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Overwegende dat
1.

op 1 juni 2017 de ACM het marktanalysebesluit vaste en mobiele gespreksafgifte, met
het kenmerk ACM/DTVP/2017/203094, heeft vastgesteld (hierna FTA/FTA-5). In dit
besluit zijn onder meer de tarieven voor de diensten vaste en mobiele gesprekafgifte
vastgesteld. In het besluit is bepaald dat deze tarieven op 1 juli 2017 inwerking treden.
Deze tarieven zijn vastgesteld op basis van pure BULRIC.

4.

KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo vervolgens een voorlopige voorziening hebben
aangevraagd tegen FTA/MTA-5. Zij wijzen onder meer op de korte duur tussen het
moment dat de nieuwe tarieven in werking treden en de datum waarop het CBb naar
hun verwachting uitspraak zal doen in de beroepsprocedures tegen FTA/MTA-4 over
(onder meer) de grondslag (pure of plus BULRIC) van de afgiftetarieven.

5.

uit contact met het CBb het de ACM inmiddels is gebleken dat het CBb vrijwel zeker op
10 juli 2017 uitspraak zal doen op de genoemde beroepen tegen FTA/MTA-4. De ACM
staat daarom naar aanleiding van de drie verzoeken om voorlopige voorziening open
voor een praktische aanpak. De ACM stelt vast dat het verzoekers uitsluitend gaat om
de gespreksafgiftetarieven per minuut. De ACM heeft daarom op 14 juni 2017 aan de
voorzieningenrechter en genoemde marktpartijen aangegeven het marktanalysebesluit
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2.

op 27 augustus 2013 de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het
bedrijfsleven (CBb) een voorlopige voorziening heeft getroffen inhoudende dat de
tarieven in dictumonderdeel 10.3.3, onder XIV, van het marktanalysebesluit voor vaste
en mobiele gespreksafgifte van 5 augustus 2013 (hierna FTA/MTA-4), worden
geschorst, voor zover de ACM daarin heeft verwezen naar de in Annex A opgenomen
tariefplafonds voor mobiele gespreksafgifte en vaste gespreksafgifte (regionaal).
de voorzieningenrechter bij wege van voorlopige voorziening heeft bepaald dat, met
ingang van 1 september 2013 tot het tijdstip waarop door het College uitspraak is
gedaan op de beroepen tegen het marktanalysebesluit vaste en mobiele
gespreksafgifte van 5 augustus 2013, voor mobiele gespreksafgifte een tariefplafond zal
gelden van 1,861 eurocent per minuut en voor vaste gespreksafgifte (regionaal) een
tariefplafond zal gelden van 0,302 eurocent per minuut. Kort gezegd komt dit er op neer
dat in de genoemde periode er tarieven gelden op basis van plus BULRIC in plaats van
pure BULRIC.

Pagina
1/2

Besluit houdende de wijziging van de marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte van 1 juni
2017.
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gespreksafgifte van 1 juni 2017 te zullen wijzigen, en te bepalen dat de maximale
mobiele en vaste gespreksafgiftetarieven per minuut voor gespreksverkeer afkomstig
van binnen de Europese Economische Ruimte die in het marktanalysebesluit zijn
opgenomen, eerst met ingang van 12 juli 2017 gelden. Dit geeft de ACM de ruimte om
te bezien of de uitspraak van het College over het vorige marktanalysebesluit aanleiding
geeft verdere beslissingen te nemen ten aanzien van de gespreksafgiftetarieven voor
de nieuwe reguleringsronde. De overige verplichtingen blijven ongewijzigd.

I.

Dictumonderdeel XV wordt vervangen door: XV. Dit besluit treedt in werking op 1 juli
2017 met uitzondering van dictumonderdeel XI juncto Annex A, tabel 13, waarmee de
tariefplafonds voor de diensten vaste en mobiele gespreksafgifte zijn vastgesteld. Deze
tariefplafonds treden in werking op 12 juli 2017.

II.

In de periode tussen 1 juli 2017 en 12 juli 2017 is het tariefplafond voor de dienst vaste
gespreksafgifte 0,302 eurocent per minuut en is het tariefplafond voor de dienst mobiele
gespreksafgifte 1,861 eurocent per minuut.
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Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks is betrokken, binnen zes weken na
bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Rotterdam,
sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Nadere informatie over de
beroepsprocedure is te vinden op www.rechtspraak.nl.
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Gelet op het voorgaande besluit de ACM dat de marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte van
1 juni 2017, met het kenmerk ACM/DTVP/2017/203094, als volgt wordt gewijzigd:

