18. Hieronder geven we een algemene beschrijving van de mechaniek van het model, 

uitgesplitst in gesprekken (2.1) en abonnementen (2.2).  

2.1 Gesprekken   

19. De belangrijkste veronderstelling in dit deel van de analyse is dat een daling van marginale 

gesprekskosten (de kosten die een aanbieder moet dragen als eindgebruikers een minuut 

langer bellen) tot een lagere minuutprijs (prijs per minuut) leidt. Een daling van de gespreksprijs 

leidt tot hogere gespreksvolumes en hoger consumentensurplus uit bellen en, in aanwezigheid 

van belexternaliteiten, gebeld worden.  
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20. Daling van afgiftetarieven heeft ook invloed op de winsten die aanbieders, zowel van vast 

als mobiel, halen uit gesprekken en afgifte. Dit effect is zowel direct, via invloed op 

waargenomen marginale kosten van gesprekken en afgifte-inkomsten, maar ook indirect, via 

veranderingen in minuutprijs. Winsten uit gesprekken en afgifte worden bepaald door drie 

geldstromen:2 de retailomzet voor minuuttarieven, de afgifte-inkomsten en de afgiftekosten. 

Tabel 1 laat schematisch zien wat er met deze drie stromen gebeurt als afgiftetarieven dalen. 

Een plus-teken betekent een stijging, een min-teken een daling. Zoals hierboven aangegeven, 

wordt hier verondersteld dat een daling van afgiftetarieven leidt tot een daling van 

retailminuuttarieven. Dat betekent dat ook de totale gespreksopbrengsten dalen.3 

Geldstroom Verandering Effect op de winsten 

(1) Retailomzet minuuttarief - - 

(2) Afgifte-inkomsten - - 

(3) Afgiftekosten - + 

Tabel 1. Effecten van daling van afgiftetarieven op  verschillende winstcomponenten. 

 

21. Omdat afgifte-inkomsten voor één aanbieder afgiftekosten zijn voor een ander, moeten de 

veranderingen in afgifte-inkomsten en afgiftekosten van alle aanbieders samen gelijk zijn. Dat 

betekent dat effecten (2) en (3) elkaar opheffen, en er alleen een negatief effect op de 

retailomzet (1) over blijft.  

22. Voor een individuele aanbieder, of een groep aanbieders, hoeft dat niet zo te zijn. In het 

model is het met name zichtbaar bij het vergelijken van effecten op mobiele en vaste 

aanbieders. Stel dat het mobiele afgiftetarief meer daalt dan het vaste afgiftetarief. Het netto 

effect op vaste en mobiele aanbieders is dan anders:  

a. voor vaste aanbieders dalen de afgiftekosten meer dan de afgifte-inkomsten, waardoor het 

netto effect op (2) en (3) samen positief is. Het netto effect op (1), (2) en (3) kan negatief of 

positief zijn, afhankelijk van de sterkte van de verschillende effecten.  

b. voor mobiele aanbieders dalen de afgifte-inkomsten meer dan afgiftekosten, waardoor het 

netto effect op (2) en (3) samen negatief is. Het netto effect op (1), (2) en (3) is nog sterker 

negatief dan voor mobiele en vaste aanbieders samen.  

23. In het model worden de winsten uit gesprekken en afgifte berekend van vaste en mobiele 

aanbieders. 

                                                      
2 Om de beschrijving overzichtelijker te maken, worden andere dan afgiftecomponenten van gesprekskosten hier buiten 

beschouwing gelaten. In het model worden deze kosten wel meegenomen (zie C.3). 
3 Tenzij de minuuttarieven hoger zijn dan het lineaire retailminuuttarief (dus bij abonnementsprijs nul) die door een 

verticaal geïntegreerde monopolist gekozen zou zijn. Dit is echter in de huidige situatie onwaarschijnlijk. 
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2.2 Abonnementen 

24. Dit deel van de analyse gebruikt het eerder berekende consumentensurplus en de winsten 

uit gesprekken en afgifte als input. De veronderstelling is dat het consumentensurplus dat 

eindgebruikers uit het bellen halen, hun vraag naar abonnementen mede bepaalt. Dit betekent 

bijvoorbeeld dat bij dezelfde abonnementsprijs eindgebruikers een abonnement zullen kiezen 

met lagere gespreksprijzen. Andere determinanten van de vraag naar abonnementen (zoals het 

verwachte surplus uit het SMS- of data-verkeer) worden samengevat in een zogenaamde 

“autonome waardering” van een abonnement. Deze waardering is verschillend voor 

verschillende eindgebruikers, terwijl het consumentensurplus uit het bellen voor iedereen gelijk 

is.  

25. Het bovenstaande impliceert dat een daling van afgiftetarieven, die vergezeld gaat met een 

daling van gespreksprijzen, tot een hogere vraag naar abonnementen leidt; in andere woorden, 

de vraagcurve naar abonnementen verschuift dan naar boven, waarbij de verschuiving gelijk is 

aan de stijging van het consumentensurplus uit bellen. Eindgebruikers zijn, bij dezelfde 

abonnementsprijs, meer geneigd om een abonnement te nemen als ze meer uit dat 

abonnement kunnen halen. Bij dezelfde prijs van abonnementen zou dat een stijging van 

penetratie betekenen. Aan de andere kant resulteert een verlaging van afgiftetarieven in eerste 

instantie tot een daling van winsten op gesprekken en afgifte. Dit betekent dat elke 

eindgebruiker minder winsten genereert, waardoor een aanbieder minder moeite wil doen om 

deze eindgebruiker binnen te halen, bijvoorbeeld door de abonnementsprijs te verhogen of 

handsetsubsidies te verlagen. Dit effect wordt gemodelleerd als een stijging van ‘netto kosten’ 

van een abonnement voor de aanbieder. Deze netto kosten zijn gelijk aan de “werkelijke” 

onderliggende kosten die een aanbieder moet dragen om een abonnement aan te bieden, 

verminderd met de winsten die de aanbieder verwacht te maken op gesprekken die 

desbetreffende abonnee zal maken en ontvangen. Stijging van deze kosten leidt vervolgens tot 

een stijging van de abonnementsprijs. Het percentage van de stijging van netto 

abonnementskosten (gelijk aan de daling van verwachte winsten op gesprekken en afgifte) dat 

doorgegeven wordt in de stijging in de abonnementsprijs wordt het waterbedeffect genoemd. In 

de vaste markt, waar de winsten op gesprekken en afgifte ook zouden kunnen stijgen als 

afgiftetarieven dalen, kan het waterbedeffect juist leiden tot een daling van het 

abonnementstarief.  

26. Het effect van regulering op mobiele penetratie is dus een combinatie van twee 

tegenoverstelde effecten: een positief effect door grotere vraag naar abonnementen door lagere 

gesprekstarieven, en een negatief effect door hogere abonnementsprijs. In de vaste markt zal 

het tweede effect naar verwachting minder negatief zijn, of zelfs positief, onder de aanname dat 

regulering een minder negatief effect heeft op de winsten van vaste aanbieders uit gesprekken 

en afgifte.    

27. Voorheen zorgden netwerkexternaliteiten voor een additioneel effect op penetratie Het idee 

is dat een eindgebruiker meer bereid is te betalen voor een abonnement als er al veel 
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abonnees zijn.De belangrijkste bron van deze externaliteiten zijn grotere mogelijkheden om te 

bellen en gebeld te worden. Netwerkexternaliteiten kunnen binnen de markt aanwezig zijn (het 

positieve effect op een mobiele beller van het aantal mobiele abonnees en hetzelfde voor vaste 

abonnees), of tussen de markten (het positieve effect van het aantal mobiele abonnees op een 

vaste abonnee en vice versa). Gezien de huidige penetratiegraden in Nederland worden deze 

effecten niet langer relevant geacht (SEO, 2016). 

28. De veranderingen in mobiele en vaste penetratie hebben vervolgens invloed op de welvaart. 

Een daling in penetratie leidt tot een verlies van consumentensurplus dat de ex-abonnees uit 

hun aansluiting haalden. Een stijging van penetratie heeft een omgekeerd effect.  
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3 Details van het model  

29. De algemene structuur van het model is als volgt. Eerst worden de effecten van 

afgiftetarieven op prijzen en volumes van mobiele (onderdeel 4.1) en vaste (onderdeel 4.2) 

gesprekken geanalyseerd. Op basis daarvan worden berekend: gemiddeld 

consumentensurplus (van mobiele en vaste klanten) van bellen en gebeld worden, gemiddelde 

winst per (mobiele en vaste) klant op gesprekken en afgifte, en gemiddelde BTW-inkomsten per 

(mobiele en vaste) eindgebruiker. In onderdeel 4.3 worden deze uitkomsten gebruikt om de 

effecten in abonnementenmarkt te berekenen.  De uitkomsten op de abonnementenmarkten 

(mobiel en vast) worden gebruikt om het totale consumentensurplus (mobiel en vast) en 

winsten (van mobiele en vaste aanbieders) te berekenen. Daarnaast worden nog de 

veranderingen in de BTW-inkomsten van de belastingdienst berekend.    

30. Het model maakt gebruik van de uitkomsten van een aantal hulpberekeningen. Deze 

berekeningen worden besproken in onderdeel 4. De oude waarden van variabelen (in de 

oorspronkelijke situatie) worden aangeduid met subscript 0, de nieuwe waarden met subscript 

1.  

3.1 Mobiele gesprekken 

31. Dit onderdeel van het model analyseert het effect van afgiftetarieven op mobiele 

minuuttarieven, het surplus dat mobiele consumenten halen uit gesprekken en winsten die 

mobiele aanbieders maken op gesprekken en afgifte. De oude (oorspronkelijke) en nieuwe (na 

invoering van nieuwe regulering) waarden van de volgende variabelen worden berekend:  

a. Waargenomen marginale kosten (Perceived marginal cost, PMC) van mobiele gesprekken.    

b. Het nieuwe mobiele minuuttarief (het oude minuuttarief is een parameter). 

c. Mobiele gespreksvolumes.  

d. Totaal en gemiddeld consumentensurplus uit bellen en gebeld worden.    

e. Totale en gemiddelde winsten van mobiele aanbieders op gesprekken en afgifte.  

f. BTW-inkomsten van de belastingdienst op gesprekken, gemiddeld per mobiele 

eindgebruiker.  

32. Hieronder volgt een gedetailleerde bespreking van alle rekenstappen.   

Waargenomen marginale kosten   

33. Het mobiele minuuttarief hangt af van de waargenomen marginale kosten (perceived 

marginal cost) van mobiele gesprekken (PMCm). Dat zijn de kosten die de mobiele aanbieder 

die gespreksdiensten aanbiedt moet maken per additionele gespreksminuut. Deze kosten zijn 

verschillend voor gesprekken on-net (PMCon ), off-net mobiel-mobiel (PMCoff ) en mobiel-vast 

(PMCmv ). Er bestaat nu in Nederland echter één mobiel minuuttarief voor on-net en off-net 

bellen, zowel naar vast als naar mobiel. De veronderstelling is dat het zo blijft als de 

afgiftetarieven omlaag gaan. De prijs per minuut wordt dan bepaald door de gemiddelde 
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PMCm. Deze is gelijk aan een gewogen gemiddelde van de PMC van elk soort gesprek, waarbij 

de gewichten zijn gelijk aan de aandelen van verschillende soorten verkeer in het totale verkeer 

(smon  voor on-net, smoff  voor off-net naar mobiel en smv  voor verkeer van mobiel naar vast). 

Deze aandelen zijn bepaald door hulpberekeningen (zie 3.4). Het wordt verondersteld dat deze 

aandelen gelijk blijven als het totale volume van het mobiele verkeer verandert.  

34. De waargenomen marginale kosten zijn dus gelijk aan:  

PMC Formule 

PMCmon cmo+cmt 

PMCmoff cmo+MTA 

PMCmv cmo+FTA 

PMCm smon  PMCmon  + smoff  PMCmoff  + smv PMCmv  =  cmo + smon cmt + smoff  MTA + smv  FTA 

Tabel 2. Waargenomen marginale kosten. 

 

35. Het model berekent zowel de oude als de nieuwe waarde van PMC. 

Minuuttarief  

36. In de theoretische literatuur over afgiftetarieven is het minuuttarief gelijk aan de PMC.4 In 

dat geval wordt een verandering in PMCm voor 100% doorberekend in het minuuttarief. In de 

praktijk ligt het tarief vaak hoger dan PMCm en het is dus mogelijk dat een verandering in PMC 

niet volledig doorberekend wordt in het minuuttarief. De mate waarin veranderingen in de PMC 

doorberekend worden in het minuuttarief wordt de cost pass-through rate (tm )  genoemd. In 

theorie (bij 100% doorberekening) is deze gelijk aan één. 

37. Het oorspronkelijke minuuttarief (exclusief BTW, Pgm 0) is een parameter in het model. Het  

nieuwe minuuttarief (Pgm 1) is dan gelijk aan: 

Pgm1 = Pgm0 + tm × (PMCm1 – PMCm0) 

 

38.  Het minuuttarief dat eindgebruikers betalen omvat ook BTW. De prijs inclusief BTW is:     

 Pgm_BTW = Pgm ×(1 + btw) 

 

Waar btw  =  BTW-tarief.  

 

                                                      
4 Zie Laffont, Rey en Tirole (1998), of Laffont en Tirole (2000) voor een literatuuroverzicht.   
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Gespreksvolumes  

39. Een nieuw minuuttarief leidt tot nieuwe gespreksvolumes. Er wordt een lineaire vraagfunctie 

verondersteld voor alle soorten mobiele gesprekken (dus on-net, off-net en mobiel-vast). 

 Vm = Agm – bgm × Pgm_BTW 

  

40. Vm is het gespreksvolume en Agm  en bgm  zijn parameters van de vraagfunctie. Deze 

worden bepaald met behulp van de prijselasticiteit van mobiele gesprekken, het minuuttarief en 

het volume waarbij de elasticiteit verondersteld wordt te gelden (zie Sectie 4.4). Het 

gespreksvolume is dus gelijk aan: 

 Vm = Agm – bgm × Pgm_BTW 

 

41. De nieuwe volumes van verschillende soorten gesprekken (Vmon, Vmoff en Vmv) zijn dan 

respectievelijk gelijk aan smon × Vm, smoff × Vm en smv × Vm. 

Consumentensurplus uit bellen en gebeld worden   

42. Het totale consumentensurplus dat op de mobiele markt door gesprekken gegenereerd 

wordt, is gelijk aan het surplus uit het bellen plus het surplus uit gebeld worden. Het surplus uit 

het bellen (CSgm’) is gelijk aan: 

 CSgm’ = 0,5(Agm/bgm – Pgm_BTW) × Vm 

 

43. Om het surplus uit het gebeld worden te bepalen, wordt verondersteld dat het surplus uit het 

bellen een constante fractie zm is van het bruto surplus (dus het surplus voor het aftrekken van 

de door consumenten aan de aanbieders betaalde bedrag) uit gebeld worden. Om precies te 

zijn is het surplus van q  minuten gebeld worden gelijk aan zm maal het bruto surplus van  q  

minuten bellen. Parameter zm wordt de belexternaliteit genoemd. Het bruto surplus van q 

minuten mobiel bellen is gelijk aan het netto surplus (dus het ‘gewone’ surplus)  plus het totale 

door consumenten aan de aanbieders betaalde bedrag (inclusief BTW), dus: 

  BrutoCSgm’(q) = 0,5q2/bgm + q × (Agm-q)/bgm =  q ×  (Agm-0,5q)/bgm 

 

44. Het aantal naar mobiele bellers gebelde minuten is gelijk aan de som van het volume van 

mobiele onnet gesprekken (Vgmon), volume van off-net gesprekken mobiel-mobiel (Vgmoff) en 

het volume van gesprekken van vast naar mobiel (Vgvm). Dat laatste wordt berekend in 3.2 

(vaste gesprekken). Het surplus uit gebeld worden is dus gelijk aan: 

CSgm’’ =   zm × (Vmon+Vmoff+Vvm) × ((Agm-0,5(Vmon+Vmoff+Vvm))/bgm 

 

45. Het totale consumentensurplus van mobiele bellers uit bellen en gebeld worden is gelijk 

aan: 
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CSgm= CSgm’ + CSgm’’ 

 

46. Het surplus dat een gemiddelde mobiele eindgebruiker haalt uit bellen en gebeld worden 

(GCSgm ) is gelijk aan het gemiddelde surplus uit bellen (GCSgm’ ) en gemiddelde surplus uit 

gebeld worden (GCSgm’’ ). Deze worden berekend door het totale surplus te delen door het 

oorspronkelijke aantal mobiele abonnees (Nm0).
5  

 GCSgm = GCSgv/Nm0 = GCSgm’ + GCSgm’’ = CSgm’/Nm0 + CSgm’’/Nm0   

 

Winsten  

47. De gezamenlijke winsten die alle mobiele aanbieders samen op gesprekken en afgifte 

behalen (Wgafm ) bestaan uit winsten uit gesprekken (Wgm ) en winsten uit afgifte (Wafm ): 

Wgafm = Wgm + Wafm 

 

48. De winsten uit gesprekken zijn gelijk aan het verschil tussen het minuuttarief (exclusief 

BTW) en de PMCm, maal het gespreksvolume: 

Wgm = (Pgm – PMCm) × Vm 

 

49. De winsten uit afgifte zijn gelijk aan het verschil tussen mobiele afgiftetarief en afgiftekosten 

per minuut, maal het volume van de op mobiele netten afgeleverde gesprekken, vanuit mobiel 

(Vmoff) en vanuit vast (Vvm): 

 Wafm = (MTA – cmt) × (Vmoff + Vvm) 

  

50. De gemiddelde winsten per abonnee (GWgafm ) zijn gelijk aan de totale winsten Wgafm  

gedeeld door het oorspronkelijke aantal abonnees: 

 GWgafm = Wgafm/Nm0   

 

BTW-inkomsten van de belastingdienst  

51. De gemiddelde BTW-inkomsten op gesprekken per mobiele eindgebruiker zijn gelijk aan: 

GBTWgm = Pgm × btw × Vm/Nm0 

 

                                                      
5 Zoals eerder beschreven, wordt in dit deel van het model aangenomen dat het aantal abonnees onveranderd blijft.  



 

 

 

Openbare versie 

 
14/39 

3.2 Vaste gesprekken  

52. Voor vaste gesprekken worden dezelfde berekeningen gemaakt als voor mobiele 

gesprekken. Hier bestaan er twee minuutprijzen: naar vast en naar mobiel. De aanname is dat 

deze twee prijzen zullen blijven bestaan. De meeste symbolen zijn dezelfde als bij mobiel, met 

een v in plaats van m om vast aan te duiden. Subscript vv  geeft aan dat de variabele aan 

gesprekken van vast naar vast refereert. De rekenstappen zijn dezelfde als voor mobiele 

gesprekken.  

Waargenomen marginale kosten  

53. Hier moeten er twee soorten PMC uitgerekend worden: voor verkeer naar vast, on-net en 

off-net samen (PMCvv ) voor verkeer naar mobiel (PMCvm ). svon   en svoff   zijn de aandelen van 

on-net en off-net gesprekken in alle gesprekken van vast naar vast (dus niet in het totale 

gespreksvolume zoals bij mobiel). Net als bij mobiel is de veronderstelling dat deze aandelen 

niet veranderen als het totale gespreksvolume van vast naar vast verandert.  

De waargenomen marginale kosten zijn dus gelijk aan:  

 

PMC Formule 

PMCvon cvo+cvt 

PMCvoff cvo + FTA 

PMCvm  cvo + MTA 

PMCvv svon PMCvon  + svoff  PMCvoff = cvo + svon cmt + svoff FTA 

Tabel 3. Waargenomen marginale kosten. 

 

Minuuttarieven  

54. Hier worden de minuuttarieven voor twee soorten gesprekken apart geanalyseerd: prijs voor 

gesprekken naar vast (exclusief BTW, Pgvv ), on-net en off-net en prijs voor gesprekken naar 

mobiel (exclusief BTW, Pgvm ). Volgens theorie zouden deze prijzen gelijk moeten zijn aan 

respectievelijke PMCs. Omdat dat in de praktijk niet altijd het geval is, wordt uitgegaan van het  

oorspronkelijke minuuttarief en een coëfficiënt die mate meet waarin een verandering in PMC  

in het tarief wordt doorberekend, de cost pass-through rate voor vast (tv ). Die is dezelfde voor 

gesprekken van vast naar vast en van vast naar mobiel. Dus, nieuwe prijzen exclusief BTW zijn 

gelijk aan:   

Pgvv1 = Pgvv0 + tv × (PMCvv1 – PMCvv0) 

 Pgvm1 = Pgvm0 + tv × (PMCvm1 – PMCvm0) 

En, inclusief BTW: 

 

 Pgvv_BTW = Pgvv × (1 + btw) 

 Pgvm_BTW = Pgvm × (1 + btw) 
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Volumes  

55. Hier worden twee aparte lineaire vraagfuncties gebruikt voor gesprekken naar vast (on net 

en off net) en naar mobiel. De parameters van deze functies zijn bepaald met behulp van 

prijselasticiteiten (zie hulpberekeningen in onderdeel 4.4). Deze vraagfuncties zijn: 

Vvv = Agvv – bgvv × Pgvv_BTW  (vast-vast) 

Vvm = Agvm – bgvm × Pgvm_BTW  (vast- mobiel)  

 

56. De nieuwe volumes van gesprekken naar vast on net (Vvon ) en off-net (Vvoff ) worden 

bepaald met gebruik van eerder berekende aandelen en zijn respectievelijk gelijk aan svonVvv 

en svoffVvv. 

Consumentensurplus uit bellen en gebeld worden  

57. Het totale consumentensurplus die vaste bellers uit gesprekken halen is gelijk aan het 

consumentensurplus van gesprekken naar vast, van gesprekken naar mobiel, en van 

ontvangen gesprekken. Het surplus uit bellen is gelijk aan: 

CSgv’ = 0,5(Agvv/bgvv – Pgvv_BTW) ×Vvv + 0,5(Agvm/bgvm – Pgvm_BTW) ×Vvm 

 

58. Het surplus uit gebeld worden is gelijk aan fractie zv van het bruto surplus van het bellen, bij 

dezelfde aantal minuten. Parameter zv wordt belexternaliteit genoemd. De veronderstelling is 

dat waardering per ontvangen minuut vanuit mobiel en vanuit vast dezelfde is. Er wordt dus 

uitgegaan van een gezamenlijke vraagfunctie voor bellen naar vast en naar mobiel bij dezelfde 

minuutprijs p, gemaakt door beide vraagfuncties op te tellen: 

 Vvm + Vvv = Agvm+Agvv – (bgvm+bgvv) × p  

 

59. Het bruto surplus van q minuten bellen (naar vast of naar mobiel) is dan gelijk aan: 

BrutoCSgv’(q) = q × (Agvm+Agvm-0,5q)/(bgvm+bgvv) 

 

60. Het volume van ontvangen gesprekken vanuit vast is gelijk aan Vvon+Vvoff, en het volume 

van gesprekken vanuit mobiel is gelijk aan Vmv.  Het surplus dat vaste bellers halen uit gebeld 

worden is dus gelijk aan: 

CSgv’’ =  zv × (Vvon+Vvoff+Vmv))/(Agvm+Agvv-0,5(Vvon+Vvoff+Vmv))/(bgvv+bgvm) 

 

61. Het totale consumentensurplus van vaste bellers uit bellen en gebeld worden is gelijk aan: 

 CSgv = CSgv’+ CSgv’’ 
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62. Het surplus dat een gemiddelde vaste eindgebruiker haalt uit bellen en gebeld worden 

(GCSgv ) is gelijk aan het gemiddelde surplus uit bellen (GCSgv’ ) en gemiddelde surplus uit 

gebeld worden (GCSgv’’ ). Deze worden berekend door het totale surplus te delen door het 

oorspronkelijke aantal vaste abonnees (Nv0).
6 

 GCSgv= GCSgv/Nv0 = GCSgv’ + GCSgv’’ = CSgv’/Nm0 + CSgv’’/Nm0 

 

 Winsten  

63. De gezamenlijke winsten die vaste aanbieders op gesprekken en afgifte behalen (Wgafv ) 

bestaan uit winsten uit gesprekken naar vast (Wgvv ) en naar mobiel (Wgvm ) en winsten uit 

afgifte (Wafv ): 

 Wgafv = Wgvv + Wgvm + Wafv 

 

64. De winsten uit gesprekken naar vast zijn gelijk aan het verschil tussen het minuuttarief 

exclusief BTW en PMCvv, maal het gespreksvolume naar vast: 

Wgvv = (Pgvv – PMCvv) ×Vvv 

 

65. De winsten uit gesprekken naar mobiel zijn gelijk aan het verschil tussen het minuuttarief 

exclusief BTW en de gemiddelde PMCvm, maal het gespreksvolume: 

 Wgvm = (Pgvm – PMCvm) ×Vvm 

 

66. De winsten uit afgifte zijn gelijk aan het verschil tussen vaste afgiftetarief en ‘echte’ 

afgiftekosten per minuut, maal het volume van op de vaste netten afgeleverde gesprekken: 

vanuit vast (Vgvoff ) en vanuit mobiel (Vmv ): 

 Wafv = (FTA – cvt) × (Vgvoff + Vmv) 

 

67. Gemiddelde winsten uit gesprekken en afgifte per eindgebruiker zijn dan gelijk aan: 

 GWgafv = Wgafv/Nv0 

 

BTW-inkomsten van de belastingdienst  

68. De gemiddelde BTW-inkomsten op gesprekken per vaste eindgebruiker zijn gelijk aan: 

 GBTWgv = (Pgvv × btw × Vvv + Pgvm × btw × Vvm)/Nv0 

                                                      
6 Zoals eerder beschreven, wordt in dit deel van het model aangenomen dat het aantal abonnees constant blijft.   
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3.3 Abonnementen  

69. In dit deel wordt de aanname van constante aantal abonnees losgelaten. Hier wordt de 

invloed geanalyseerd van afgiftetarieven op de mobiele en vaste penetratie, via invloed op 

consumentensurplus uit het bellen en winsten uit gesprekken en afgifte. De volgende variabelen  

worden hier berekend:  

a. Netto kosten van een mobiel en een vast abonnementen  

b. Nieuwe prijs van een mobiel en vast abonnement  

c. Aantallen van mobiele en vaste abonnementen  

d. Totaal consumentensurplus, winsten en welvaart    

70. Hieronder volgt de uitwerking van deze rekenstappen. 

Netto kosten van abonnementen  

71. De prijs van een abonnement wordt mede bepaald door zijn kosten. Het gaat hier om de 

netto kosten, dat wil zeggen de “echte” onderliggende jaarlijkse kosten van een extra 

abonnement (f) min de winsten die deze extra klant per jaar zal genereren op gesprekken en 

afgifte (GWgaf ). Deze netto kosten zijn dus gelijk aan: 

Per mobiele abonnee: 

 

 NKma = fm - GWgafm 

 

Per vaste abonnee:  

 

 NKva = fv - GWgafv 

 

72. Als aanbieders minder verdienen op gesprekken en afgifte, dan stijgen de netto kosten van 

een abonnement. En andersom, als aanbieders meer verdienen op gesprekken en afgifte, dan 

dalen de netto kosten. De netto kosten kunnen zelfs negatief zijn; dit is het geval als de winsten 

op gesprekken en afgifte die een abonnement genereert hoger zijn dan de ‘echte’ 

onderliggende kosten van een abonnement. 

Prijzen van abonnementen   

73. De jaarlijkse prijs van een mobiel abonnement, in afwezigheid van on-net en off-net 

prijsdifferentiatie, is gelijk aan de jaarlijkse netto kosten plus een bepaalde opslag, die 

afhankelijk is van de mate van concurrentie in de markt. In een markt zonder on-net en off-net 

prijsdifferentiatie en waarin iedereen dezelfde vraag naar belminuten heeft, zou deze opslag 

theoretisch constant moeten zijn (zou dus niet afhangen van de hoogte van de netto kosten).7 In 

                                                      
7 Zie bijv. Laffont, Rey en Tirole (1998).  
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dit geval zou een verandering in netto kosten volledig doorberekend worden aan de abonnees. 

In de praktijk kan het echter zijn dat deze doorberekening onvolledig is. De nieuwe prijs van een 

mobiel abonnement (exclusief BTW) is gelijk aan:8   

 Pam1 = Pam0 +ym × (NKma1 – Nkma0) 

 

74. ym  is de mate waarin de verandering in netto kosten van een mobiel abonnement 

doorberekend wordt in de mobiele abonnementsprijs (waterbedeffect). Pam0  is de 

oorspronkelijke prijs. 

75. Op dezelfde manier wordt de nieuwe prijs van een vast abonnement bepaald, (Pav1): 

 Pav1 = Pav0 +yv × (NKva1 – Nkva0) 

 

76. yv   is de mate waarin de verandering in netto kosten van een vast abonnement 

doorberekend wordt in de vaste abonnementsprijs. De abonnementsprijzen inclusief BTW zijn 

dan: 

 Pam_BTW = Pam × (1+btw) 

 Pav_BTW = Pav × (1+btw) 

 

Aantallen mobiele en vaste abonnementen  

77. Om het nieuwe aantal abonnementen te bepalen, moet men de vraagfuncties kennen. Deze 

worden hier afgeleid.  

78. Eerst wordt een mobiele aansluiting bestudeerd. De aanname is dat een consument een 

jaar vooruit kijkt, en bij het nemen van een abonnement zowel de jaarlijkse prijs, als de jaarlijkse 

verwachte waarde daarvan in acht neemt. De waarde van een mobiele aansluiting van abonnee 

i  (per jaar) bestaat uit (alle waarden per jaar): 

- Een autonome waardering, die bijvoorbeeld bestaat uit het surplus uit andere diensten 

die door een aansluiting mogelijk worden (ami ).  

- Zijn verwachte surplus uit het bellen (GCSgm’ ). Het surplus uit gebeld worden is 

weggelaten.9   

                                                      
8 De prijsverandering wordt dus volledig bepaald door kostenverandering, de invloed van de vraagverandering op de 

abonnementsprijs wordt genegeerd. Deze aanname is redelijk voor een concurrerende retailmarkt.   
9 Dit betekent dat als consumenten beslissen of ze een abonnement willen nemen, zij het verwachte surplus uit gebeld 

worden niet meenemen. Dit reflecteert beperkte rationaliteit van consumenten. Het meenemen van dit surplus zou 

resulteren in een hogere vraag naar abonnementen en een lager optimaal afgiftetarief. .   
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- Extra surplus gegenereerd door de aanwezigheid van andere mobiele abonnees, gelijk 

aan het aantal mobiele abonnees (Nm) maal surplus per mobiele abonnee (xmm ) 

- Extra surplus gegenereerd door de aanwezigheid van vaste abonnees, gelijk aan het 

aantal vaste abonnees (Nv) maal surplus per vaste abonnee (xvm ) 

79. De twee laatste componenten beschrijven netwerkexternaliteiten, dat wil zeggen een 

grotere waardering van een aansluiting als er veel mobiele of vaste bellers zijn. De intensiteit 

van deze externaliteiten wordt bepaald door parameters xmm  (effect van het aantal mobiele 

bellers op het surplus van mobiele bellers) en xvm  (effect van het aantal vaste bellers op het 

surplus van mobiele bellers). De manier waarop de waarde van deze parameters wordt bepaald 

staat beschreven in onderdeel 4.4 (Hulpberekeningen). 

80. Een consument neemt een abonnement als zijn waardering daarvoor hoger is dan de prijs 

die hij moet betalen (inclusief BTW), dus: 

 ami + GCSgm’ + xmm × Nm + xvm × Nv > Pam_BTW 

  

81. Stel dat er Mm potentiële mobiele bellers zijn, en dat hun autonome waardering gelijkmatig 

verdeeld is tussen 0 en Am. De vraag naar mobiele abonnementen is dan: 

 Nm = Mm × (Am + GCSgm’+xmm × Nm + xvm × Nv – Pam_BTW)/Am  

 

82. Dit kan opgelost worden voor Nm. Dat geeft: 

Nm = [(Am × Mm)/(Am-xmm × Mm)] -   

- [Mm/(Am-xmm × Mm)] × [Pam_BTW – GCSgm’ – xvm × Nv ]  

 

83. Deze uitdrukking kan vereenvoudigd worden door (Am × Mm)/(Am-xmm × Mm) door Aam  

te vervangen en Mm/(Am-xmm × Mm) door bam . De vraagfunctie wordt dan: 

 Nm = Aam -  bam × ( Pam_BTW – GCSgm’ – xvm × Nv)     

 

84. Het aantal afgenomen abonnementen hangt af van de ‘netto prijs’ van een mobiel 

abonnement, dat wil zeggen Pam_BTW  min het surplus dat de beller verwacht te halen uit het 

bellen en uit de grootte van het vaste netwerk (de invloed van grootte van het mobiele netwerk 

is al verwerkt in parameter bam ).  

85. De parameters van deze vraagfunctie kunnen worden bepaald met behulp van de elasticiteit 

van de vraag naar abonnementen ten opzichte van abonnementsprijs, de aangenomen waarde 

van xvm en de waarde de variabelen (Nm, Pam_BTW, GCSgm’ en Nv) waarbij deze elasticiteit 

geldt (zie onderdeel 4.4).  
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86. Om de nieuwe Nm te kunnen berekenen, moeten de nieuwe Nv ook bekend zijn. De vraag 

naar vaste abonnementen kan op dezelfde manier als hierboven afgeleid worden. Dus: 

 Nv = Aav -  bav × ( Pav_BTW – GCSgv’ – xmv ×Nm) 

 

87. xmv is hier de waardering van een vaste klant voor een extra mobiele abonnee.  

88. Om Nm en Nv te bepalen, moet een stelsel van twee vergelijkingen opgelost worden: 

 Nm = Aam -  bam × ( Pam_BTW – GCSgm’ – xvm × Nv) 

 Nv = Aav -  bav × ( Pav_BTW – GCSgv’ – xmv × Nm) 

 

89. De oplossing is: 

Nm = (Aam – bam × (Pam_BTW – GCSgm’))/(1-bam × bav × xvm × xmv)+ 

+ bam × xvm × [Aav-bav × (Pav_BTW – GCSgv’)]/(1-bam ×bav × xmv × xvm) 

 

en  

 

Nv = (Aav – bav × (Pav_BTW – GCSgv’))/(1-bam × bav × xvm × xmv)+ 

+ bav × xmv × [Aam-bam × (Pam_BTW – GCSgm’)]/(1-bam × bav × xmv × xvm) 

 

Consumentensurplus, winsten en welvaart  

90. Het totale jaarlijkse consumentensurplus op de mobiele markt  (CSm) en de vaste markt 

(CSv) bestaat uit het surplus uit bellen, surplus uit gebeld worden en het surplus gegenereerd 

door de autonome waardering voor abonnementen. Dit consumentensurplus wordt berekend 

met behulp van de vraagfunctie naar abonnementen en is gelijk aan het gebied onder de 

vraagcurve naar abonnementen en boven de abonnementsprijs, plus het surplus uit gebeld 

worden.10  Dus, het totale surplus in de mobiele markt is gelijk aan: 

CSm = 0,5[Aam/bam + GCSgm’ + xvm × Nv  – Pam_BTW] ×Nm + GCSgm’’×Nm 

 

91. En in de vaste markt: 

 CSv = 0,5[Aav/bav + GCSgv + xmv × Nm  – Pav_BTW] ×Nv + GCSgv’’×Nv 

 

                                                      
10 Dit surplus is eerder weggelaten uit de vraag naar abonnementen, maar wordt wel meegenomen in het 

eindberekening van het surplus.  
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92. De totale winsten van mobiele aanbieders (Wm) en vaste aanbieders (Wv) zijn gelijk aan 

winsten per abonnee maal aantal abonnees. Winsten per abonnee zijn gelijk aan het verschil 

tussen de abonnementsprijs en netto kosten van een abonnement. Dus: 

 Wm = (Pam_BTW-NKma) ×Nm, en  

 Wv = (Pav_BTW-NKva) × Nv 

 

93. De BTW - inkomsten van de belastingdienst zijn gelijk aan de som van BTW-inkomsten op 

abonnementen, en BTW-inkomsten op gesprekken:  

BTW = BTWam+BTWg = 

=  Pam  × btw × Nm+Pav × btw  × Nv + GBTWgm × Nm+GBTWgv × Nv 

 

94. De totale sociale welvaart (SW) is gelijk aan de som het consumentensurplus in de mobiele 

en vaste markt, de winsten van mobiele en vaste aanbieders, en de BTW-inkomsten. Dus: 

  SW = CSm + CSv +Wm + Wv + BTW 

3.4 Hulpberekeningen 

95. In deze sectie worden hulpberekeningen uitgevoerd. Het gaat om de volgende 

berekeningen:  

- Bepalen van aandelen van gesprekken on-net, off net en mobiel-vast in alle gesprekken 

vanuit mobiel. (3.4.1). 

- Bepalen van de vraagfuncties (3.4.2).  

- Bepalen van netwerkexternaliteiten tussen vaste en mobiele markten (3.4.3). 

 

3.4.1.  Aandelen van verschillende soorten gesprekk en  

96. In het model wordt aangenomen dat de aandelen van on-net, off-net naar mobiel en mobiel-

vast gesprekken in alle mobiele gesprekken (respectievelijk smon, smoff  en  smv), en aandelen 

van on-net en off-net in alle gesprekken van vast naar vast (respectievelijk svon en svoff) constant 

blijven. Deze aandelen worden berekend aan de hand van oorspronkelijke volumes. Dus: 

smon = Vmon0/Vm0, smoff = Vmoff0/Vm0     en       smv = Vmv0/Vm0         

voor mobiele gesprekken, en  

 

smon = Vvon0/Vvv0, svoff = Vvoff0/Vvv0  

voor vaste gesprekken.  
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3.4.2 Vraagfuncties  

97. Het model gebruikt vijf vraagfuncties: naar mobiele gesprekken, naar gesprekken van vast 

naar vast, naar gesprekken van vast naar mobiel, naar mobiele abonnementen en vaste 

abonnementen. De veronderstelling is dat al deze functies lineair zijn. Zolang de veranderingen 

in prijzen beperkt blijven, is een lineaire benadering van de vraagfunctie redelijk en zijn de 

resultaten betrouwbaar. Omdat in de werkelijkheid deze functies niet noodzakelijk lineair zijn, 

moeten de absolute waarden van consumentensurplus en welvaart voorzichtig geïnterpreteerd 

worden.  

98. Omdat voor een lineaire vraagfunctie elasticiteit verandert langs de vraagcurve, moeten er 

bij het berekenen van functieparameters veronderstellingen worden gemaakt over de waarde 

van prijs en hoeveelheid waarbij de aangenomen elasticiteit geldt. De veronderstelling is dat de 

aangenomen elasticiteiten gelden bij de oorspronkelijke prijzen en hoeveelheden.  

Vraag naar mobiele gesprekken  

99. De vraagfunctie naar mobiele gesprekken is: 

 Vm = Agm – bgm ×Pgm_BTW 

 

100. Stel dat de elasticiteit van deze vraagfunctie, εgm, bekend is. Omdat de veronderstelling is 

dat het aantal abonnees hetzelfde blijft, moet dat de elasticiteit zijn die het indirecte effect via 

een groter aantal abonnees niet meeneemt (dus korte termijn elasticiteit, of elasticiteit waarbij 

de kruiselasticiteit van de vraag naar abonnementen ten opzichte van minuuttarief 

verwaarloosbaar klein is).  

Dan: 

 εgm = - bgm × Pgm_BTW/Vm      

 

Waaruit volgt   

    

  bgm =  - εgmVm/Pgm_BTW, en  

  Agm = Vm + bgm × Pgm_BTW 

 

Vraag naar vaste gesprekken  

101. Hier worden twee vraagfuncties bepaald: naar gesprekken van vast naar vast, en naar 

gesprekken van vast naar mobiel. De vraag naar gesprekken van vast naar vast is gegeven 

door de functie: 

 Vvv = Agvv – bgvv × Pgvv_BTW 
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102. Als prijselasticiteit  van gesprekken van vast naar vast gelijk is aan εgvv, dan zijn de 

parameters van de vraagfunctie: 

 bgvv =  - εgvvVvv/Pgvv_BTW, en  

  Agvv = Vvv + bgvv × Pgvv_BTW 

 

103. Op dezelfde manier worden de parameters bepaald van de vraagfunctie naar gesprekken 

van vast naar mobiel: 

 bgvm =  - εgvvVvm/Pgvm_BTW, en  

  Agvm = Vvm + bgvm × Pgvm_BTW 

 

Vraag naar abonnementen   

104. De vraagfunctie naar mobiele abonnementen is: 

Nm = Aam -  bam (Pam_BTW – GCSgm’ – xvm × Nv) 

 

105. De prijselasticiteit van deze vraag is gelijk aan: 

 εam = - bam × Pam_BTW / Nm 

106. Waaruit volgt: 

 bam =  - εamNm/Pam_BTW, en  

 Aam = Nm – bam ×  (GCSgm + xvm × Nv) + bam × Pam_BTW 

 

107. Op dezelfde manier worden de parameters van de vraagfunctie naar vaste 

abonnementen bepaald:  

 bav =  - εavNv/Pav_BTW, en  

 Aav = Nv – bav × (GCSgv + xmv × Nm) + bav × Pav_BTW  

3.4.3 Netwerkexternaliteiten tussen markten (cross- market)  

108. Het model gebruikt twee coëfficienten van cross-market netwerkexternaliteiten:  

xmv : stijging van bereidheid om te betalen voor een vast abonnement als het aantal mobiele  

abonnees stijgt met één.  

 

xvm:  stijging van bereidheid om te betalen voor een mobiel abonnement als het aantal vaste 

abonnees stijgt met één. 

 

109. Deze externaliteiten worden als volgt geschat. Eerst wordt voor een vaste beller het 

surplus berekend dat veroorzaakt wordt door het bellen naar en gebeld worden vanuit mobiel. 
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Door dat te delen door het aantal mobiele bellers, verkrijgt men het surplus dat door één 

mobiele beller wordt veroorzaakt. Dat getal wordt gebruikt als een indicator van stijging van 

betalingsbereidheid (extra waardering) voor een vast abonnement bij een stijging van aantal 

mobiele abonnees met 1. Op dezelfde manier wordt de netwerkexternaliteit vanuit vast naar 

mobiel berekend. In de berekeningen worden de oorspronkelijke waarden van prijzen, volumes 

en aantal abonnees gebruikt. 

Berekenen van xvm 

110. Het surplus van een mobiele beller uit bellen en gebeld worden is gelijk aan: 

GCSgm= CSgm’/Nm + CSgm’’/Nm  

 

111.  Van alle vanuit mobiel gebelde minuten gaat smv = Vmv/Vm naar vast. Dus, smv van het 

consumentensurplus uit het bellen kan toegeschreven worden aan het bellen naar vast. Van 

alle minuten die een mobiele beller ontvangt, komt Vvm/(Vmon+Vmoff+Vvm) van vaste bellers. 

Dus, fractie Vvm/(Vmon+Vmoff+Vvm) van het surplus uit gebeld worden kan toegeschreven 

worden aan bellen vanuit vast. Het surplus van een mobiele beller dat door het bellen naar en 

gebeld worden vanuit het vaste net wordt gegenereerd is dus gelijk aan: 

GCSgm(v) = smv × CSgm’/Nm + Vvm/(Vmon+Vmoff+Vvm)CSgm’’/Nm  

 

112. Bij veronderstelling dat iedereen even vaak belt en gebeld wordt, is de fractie van het 

surplus van de mobiele beller dat door bellen naar en gebeld worden door een individuele vaste 

beller gelijk aan: 

             xvm = GCSgm(v)/Nv 

 

Berekenen van xmv 

113. Van alle minuten die een vaste beller ontvangt, komt Vmv/(Vmv+Vvon+Vvoff) van 

mobiele bellers. Het surplus van een vaste beller uit bellen naar en gebeld worden vanuit 

mobiel is gelijk aan: 

GCSgv(m) =  0,5 * (Agvm/bgvm – Pgvm)*Vvm/Nv+ Vmv/(Vmv+Vvon+Vvoff)CSgv’’/Nv 

 

114. Bij veronderstelling dat iedereen even vaak belt en gebeld wordt, is de fractie van het 

surplus dat aan een individuele mobiele beller kan worden toegeschreven gelijk aan: 

            xmv = GCSgv(m)/Nm.  
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4 Parameters  

115. In dit onderdeel worden de in de welvaartsanalyse gebruikte parameterwaarden 

toegelicht. In onderdeel 4.1 worden eerst alle parameterwaarden vermeld, inclusief bronnen. De 

keuze van sommige parameterwaarden is nader toegelicht in onderdeel 4.2 (cost pass-through 

en waterbedeffect) en 4.3 (vraagelasticiteiten). 

4.1 Parameterwaarden 

116. De tabellen hieronder vermelden de in het model gebruikte parameterwaarden. Afkorting 

SMM betekent dat de gegevens komen uit de structurele marktmonitor van ACM. 

Parameter   Symbool Waarde  Bron 

KOSTEN     

Marginale kosten mobiele gespreksopbouw cmo  0,00477 BULRIC model Analysys Mason 

Marginale kosten mobiele afgifte cmt  0,00477 BULRIC model Analysys Mason 

Marginale kosten vaste gespreksopbouw cvo  0,0017 BULRIC model Analysys Mason 

Marginale kosten vaste gespreksafgifte cvt  0,0017 BULRIC model Analysys Mason 

Marginale kosten mobiele aansluiting  fm  40 Verlaagd t.o.v. FTA-MTA-4. Data is een 

steeds belangrijker onderdeel van het 

abonnement, waardoor het in de rede ligt 

ook een deel van die kosten toe te 

rekenen aan de marginale kosten van een 

mobiele aansluiting. Dat betekent dat het 

‘voice’-deel lager ligt. 

Marginale kosten vaste aansluiting fv  10 Verlaagd t.o.v. FTA-MTA-4 gezien de 

grote overstap naar Voice over Broadband 

en de incrementele prijs die daarvoor 

gevraagd wordt, is het aannemelijk dat 

deze kosten veel lager liggen. 

Tabel 4. Kosten. 
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Parameter  Symbool Waarde  Bron 

OORSPRONKELIJKE RETAILPRIJZEN 

(exclusief BTW) 

   

Mobiele minuutprijs  Pgm 0 0,021 Berekeningen op basis van prijzen in de markt 

Prijs mobiel abonnement  Pam0 32,9 Berekeningen op basis van SMM (2015). 

• Alle voice omzet die niet aan minuten 

toegeschreven is, is verdeeld over alle 

mobiele aansluitingen.  

Minuutprijs vast-vast  Pgvv 0 0,0322 Berekeningen op basis van SMM (2015).  

• (Omzet nationaal en lokaal verkeer/volume 

nationaal en lokaal verkeer 

Minuutprijs vast-mobiel Pgvm 0 0,0471 Berekeningen op basis van SMM (2015) 

• Omzet vast-mobiel verkeer/volume vast-

mobiel verkeer 

Prijs vast abonnement inclusief BTW Pav0 34,0 Berekeningen op basis  van marktprijzen zowel 

van ‘losse’ aansluitingen als abonnementen als 

onderdeel van een multi play pakket, en de  

SMM (2016). 

Tabel 5. Oorspronkelijke retailprijzen 
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Parameter  Symbool Waarde  Bron 

AFGIFTETARIEVEN     

Afgiftetarief mobiel oorspronkelijk  MTA0 0,01861  ACM FTA-MTA-4 besluit 

Afgiftetarief mobiel nieuw 

• BULRIC pure 

• BULRIC plus  

 

MTA1  

0,00581 

0,01246 

 

 

BULRIC model Analysys Mason 

  

Afgiftetarief vast oorspronkelijk   FTA0 0,00302 ACM FTA-MTA-4 besluit 

Afgiftetarief vast nieuw  

• BULRIC pure 

• BULRIC plus 

 

FTA1  

0,00139 

0,00340 

BULRIC model Analysys Mason 

 

Tabel 6. Afgiftetarieven. 

 

Parameter Symbool Waarde  Bron 

OORSPRONKELIJKE 

HOEVEELHEDEN 

   

Volume gesprekken vanuit mobiel 

(min./jaar) 

Vm0 20.169.984.983 SMM (2015)  

On-net Vmon 0 6.991.751.261 SMM (2015)  

Off-net naar mobiel Vmoff 0 7.673.633.033 SMM (2015) 

Naar vast Vmv 0 5.504.600.689 SMM (2015) 

Volume gesprekken  vanuit  vast naar 

vast (min./jaar) 

Vvv 0 11.089.822.272 SMM (2015) 

On-net Vvon 0 7.762.875.590 Berekeningen op basis van  SMM 

(2015) 

Off-net Vvoff 0 3.326.946.682 Berekeningen op basis van  SMM 

(2015) 

Naar mobiel  Vvm 0 3.134.668.968 SMM (2015) 

Aantal aansluitingen mobiel  Nm0 16.350.498 SMM (2015) 

Aantal aansluitingen vast  Nv0 7.154.944 SMM (2015) 

Tabel 7. Oorspronkelijke hoeveelheden. 
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Parameter/input variabele Symbool Waarde  Bron 

COST PASS-THROUGH EN WATERBED   Zie  Sectie 4.2.  

Pass-through mobiel : 

Daling/stijging mobiele gespreksprijs excl. BTW  bij 

daling/stijging  perceived marginal cost  per minuut 

gesprek met 1.  

tm   0,5 

 

 

Waterbed mobiel : 

Daling/stijging mobiele abonnementtarief excl. 

BTW bij daling/stijging mobiele winsten uit 

gesprekken en afgifte per klant met 1. 

tv  1   

Pass-through  vast  ym  0,5  

Waterbed vast  yv  1  

 

 

Tabel 8. Cost pass-through en waterbedeffect 

 

Parameter/input variabele Symbool Waarde  Bron 

EXTERNALITEITEN    

Belexternaliteiten mobiel : 

Waardering voor een minuut gebeld worden als 

fractie van waardering voor een minuut zelf bellen.  

zm 0,1  Verlaagd  t.o.v. FTA-MTA-4. 

Dit effect wordt minder groot 

geacht in de huidige 

volwassen markt (SEO, 2013). 

  

Belexternaliteiten vast : 

Waardering voor een minuut gebeld worden als 

fractie van waardering voor een minuut zelf bellen.  

zv 0,1  Verlaagd  t.o.v. FTA-MTA-4. 

Dit effect wordt minder groot 

geacht in de huidige 

volwassen markt (SEO, 2013). 

  

Tabel 9. Belexternaliteiten. 
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Parameter/input variabele Symbool Waarde  Bron 

VRAAGELASTICITEITEN    Zie Sectie 4.3.  

 Mobiele gesprekken εgm 0,25   

Gesprekken vast-vast εgvv 0,1  

Gesprekken vast-mobiel  εgvm 0,2  

Mobiele abonnementen   εam 0,02  

Vaste abonnementen  εav 0,02  

Tabel 10. Vraagelasticiteiten. 

 

4.2 Cost pass-through rate en waterbedeffect 

117. In deze paragraaf wordt besproken welke waarden ACM in dit besluit gekozen heeft en in 

hoeverre die afwijken van de gekozen waarden in FTA-MTA 4. 

Cost pass-through rate 

118. Een algemene bevinding uit de theorie van afgiftemarkten (zie voor een overzicht Laffont, 

J-J.  en J. Tirole, 2000)  is dat als winstmaximaliserende aanbieders concurreren met prijzen die 

uit twee componenten bestaan (abonnementsprijs en minuutprijs; zogenaamde two-part tariff), 

de gespreksprijs gelijk is aan de waargenomen marginale kosten.11,12 Daaruit volgt rechtstreeks 

dat de veranderingen in de PMC volledig doorberekend worden in de minuutprijs, wat 

correspondeert met de pass-through rate gelijk aan 1.  

119. Omdat aanbieders in de praktijk veel meer tariefelementen kiezen, en het grootste deel 

van de gespreksminuten al is inbegrepen in bundelprijs, is de prijsstructuur veel complexer dan 

het in de theoretische literatuur aangenomen two-part tariff. Dat betekent dat de pass-through 

rate anders is dan 1. Ook het feit dat de gespreksprijzen (zowel vast als mobiel) in het 

algemeen hoger zijn dan de marginale kosten van een gesprek, wijst erop dat de 

gespreksprijzen niet voor 100% de PMC volgen. Empirische onderzoeken naar de mobiele 

pass-through rate zijn echter moeilijk te vinden. De schattingen die er zijn hebben voornamelijk 

betrekking op de gemiddelde prijs, die zowel de gespreksprijs als abonnementsprijs omvat. De 

pass-through rate zoals gedefinieerd in het model (dat wil zeggen, doorwerking van 

afgiftetarieven in minuutprijs alleen) moet dan hoger zijn. Schattingen van cost pass-through 

                                                      
11 Zie bijvoorbeeld de volgende artikelen: 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).   
12 In afwezigheid van belexternaliteiten; als deze aanwezig zijn en (gedeeltelijk) geïnternaliseerd worden door 

aanbieders, ligt de gespreksprijs onder de marginale kosten.  
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met betrekking tot prijzen van gesprekken vanuit vast betreffen wel alleen de gespreksprijs. 

Verschillende schattingen van de Europese Commissie zijn in de tabel hieronder weergegeven:  

Cost pass-through Waarde  Opmerkingen  

Waarden in andere analyses    

Europese Commissie  0,33 (alternatief 0, 0,66, 1) Pass-through mobiel (gemiddelde prijs) 

 0,2 (alternatief 0, 0,5, 0,8) Pass-through  vaste gesprekken  (naar 

mobiel en naar vast) 

Tabel 11. Verschillende schattingen van cost pass-t hrough. 

120. In het model wordt net als in FTA-MTA-4 een waarde van 0,5 gekozen. 

Waterbedeffect  

121. In theorie (zie bijvoorbeeld Laffont en Tirole, 2000) is het waterbedeffect onder bepaalde 

voorwaarden gelijk aan 1. Deze voorwaarden houden in dat de prijsstructuur uit een 

gespreksprijs en een abonnementsprijs bestaat, dat er geen differentiatie is tussen gesprekken 

on-net en off-net, en dat alle gebruikers identiek zijn wat betreft de vraag naar bellen. Dat zijn 

ook aannames die in het model gemaakt zijn. Vooral de aanname van identieke vraag naar 

bellen is de Nederlandse context relevant. Theoretische modellen met gebruikers met 

verschillende karakteristieken (heterogene gebruikers) (bijvoorbeeld Dessein, 2003 of 2004) 

laten zien dat in dat geval het waterbedeffect hoger dan 1 kan zijn. Andere bevestigen echter de 

waarde van 1 (Hahn, 2004). Empirische onderzoeken naar waterbedeffect (zie tabel hieronder) 

bevestigen de waarde van het waterbedeffect rond 1. In het model is net als in FTA-MTA-4 voor 

de waarde 1 gekozen.  

122. Schattingen van waterbedeffect 

Schattingen waterbedeffect   Resultaten  Opmerkingen  

Onderzoek    

Genakos en Valletti (2007) Stijging van gemiddelde retailprijs als gevolg 

van daling van MTR: 33% tot 150%. Winsten 

echter dalen.  Waterbed sterker als concurrentie 

sterker.   

Data uit verschillende landen.  

Veronese en  Pesendorfer 

voor Ofcom (2009) 

Geen significant effect van MTR op retailprijs 

per minuut (bevestigt volledig waterbedeffect) 

Data uit verschillende landen.  

Anderson – Hansen (2009) Volledig waterbed hypothese niet afgewezen 

voor MTR. 

Data uit verschillende landen.  

Tabel 12. Verschillende schattingen van waterbedeff ect. 



 

 

 

Openbare versie 

 
31/39 

4.3 Vraagelasticiteiten  

123. Waarden van prijselasticiteiten van de vraag zijn gekozen op basis van onderzoeken, 

schattingen van marktpartijen en elasticiteiten die in andere analyses zijn gebruikt.  

Mobiele gesprekken  

124. Voor mobiele gesprekken variëren de elasticiteiten in verschillende onderzoeken tussen 

0,25 en 0,76. De onderzoeken van Blauw Research (uitkomst 0,25) en NERA (uitkomst 0,6) 

sluiten qua definities het beste aan bij de in het ACM-model gebruikte definities. Ze zijn ook met 

Nederlandse data uitgevoerd, wat ze het meest geschikt maakt. De in andere analyses 

gebruikte waarden variëren tussen 0,25 (Ecorys), 0,3 (Ofcom)  en 0,5 (Europese Commissie), 

waarbij alleen Ofcom (met waarde van 0,3) aparte elasticiteiten gebruikt voor mobiele 

gesprekken en mobiele abonnementen. In dit model wordt de waarde 0,25 aangenomen.  Dit is 

een verlaging van de gebruikte 0,5 in FTA-MTA 4. Het is aannemelijk dat deze waarde gedaald 

is. De belangrijkste reden hiervoor is de daling van de minuutprijs. Bij een lagere prijs hoort over 

het algemeen een lagere elasticiteit, doordat de prijs zich dan in het minder elastische deel van 

de vraagcurve bevindt. Daarnaast is de verwachting dat een tariefdaling minder invloed heeft op 

het aantal gebelde minuten. De afgelopen jaren hebben we een sterke stijging gezien van het 

aantal abonnementen met ‘onbeperkt bellen’. Dit betekent dat consumenten minder geprikkeld 

zullen worden om meer te gaan bellen wanneer de tarieven dalen. 

Gesprekken van vast naar mobiel 

125. Voor deze gesprekken zijn geen onderzoeken bekend met Nederlandse data. 

Onderzoeken die op VK data uitgevoerd zijn, laten uiteenlopende waarden zien van 0,43 

(DotEcon) en 0,18 (Frontier Economics).In een literatuuroverzicht dat Vodafone aan de Nieuw-

Zeelandse mededingingsautoriteit heeft gepresenteerd, worden waarden vanaf 0,11 tot 0,8 

gevonden. 

126. In het onderzoek van DotEcon is de eigen prijselasticiteit van gesprekken van vast naar 

mobiel ongeveer 2/3 van de elasticiteit van mobiele gesprekken. Uitgaande van de verlaagde 

elasticiteit van mobiele gesprekken (0,25), is het dus aannemelijk dat de elasticiteit voor deze 

gesprekken nog lager is.  De waarde wordt daarom verlaagd ten opzichte van FTA-MTA-4 (0,3), 

en wordt op 0,2 gesteld (de waarde die in 2007 door Ecorys is gebruikt).  

Gesprekken van vast naar vast 

127. Hierover zijn nog minder gegevens beschikbaar dan voor vast-mobiele gesprekken. Er 

bestaan geen onderzoeken naar deze prijselasticiteit die gebruik maken van Nederlandse data. 

De Nederlandse marktpartijen hebben hier ook geen schattingen van doorgegeven. Manfrim en 

Da Silva (2006) hebben een overzicht gemaakt van een aantal onderzoeken naar deze 

elasticiteiten. Deze onderzoeken maken gebruik van data uit VS, Canada en Australië. De 

gemeten waarden zijn zeer uiteenlopend, tussen 0,04 en 0,70. Het lijkt aannemelijk dat de 

prijselasticiteit van gesprekken van vast naar vast lager is dan die van vast naar mobiel: omdat 
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de prijs van die laatste hoger is, is het te verwachten dat elasticiteit daarvan hoger ligt. Dit 

model gebruikt daarom een waarde van 0,1 (0,2 in FTA-MTA 4).  

Mobiele abonnementen  

128. De elasticiteiten van de vraag naar abonnementen die in de bestudeerde onderzoeken 

zijn geschat, variëren tussen 0,02 en 0,5. Het enige onderzoek naar deze elasticiteiten dat op 

Nederlandse (enquête)data uitgevoerd is, is het onderzoek van Blauw Research dat in de 

waarde 0,02 resulteerde. Gezien het toegenomen belang van mobiele abonnementen is het 

waarschijnlijk dat de elasticiteit van mobiele abonnementen zeer laag is. Daarnaast is de prijs 

voor het abonnementsdeel gedaald, waardoor de prijs zich in het meer inelastische deel van de 

vraagcurve bevindt. Daarom wordt in het model de waarde van Blauw Research (0,02) 

overgenomen (0,35 in FTA-MTA-4). 

Vaste abonnementen  

129. Er zijn geen onderzoeken gevonden die de prijselasticiteit naar de vraag naar vaste 

abonnementen in Nederland schatten. Manfrim en Da Silva (2006) geven een overzicht van 6 

onderzoeken op data uit VS, Canada en Australië. De geschatte elasticiteiten variëren tussen 

0,003 en 0,68, met een gemiddelde waarde van 0,14. Deze waarde lijkt voor Nederland aan de 

hoge kant in vergelijking met elasticiteit van vraag naar mobiele abonnementen. Daarnaast 

geldt ook hier dat we vermoedelijk te maken hebben met het minder elastische deel van de 

vraagcurve, omdat ook hier de prijs sterk gedaald is. Zo worden vaste abonnementen in 

bundels aangeboden tegen een incrementele prijs van €1 (bv Ziggo) of zelfs gratis (bv KPN). 

Deze ontwikkelingen duiden erop dat klanten niet snel geneigd zullen zijn meer vaste 

aansluitingen af te nemen bij een prijsverlaging. In het model wordt daarom een elasticiteit van 

0,02 toegepast (0,15 in FTA-MTA 4). 

4.4 Gevoeligheidsanalyse 

130. Om de robuustheid van het model te toetsen heeft ACM verschillende testen uitgevoerd 

met hogere en lagere waarden van de cost pass-through rates, het waterbedeffect en de 

elasticiteiten. In alle gevallen zijn de welvaartseffecten positief. 

131. Voor alle mogelijke waarden van de cost pass-through rate zijn de welvaartseffecten 

positief. De effecten zijn echter sterker bij hogere cost pass-through rates, doordat 

consumenten sterker kunnen profiteren van de tariefverlagingen. 

132. Ook het waterbedeffect is gelijk gehouden ten opzichte van FTA-MTA 4. Ook lagere 

waarden van het waterbedeffect zorgen voor positieve effecten op de totale welvaart. 

133. De elasticiteiten zijn allemaal conservatiever ingeschat dan in FTA-MTA 4. Met gebruik 

van de waarden uit het vorige besluit zijn de welvaartseffecten groter, doordat de klanten dan 

meer profiteren van tariefverlagingen. Ook bij lagere elasticiteiten blijven de welvaartseffecten 

echter positief. 
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5 Resultaten 

134. De tabellen die hierna volgen presenteren de verwachte welvaartseffecten per jaar ten 

opzichte van de huidige situatie en van twee niveaus van tariefregulering: pure en plus BULRIC. 

135. 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 

abonnementstarieven. Die waarden resulteren in de effecten zoals hieronder weergegeven in 

Tabel 13. 

136. Deze tabel geeft aan dat het totale welvaartseffect positief is en het grootst bij pure 

BULRIC.  

VERANDERINGEN per jaar Pure Plus 

∆ Consumentensurplus mobiel  -26,8 -20,4 

∆ Consumentensurplus vast 41,5 27,1 

∆ Winsten mobiele aanbieders  -0,1 -0,1 

∆ Winsten vaste aanbieders 1,6 1,1 

∆ BTW inkomsten belastingdienst 1,6 0,7 

   

∆ Consumentensurplus + BTW effect 16,2 7,3 

∆ Winsten aanbieders  1,5 0,9 

   

∆ Totale welvaart  17,7 8,3 

Tabel 13. Welvaartseffecten in miljoenen euro per j aar. Cost pass-through = 50%, 

waterbed = 100%.  
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6 Bronvermeldingen 

6.1 Overzicht schattingen van elasticiteit 

137. Dit onderdeel bevat verwijzingen naar andere onderzoeken die de elasticiteiten schatten. 

Prijselasticiteit van de vraag naar 

gesprekken vanuit mobiel    

Waarde  Opmerkingen  

Onderzoeken:    

NERA (oktober 2005)  0,6 Data uit NL en VK.  

Elasticiteit van volumes ten opzichte van 

gespreksprijs buiten de bundel  

DotEcon (2001) 0,62 Data uit VK  

Elasticiteit van volumes ten opzichte van 

gemiddelde opbrengst per minuut (ARPM).  

Blauw Research (2003) 0,25 Data uit NL.  

Op basis van enquêtes ,  waarmee voorkeuren 

zijn gemeten naar verschillende hypothetische 

tariefplannen bestaande uit een gespreksprijs en 

een abonnementsprijs.   

Marcus (2009) 0,24 korte termijn  

0,76 lange termijn  

Data uit verschillende landen (Merrill Lynch 

Global Wireless Matrix).  

Elasticiteit van volumes ten opzichte van 

gemiddelde prijs per minuut.  

Vodafone (2003) 0,09 tot 0,8 Verzameling van verschillende onderzoeken in 

reactie aan Nieuw-Zeelandse 

mededingingsautoriteit. 

Waarden in andere analyses    

Europese Commissie (2009) 0,5 (alternatief 0; 0,8; 1) Elasticiteit  vraag naar mobiele diensten.  

Ofcom (2007) 0,3 Elasticiteit van de vraag naar mobiele 

gesprekken.  

Ecorys (2007)   0,25 Elasticiteit van de vraag naar mobiele diensten.  

Tabel 134.  Prijselasticiteit van de vraag naar mobiele gesprek ken.  

 

Prijselasticiteit van de vraag naar 

gesprekken vanuit vast naar vast 

Waarde  Opmerkingen  

Manfrim, Da Silva (2006) 0,04 tot 0,70 Overzicht van 10 onderzoeken op data uit 

VS, Canada en Australië.  

Vodafone (2003) 0,04 tot 0,11 voor lokale gesprekken; 0,1 

tot 1,55 voor niet-lokaal 

Zie opmerking in tabel 14 

Table 15.  Prijselasticiteit van de vraag naar gesprekken vanu it vast naar vast 
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Prijselasticiteit van de vraag naar 

gesprekken van vast naar mobiel  

Waarde  Opmerkingen  

NERA (oktober 2005) 0,2 Data uit NL, VK 

Elasticiteit van vast-mobiel verkeer ten opzichte 

van  MTA-tarieven, niet hetzelfde als eigen 

prijselasticiteit (ten opzicht van minuutprijs)..  

NERA (november 2005) 0,25 Data uit NL, VK en Belgie 

Elasticiteit van vast-mobiel verkeer ten opzicht 

van MTA-tarieven, niet hetzelfde als eigen 

prijselasticiteit (ten opzichte van minuutprijs). 

DotEcon (2001) 0,43 Data uit VK. 

Frontier Economics (2002) 0,18 Data uit VK. 

Vodafone (2003) 0,11 tot 0,8 Zie opmerking in tabel 14 

Gebruikt in andere analyses    

Europese Commissie (2009) 0,3 (alternatief 0; 0,4; 0,6)  

Ecorys (2007) 0,2  

Ofcom (2007) 0,3  

Tabel 14.  Prijselasticiteit van de vraag naar gesprekken vanu it vast naar mobiel. 

 

Prijselasticiteit van de vraag naar vaste 

abonnementen    

Waarde  Opmerkingen  

Manfrim, Da Silva (2006) 0,003 tot 0,68 Overzicht van 6 studies op data uit VS, Canada en 

Australië.  

Vodafone (2003) 0,02 tot 0,1 Zie opmerking in tabel 14 

Tabel 157. Prijselasticiteit van de vraag naar vast e abonnementen. 

 

Prijselasticiteit van de vraag naar 

mobiele abonnementen   

Waarde  Opmerkingen  

Onderzoeken:    

Blauw Research (2003) 0,02 Data uit NL.  

Op basis van enquêtes,  waarmee voorkeuren zijn 

gemeten naar verschillende hypothetische 

tariefplannen bestaande uit een gespreksprijs en 

een abonnementsprijs.   

Madden en Cobble-Neal (2004) Korte termijn      0,05 

Lange termijn    0,25 

Data: Cross-country;  

OECD Mobile communications data,  

Vraag naar mobiele abonnementen ten opzichte van 

een fixed price component.   
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Prijselasticiteit van de vraag naar 

mobiele abonnementen   

Waarde  Opmerkingen  

Rodini, Warch and Woroch (2003) 0,43 VS Survey data.  

Bundelprijs verklaard vanuit o.a. aantal minuten in 

de bundel.  Abonnementsprijs = bundelprijs min de 

prijs verklaard door aantal minuten. 

DotEcon (2001) 0,37 VK data.  

Op basis van een schatting van O2 van hoeveel 

omzet komt van abonnementen.  

Frontier Economics (2003) 0,54 VK data.  

Abonnementsprijs: minimum prijs betaalt door een 

niet-bellende abonnee.  

Vodafone (2003) 0,06 tot 0,54 Zie opmerking in tabel 14 

Tabel 168.  Prijselasticiteit van de vraag naar mobiele abonnem enten 
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