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OPENBARE VERSIE 

1 Inleiding 

1.1 Doel  

Het college van OPTA (hierna: ‘het college’) geeft in het in deze notitie beschreven beleidskader aan hoe 
hij voornemens is de vereisten uit de Telecommunicatiewet te interpreteren en toe te passen met betrek-
king tot het opleggen van verplichtingen voor mededingingsproblemen in de retailmarkt, aangaande te 
lage prijzen, ongeoorloofde bundeling en ongeoorloofde prijsdiscriminatie.  
 
Het college is voornemens de in dit beleidskader beschreven benadering toe te passen bij het opleggen 
van verplichtingen voor partijen met AMM op een retailmarkt, in het kader van de door het college uit te 
voeren marktanalyses. Het college merkt daarbij op dat de uiteindelijke invulling van verplichtingen zal 
plaatsvinden in de besluiten op grond van hoofdstuk 6a van de Telecommunicatiewet. De toepassing van 
het uiteengezette beleidskader in de praktijk kan mogelijkerwijs aanleiding geven tot afwijkingen in spe-
cifieke gevallen. Daarnaast wordt benadrukt de verplichtingen alleen dan worden opgelegd indien het 
mededingingsprobleem te lage prijzen, ongeoorloofde bundeling en/of ongeoorloofde prijsdiscriminatie 
is geconstateerd. 
 
Deze notitie heeft tot doel marktpartijen en anderen vooraf te informeren over de voorgenomen benade-
ring van het college en daarover een discussie met marktpartijen mogelijk te maken. De uitkomsten van 
een dergelijke discussie kunnen aanleiding geven de voorgenomen benadering aan te passen. 
 

1.2 Achtergrond 

Het doel van dit document is het geven van een regulerend kader voor een specifieke vorm van mededin-
gingsproblemen, namelijk de problemen waarbij een AMM-partij op de retailmarkt zijn marktmacht ge-
bruikt om de concurrentie te verminderen en zijn eigen positie duurzaam te versterken. Dit is mogelijk 
door te lage prijzen, ongeoorloofde bundeling of ongeoorloofde prijsdiscriminatie.  
 
Dit betekent dat lage prijzen, bundeling en prijsdiscriminatie niet per definitie een mededingingspro-
bleem vormen. Integendeel, dit gedrag kan welvaartsverhogend zijn. Het doel van de regulering is dat 
partijen met AMM de ruimte hebben welvaartsverhogend gedrag te vertonen op het gebied van lage prij-
zen, bundeling en prijsdiscriminatie, en tegelijk de prikkel hebben hun marktmacht niet te gebruiken 
(misbruiken) om de concurrentie duurzaam te verminderen. 
 
Op grond van deze overwegingen heeft het college een reguleringsmodel ontwikkeld dat toegepast kan 
worden op partijen met AMM op de retailmarkt. Het model bestaat uit een algemeen kader (het ‘stop-
lichtmodel’) plus een set specifieke gedragsregels die bedoeld zijn ter voorkoming van te lage prijzen, 
ongeoorloofde bundeling en ongeoorloofde prijsdiscriminatie. Het algemene kader komt aan de orde in 
hoofdstuk 2. In respectievelijk hoofdstuk 3 (te lage prijzen), hoofdstuk 4 (bundeling) en hoofdstuk 5 
(prijsdiscriminatie) worden de gedragsregels behandeld. 
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2 Vormgeving regulering 

2.1 Het stoplichtmodel 

Het college introduceert in deze notitie onder de naam ‘stoplichtmodel’ een werkwijze waarbij de AMM-
partij zijn eigen gedrag toets. In het stoplichtmodel beoordeelt de AMM-partij haar eigen voorgenomen 
aanbiedingen aan de hand van de verplichtingen en gedragsregels die door OPTA zijn opgelegd ter voor-
koming van de mededingingsproblemen van te lage prijzen, ongeoorloofde bundeling en ongeoorloofde 
prijsdiscriminatie. Het stoplichtmodel werkt in grote lijnen als volgt: 
 
Groen: als de AMM-partij een aanbieding heeft die voldoet aan de verplichtingen en gedragsregels ten 
aanzien van te lage prijzen, bundeling en prijsdiscriminatie gaat het licht op groen. Anticompetitieve 
effecten zijn immers vrijwel uit te sluiten. Er is dan ook geen reden voor OPTA om dergelijke aanbiedingen 
ex ante goed te keuren. AMM-partijen kunnen dan zonder tussenkomst van OPTA deze gedragingen ten 
uitvoer te brengen. Indien achteraf wordt geconstateerd (bijvoorbeeld naar aanleiding van onderzoek op 
basis van klachten of ambtshalve) dat niet voldaan wordt aan de verplichtingen en gedragsregels kan 
OPTA overgaan tot handhaving en legt OPTA relatief zware sancties op. 
 
Oranje: wanneer aanbiedingen van AMM-partijen niet aan de ‘groene’ verplichtingen en gedragsregels 
voldoen, maar naar de mening van de AMM-partij desalniettemin niet anticompetitief zijn, gaat het stop-
licht op oranje. Dergelijke aanbiedingen moeten ex ante door OPTA worden beoordeeld en goedgekeurd 
worden voordat het gedrag ten uitvoer kan worden gebracht. De AMM-partij moet daartoe een voorstel bij 
OPTA indienen. De norm die OPTA hanteert bij de beoordeling is of het voorstel anticompetitief is. 
 
Rood: wanneer een aanbieding van een AMM-partij niet aan de verplichtingen en gedragsregels voldoet 
gaat het licht op rood. Rood gedrag is per definitie anticompetitief en mag niet worden vertoond. OPTA 
beoordeelt dergelijke aanbiedingen dan ook niet. 
 
Met deze werkwijze komt een grotere verantwoordelijkheid te liggen bij de AMM-partij ten aanzien van 
zijn gedrag en de effecten daarvan op de concurrentie. Het college acht deze verantwoordelijkheid ge-
rechtvaardigd vanwege de ruimte die hiermee geschapen wordt voor welvaarstverhogend gedrag, in com-
binatie met een monitorings- en handhavingsmodel dat welvaartsverlagende gedragingen zoveel als mo-
gelijk uitsluit.  
 
Het kader biedt, door het opleggen van de verplichtingen en gedragsregels, voldoende duidelijkheid aan 
de AMM-partij om een oordeel te kunnen vormen over de welvaartseffecten van zijn gedrag. Indien een 
AMM-partij de beoordelingsruimte misbruikt is dit bij de handhaving een verzwarende omstandigheid. De 
rol van OPTA verschuift in dit model van een nadruk op ex-ante toetsing naar een nadruk op monitoring 
en handhaving. 
 

2.2 Uitwerking stoplichtmodel 

In de tijd ziet de toepassing van de procedure volgens het stoplichtmodel er als volgt uit.   
Voordat het stoplichtmodel in werking treedt moet het daartoe benodigde instrumentarium eerst door 
OPTA worden vastgesteld en goedgekeurd.  OPTA vraagt de AMM-partij een uitgewerkt voorstel voor het 
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benodigde instrumentarium te maken. Zoals uit het vervolg van deze notitie zal blijken gaat het hierbij 
om de te gebruiken formats voor informatievoorziening aan OPTA en de invulling van de squeezetoets: 

- principes van het kostentoerekeningssysteem; 
- vastgestelde tarieven van gereguleerde wholesale bouwstenen; 
- kosten/kostprijs van eventuele niet-gereguleerde bouwstenen en retailkosten per markt en 

dienst.  
 
Het door de AMM-partij ingediende voorstel wordt, na consultatie van de markt, gekeurd door het colle-
ge. Indien het college goedkeuring verleent, treedt het stoplicht in werking. 
 
Vanaf dat moment kan de AMM-partij het stoplichtmodel gaan gebruiken en aan de hand van het toet-
singskader vaststellen of sprake is van een groene, oranje of groene dienst. Groene diensten mogen wor-
den ingevoerd, onder een systeem van monitoring en handhaving door het college:  

- periodieke informatieverstrekking over het aanbod van diensten; 
- jaarlijkse rapportage betreffende de toepassing van tariefregulering en kostentoerekening op 

dienstenniveau én marktniveau; 
- evt. aanvullende informatie.  

 
Oranje diensten dient de AMM-partij ter goedkeuring voor te leggen aan het college, voorzien van een 
onderbouwd antwoord op de vraag of de dienst welvaartsverhogend is: 

- toetsing aan de hand van de verplichtingen en gedragsregels (inclusief uitgevoerde gevoelig-
heidanalyses); 

- onderbouwing van mening dat voorstel niet anticompetitief is;  
- belangrijkste risico’s van aanbieding in licht van verplichtingen en gedragsregels.  

 
Indien in de loop van tijd blijkt dat de AMM-partij zich niet aan de verplichtingen en gedragsregels 
houdt, kan OPTA overgaan tot handhaving. 
 
Grafisch ziet de procedure er als volgt uit: 
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3 Te lage prijzen 

3.1 Verplichtingen 

Een prijsverlaging is in beginsel gunstig voor de consument. Er treedt echter een mededingingsprobleem 
op wanneer een AMM-partij door het rekenen van te lage retailprijzen bewerkstelligt dat efficiënte con-
currenten van de retailmarkt worden gedrongen en de AMM-partij vervolgens in staat is de prijzen te 
verhogen tot boven het efficiënte niveau. Het effect van de initiële prijsverlaging is dan anticompetitief 
en op lange termijn welvaartsverlagend. 
 
In dit beleidskader ligt de focus op de marktconstellatie waarbij een partij zowel AMM heeft op de retail-
markt als op de bovenliggende (gereguleerde) wholesalemarkten.  Onder te lage prijzen wordt dan speci-
fiek marge-uitholling verstaan. 
 
Het college acht de volgende verplichting passend ter voorkoming van anti-competitieve effecten van te 
lage prijzen: 

- tariefregulering door middel van de combinatorische p ijssqueeze toets. In geval van het opleg-
gen van deze verplichting dient een AMM-partij te voldoen aan een door het college goedgekeur-
de combinatorische prijssqueezetoets. 

r

 

Combinatorische prijssqueezetoets 

De combinatorische prijssqueezetoets houdt in dat een partij met AMM op een retailmarkt en bovenlig-
gende wholesalemarkt(en): 

- op het niveau van de relevante retailmarkt ten minste de totale kosten terugverdient inclusief 
een redelijk retailrendement; 

- op dienstenniveau ten minste de incrementele kosten terugverdient vanuit het perspectief van 
het retailbedrijf. 

 
Definitie markt: onder markten verstaan we de relevante markten zoals deze worden gedefinieerd in de 
marktanalyses.  
 
Definitie dienst: diensten zijn aanbiedingen die door aanbieders in de markt worden gedaan. Diensten 
onderscheiden zich van elkaar indien deze vanuit klantperspectief een andere toegevoegde waarde bie-
den. De toegevoegde waarde wordt daarbij bepaald door de functionaliteit, prijs, tariefstructuur, kwali-
teit1 en/of leveringsvoorwaarden2. Een dienst kan in combinatie met andere diensten op de markt worden 
aangeboden. Een combinatie van diensten is feitelijk weer een nieuwe dienst. Een combinatie van dien-
sten noemen we een bundel. 
 
Definit e incrementele kosten: hieronder verstaan we de lange termijn gemiddelde incrementele kosten 
inclusief een redelijk deel van gemeenschappelijke kosten. 

i

                                                     

 

 
1 Bijvoorbeeld service of storingsbehandeling. 
2 Bijvoorbeeld contractsduur of opzegmogelijkheden. 
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De reden om in aanvulling op een toets op marktniveau ook te kiezen voor een toets op het dienstenni-
veau is dat een AMM-partij beschikt over mogelijkheden tot prijsdiscriminatie, en andere aanbieders rela-
tief gevoelig zijn voor verlies van marktaandeel. De toets op dienstenniveau voorkomt op korte termijn 
een dergelijk resultaat, doordat de toets neerkomt op een verbod voor de AMM-partij om diensten aan te 
bieden onder de vanuit het retailbedrijf voor die diensten te maken incrementele kosten. 
 

3.2 Uitwerking van de toets op dienstenniveau 

 
De eerste verplichting uit de combinatorische prijssqueezetoets is dat op dienstenniveau ten minste de 
incrementele kosten worden terugverdiend.  
 
Voor de toets op dienstenniveau geven we de volgende specifieke uitwerking aan het begrip incrementele 
kosten:  

- retail: direct aan de retaildienst toerekenbare kosten; 
- wholesale: met de dienst samenhangende incrementele kosten + redelijk aandeel gemeenschap-

pelijke kosten + redelijk rendement (vergelijkbaar met EDC). 
 
Op dienstenniveau wordt uitgegaan van een toets, waarbij gedurende de levensduur van de dienst de 
opbrengsten hoger moeten zijn dan de incrementele kosten.  
 
De incrementele kosten kunnen verschillen voor de verschillende diensten binnen een markt, bijvoor-
beeld als voor de verschillende diensten niet dezelfde wholesale bouwstenen nodig zijn. Voor gereguleer-
de wholesale bouwstenen geldt dat de gehanteerde kostprijs tegen dezelfde voorwaarden aan derden 
moeten worden aangeboden. 
 

3.3 Uitwerking van de toets op marktniveau 

 
De tweede verplichting uit de combinatorische prijssqueezetoets is dat op marktniveau ten minste de 
totale kosten inclusief een redelijk rendement moeten worden terugverdiend. 
 
Om aan deze toets te kunnen uitvoeren dient een AMM-aanbieder in vastgestelde kalenderperiodes aan 
deze eis te voldoen. Vooralsnog gaat het college hierbij uit van een lengte van de kalenderperiode van 
één jaar.  
 
Voor de retailkosten op marktniveau hanteren we als kostendefinitie de direct aan de retailmarkt toere-
kenbare kosten plus een redelijk deel van gemeenschappelijke kosten plus een redelijk rendement. 
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Voorbeeld flat fee  
Situatieschets 
Partij A wil een retaildienst introduceren waarmee binnen Nederland onbeperkt gebeld mag worden voor 
EUR 25 per maand. Partij A heeft AMM op de markt ‘telefonie’. 
 
De incrementele kosten voor deze retaildienst zijn vastgesteld op basis van de mix van benodigde who-
lesale bouwstenen en direct aan de retaildienst toerekenbare kosten: 
- bellen naar vaste nummers: 5 ct/min 
- bellen naar mobiele nummers: 10 ct/min 
 
Partij A heeft ingeschat dat de bellers die van deze retaildienst gebruik gaan maken het volgende belpa-
troon hebben: 
- bellen naar vaste nummers: 80 min/maand 
- bellen naar mobiele nummers: 200 min/maand 
 
Analyse 
Partij A oordeelt dat aan de squeezetoets op dienstenniveau wordt voldaan. De incrementele kosten van 
de dienst zijn EUR 24 (80 * 0,05 + 200 * 0,10).  Het tarief van EUR 25 is hoger dan de incrementele kos-
ten.  Aanvullend is een analyse nodig van de dekking van de totale kosten op marktniveau.  Stel dat partij 
A oordeelt dat ook aan de toets op marktniveau wordt voldaan en de dienst het groene licht geeft. Het 
kan de dienst zonder ex-ante toetsing door OPTA invoeren. 
 

Dienst Flat fee Bellen naar vast Bellen naar mobiel 

Verwacht belpatroon  80 min/maand 200 min/maand 

Prijs 25 EUR/maand   

Kosten 24 EUR/maand 5 ct/min 10 ct/min 

 
Stel dat na invoering blijkt dat in de praktijk naar mobiele nummers gemiddeld 250 minuten gebeld 
wordt. De incrementele kosten komen dan uit op EUR 29. De dienst voldoet niet meer aan de squeeze-
toets op dienstenniveau. Partij A is in overtreding en OPTA kan overgaan tot handhaving.  
 
De AMM-partij heeft in dit systeem de verantwoordelijkheid om dergelijke risico’s vooraf in te schatten en 
de dienst dusdanig vorm te geven dat de kans op overtreding minimaal is. 
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4 Bundeling 

4.1 Verplichtingen 
Het bundelen van diensten door een AMM-partij kan gunstig zijn voor consumenten als slechts met één 
aanbieder zaken hoeven te worden gedaan of als kostenvoordelen door middel van een korting aan hen 
worden doorgegeven. Het bundelen van de verkoop van producten of diensten kan echter ook anticompe-
titieve effecten hebben. Er treedt een mededingingsprobleem op wanneer (i) een aanbieder zijn diensten 
bundelt en zijn machtspositie gebruikt om de positie in de AMM-markt te versterken of een machtspositie 
te verwerven in een aanpalende retailmarkt; (ii) de aanbieder met AMM de AMM-diensten tegen te lage 
prijzen in de bundel aanbiedt, waardoor andere efficiënte partijen van de markt gedrongen worden en de 
concurrentie vermindert. 
 
Ter voorkoming van deze problemen is het college voornemens de volgende verplichtingen op te leggen: 

- repliceerbaa heid. Bundels met AMM-diensten die AMM-partijen aanbieden in de retailmarkt 
moeten repliceerbaar zijn voor andere partijen. Voor niet-gereguleerde diensten geldt dat deze 
via commerciële onderhandelingen beschikbaar kunnen zijn voor andere partijen; 

r

r

- ontbundeling. Verplichting tot ontbundeld aanbod van AMM-diensten. Pure bundels worden niet 
toegestaan, gemengde bundels wel3; 

- tariefregulering door middel van de combinatorische p ijssqueeze toets op AMM-diensten in de 
bundel. In geval van het opleggen van deze verplichting dienen de AMM-diensten in de bundel te 
voldoen aan de vooraf gedefinieerde combinatorische prijssqueezetoets. Voor bundels van AMM 
met niet-AMM-diensten zijn er afwijkende methodes voor het groene en oranje gebied. De AMM-
partij kan kiezen welke methode wordt gebruikt: 

 

Methodes combinatorische prijssqueezetoets voor bundels AMM  met niet-AMM-diensten 

Methode 1: korting bundel volledig toerekenen aan AMM-diensten in de bundel. Als de bundel aan de 
verplichtingen uit de squeezetoets voldoet op basis van de eerste methode is sprake van een groene 
bundel. 

Methode 2: korting bundel volledig toerekenen aan niet-AMM-diensten in de bundel. Als de bundel de 
squeezetoets voldoet op basis van de tweede methode is sprake van een oranje bundel en zal de AMM-
partij in een voorstel aan OPTA moeten aantonen dat de bundel voldoet aan verplichtingen en dat door 
de bundel de concurrentie niet vermindert. Toetsing op basis van methode 2 is altijd oranje.  

 
Het verschil van de gekozen benadering ten opzichte van de huidige situatie is dat AMM-partijen meer 
mogelijkheden krijgen tot het aanbieden van bundels met AMM-diensten. Daar staan reguleringsprincipes 
tegenover, om ervoor te zorgen dat een AMM-partij zijn marktmacht niet misbruikt door middel van hori-
zontale hefboomwerking.  
 

                                                      
3 Pure bundel: de diensten worden alleen in gebundelde vorm aangebonden. Gemengde bundels: de diensten wor-

den gebundeld, maar ook ontbundeld aangeboden. 
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4.2 Uitwerking ontbundeld aanbod 

De AMM-diensten die ontbundeld moeten worden aangeboden, moeten dezelfde dienstkenmerken hebben 
en tegen dezelfde voorwaarden worden aangeboden als in de bundel. Alleen de som van de prijzen van de 
ontbundelde diensten hoeft niet gelijk te zijn aan de prijs van de bundel. 

4.3 Uitwerking squeezetoets bundels 

In het voorgaande hoofdstuk is aangegeven dat de combinatorische prijssqueezetoets van toepassing is 
op elke onderscheiden dienst. Ditzelfde geldt ook voor bundels: de combinatorische prijssqueezetoets is 
van toepassing op elke onderscheiden bundel. 
 
Bij de operationalisering van de combinatorische prijssqueezetoets voor bundels wordt onderscheid ge-
maakt tussen bundels bestaande uit: 

- bundels van diensten uit AMM-markten met diensten uit niet-AMM markten; 
- bundels van diensten uit meerdere AMM-markten. 

 
Invulling voorsch ift voor bundel met AMM-diensten en niet-AMM diensten r
De prijssqueezetoets heeft betrekking op de AMM-diensten in een bundel. Om de AMM-diensten uit de 
bundel te kunnen toetsen, is het noodzakelijk om de opbrengsten en kosten van de AMM-diensten uit de 
bundel te isoleren, zodat de prijssqueezetoetsen kunnen worden uitgevoerd op diensten- en marktniveau.  
 
Methode 1 kent de volgende rekenregels: 

- om de prijs van de AMM-diensten te bepalen, worden de retailprijzen van de ontbundelde niet-
AMM diensten van de prijs van de bundel afgetrokken. De niet-AMM diensten zitten dan tegen de 
ontbundelde marktprijs in de bundel; 

- als de bundel een korting kent ten opzichte van de ontbundelde diensten, leidt bovenstaande re-
gel ertoe dat deze volledig wordt toegerekend aan de AMM-dienst;  

- als de bundel leidt tot aantoonbare kostenvoordelen voor de aanbieder dan mag deze netto kor-
ting (verschil tussen van korting en kostenvoordeel) in plaats van de volledige korting worden 
toegerekend aan de AMM-diensten; 

- de gekorte prijs van de ontbundelde AMM-diensten dient te voldoen aan de combinatorische 
prijssqueezetoets. 

 

Voorbeeld triple play 
Situatieschets 
Partij B is voornemens een bundel aan te bieden bestaande uit telefonie, breedband en TV voor EUR 40 
per maand. De afzonderlijke diensten zijn verkrijgbaar voor EUR 10, EUR 25 en EUR 12,50 per maand. 
Partij B heeft AMM op telefonie. De incrementele kosten van telefonie bedragen EUR 6. 
 
Toepass ng methode 1 i
De prijssqueeze wordt dan als volgt uitgevoerd. De bundel geeft een korting van EUR 7,50 ten opzichte 
van de ontbundelde diensten (EUR 47,50 – EUR 40) . Deze korting wordt vervolgens volledig van de prijs 
van de AMM-dienst afgetrokken: EUR 10 – EUR 7,50 = EUR 2,50. Deze gekorte prijs moet vervolgens hoger 
zijn dan de incrementele kosten van EUR 6. Dat is niet het geval. De aanbieding voldoet niet aan alle 
verplichtingen en kan niet het groene licht krijgen. 
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Stel nu dat de bundel leidt tot een kostenvoordeel van EUR 4. Dan mag de netto korting worden toegere-
kend aan de AMM-dienst. De netto korting bedraagt EUR 7,50 - EUR 4 = EUR 3,50. Voor de squeezetoets 
wordt dan de gekorte prijs van EUR 10 – EUR 3,50 = EUR 6,50 gebruikt. Deze prijs is wel hoger dan de 
kosten van EUR 6. Als de dienst ook voldoet aan de toets op marktniveau kan partij B deze dienst het 
groene licht geven. 

 
Methode 2 kent de volgende rekenregels:  

- de prijs van de ontbundelde AMM-diensten wordt afgetrokken van de prijs van de bundel; 
- vervolgens dient de resterende prijs van de niet-AMM diensten te voldoen aan de combinatori-

sche prijssqueezetoets. De korting in de bundel wordt daarmee volledig toegerekend aan de niet-
AMM diensten. 

 
De toets die wordt voorgesteld voor de niet-AMM-diensten in methode 2 is gelijk aan de toets op dien-
stenniveau voor AMM-diensten. Deze vereist dat de opbrengsten hoger moeten zijn dan de incrementele 
kosten. In deze toets wordt dus ook een redelijk deel van gemeenschappelijke kosten toegerekend aan de 
dienst. Als een partij geen inzicht kan of wil geven in de incrementele kosten wordt de marktprijs van de 
niet-AMM-dienst gehanteerd als alternatief voor de incrementele kosten. 
 
Invulling voorschrift voor bundel van diensten uit meerdere AMM-markten 
Indien een bundel bestaat uit diensten uit meerdere AMM-markten, moeten de kortingen en kostenvoor-
delen verdeeld worden over de betrokken diensten. Het beleidsvoornemen is om kortingen en kosten-
voordelen proportioneel toe te rekenen op basis van de prijzen van de ‘stand alone’ AMM-diensten.  
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5 Prijsdiscriminatie 

5.1 Verplichtingen 

Het gericht aanbieden van een specifieke dienst aan specifieke klanten is gunstig voor de eindgebruiker 
indien dit aanbod beter aansluit op zijn behoefte. Er is sprake van een mededingingsprobleem wanneer 
de partij met AMM prijsdiscriminatie toepast om de concurrentie van andere aanbieders sterk te vermin-
deren. Daarnaast kan een partij met AMM overstapdrempels opwerpen zodat het overstappen naar een 
andere aanbieder (‘switchen’) wordt beperkt en nieuwe spelers niet of moeilijk tot de markt kunnen toe-
treden.  
 
Ter voorkoming van welvaartsverlagende vormen van prijsdiscriminatie is het college voornemens de vol-
gende verplichtingen op te leggen: 

- non-discriminatie. De AMM-partij moet AMM-diensten tegen dezelfde voorwaarden aan gelijke 
(potentiële) afnemers in de markt aanbieden. Op basis van deze verplichting worden selectieve 
prijsonderbieding en loyaliteitskortingen verboden; 

- transparantie. De AMM-partij moet de informatie over deze diensten en de bijbehorende voor-
waarden openbaar toegankelijk maken voor alle (potentiële) afnemers. 

 
Binnen de voorgestelde reguleringsprincipes heeft de AMM-partij de mogelijkheid voor prijsdiscriminatie. 
Deze mogelijkheid wordt echter beperkt door de squeezetoets op dienstenniveau en aanvullende gedrags-
regels.  
 

5.2 Uitwerking non-discriminatie 

De verplichting tot non-discriminatie bevat de volgende gedragsregels voor de AMM-partij: 
- een verbod op selectieve prijsonderbieding. Een AMM-partij mag geen hogere kortingen geven 

aan specifieke klanten of klantgroepen dan aan vergelijke andere klanten of klantgroepen. Dit 
geldt zowel voor diensten als voor bundels; 

- een verbod op loyaliteitskortingen. Klanten mogen geen extra kortingen ontvangen vanwege hun 
historische koopgedrag; 

- zelfselectieschema’s moeten logisch en consistent opgebouwd zijn en niet bepaalde klanten en 
klantgroepen bevoordelen. 

 
In aanvulling op het bovenstaande geeft het college hieronder weer hoe hij in het kader van de non-
discriminatieverplichting  zal omgaan met een aantal specifieke regelingen:  

- volumegerelateerde kortingsregelingen. De prijs hangt in deze regelingen af van het afgenomen 
volume. Hiervoor geldt dat de afnemer een ander gemiddeld tarief betaalt bij overgang naar een 
andere staffel. In het kader van de prijssqueezetoets wordt dit als onderscheiden dienst gedefi-
nieerd. Dit betekent dat voor een bepaalde staffel moet gelden dat de opbrengsten van de af-
nemers in die staffel groter moeten zijn dan de incrementele kosten; 

- kortingsregelingen gekoppeld aan de contractduur. Dit zijn bijvoorbeeld regelingen waarbij de 
korting hoger is naarmate het contract langer is. Een contract met een looptijd van één jaar is 
daarbij een andere dienst dan een contract met een looptijd van twee jaar, et cetera. Iedere af-
zonderlijke dienst moet aan de regels van de prijssqueezetoets voldoen. 

 10



OPENBARE VERSIE 

 11

- gestapelde kortingen. Dit zijn kortingen die hoger worden naarmate meer diensten bij dezelfde 
aanbieder worden afgenomen. Als een dergelijke voorwaarde wordt gesteld is sprake van een 
bundel. Immers, uitsluitend de eindgebruikers die reeds een dienst afnemen bij de betreffende 
aanbieder komen in aanmerking voor de korting. Deze bundel moet aan de regels van de prijs-
squeezetoets voldoen. 

 
Bovenstaande lijst met voorbeelden is niet uitputtend. De AMM-partij heeft de verantwoordelijkheid om 
andere mogelijke regelingen op vergelijkbare wijze te beoordelen als in bovenstaande voorbeelden. 
 
 

*** 


	Beleidskader remedies voor mededingingsproblemen
	in de retailmarkt:
	Inleiding
	Doel
	Achtergrond

	Vormgeving regulering
	Het stoplichtmodel
	Uitwerking stoplichtmodel

	Te lage prijzen
	Verplichtingen
	Uitwerking van de toets op dienstenniveau
	Uitwerking van de toets op marktniveau
	
	
	
	
	Voorbeeld flat fee



	Situatieschets
	Analyse



	Bundeling
	Verplichtingen
	Uitwerking ontbundeld aanbod
	Uitwerking squeezetoets bundels
	
	Invulling voorschrift voor bundel met AMM-diensten en niet-AMM diensten
	Voorbeeld triple play
	Situatieschets
	Toepassing methode 1

	Invulling voorschrift voor bundel van diensten uit meerdere AMM-markten



	Prijsdiscriminatie
	Verplichtingen
	Uitwerking non-discriminatie


