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Verslag van de bijeenkomst over prijsbeheersing in het nieuw regulerend kader  

 

Datum bijeenkomst: 31 maart 2005 

 

Aanwezig: 

- vertegenwoordigers van marktpartijen (ACT, Atlantic Holding, BBNed, Broadcast Partners, Essent 

Kabelcom, KPN, MCI Nederland, Priority Telecom, Scarlet Telecom, Tele2, Tiscali, T-Mobile, UPC 

Broadband, VECAI, Versatel, Wanadoo); 

- advocaten en adviseurs (Bird&Bird, Houthoff Buruma, Stratix). 

 

 

Inleiding 

 

Op donderdag 31 maart 2005 organiseerde de Onafhankelijke Post en Telecommunicatieautoriteit (hierna: 

OPTA) een bijeenkomst voor marktpartijen over mogelijk op te leggen verplichtingen ter zake van 

prijsbeheersing, bundeling en prijsdiscriminatie. In de bijeenkomst kwamen de volgende twee 

onderwerpen aan de orde: 

 

- de invulling van de ten aanzien van de door KPN aangeboden wholesale dienstverlening te gelden 

prijsbeheersing (wholesale price cap systeem); 

- het voor de retailmarkten relevante beleidskader ten aanzien van te lage prijzen (marge-uitholling), 

bundeling en prijsdiscriminatie. 

 

De bijeenkomst had tot doel om voorafgaand aan de publicatie van de ontwerp marktanalyse besluiten 

een gedachtewisseling met marktpartijen te hebben over de vormgeving van deze verplichtingen. Een 

week voorafgaand aan de bijeenkomst waren belangstellenden via rechtstreekse toezending en publicatie 

op de OPTA website voorzien van de aan beide onderwerpen onderliggende stukken.1 

 

Hieronder worden de belangrijkste onderwerpen beschreven die in deze bijeenkomst aan de orde zijn 

geweest. 

 

 

Onderhanden werk 

 

Door OPTA is aangegeven dat voor beide onderwerpen nog slechts sprake is van voorlopige 

beleidsvoornemens. De nadere invulling van deze beleidsvoornemens dient derhalve te worden 

 
1 “Tariefregulering van KPN’s wholesale diensten onder het nieuwe kader: Het wholesale price cap systeem”, 24 maart 2005 
(OPTA/IBT/2005/200961), en “Beleidskader remedies voor mededingingsproblemen in de retailmarkt: te lage prijzen, 
ongeoorloofde bundeling, ongeoorloofde prijsdiscriminatie”, 24 maart 2005 (OPTA/EGM/2005/200986).  
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beschouwd als "onderhanden werk" en daarom is het niet uitgesloten dat deze voornemens nog worden 

aangepast. Door OPTA is tevens aangegeven dat de voornemens, na afronding van de marktanalyses, 

onderdeel zullen uitmaken van de ter consultatie aan marktpartijen voor te leggen ontwerp besluiten.  
 

 

Wholesale price cap system 

 

OPTA gaf een toelichting op de voorgenomen nadere invulling van tariefregulering volgens een wholesale 

price cap systeem (WPC). In de hierop volgende discussie kwamen de volgende punten aan de orde. 

 

Meerjarige regulering/WPC systeem 
 

Een aantal van de aanwezige partijen kon instemmen met het principe van meerjarige tariefregulering. 

 

Introductie en toepassing Comparatieve Efficiëntie Analyse (CEA) 

 

Naar aanleiding van de voorgenomen toepassing van de CEA werden vanuit de zaal de volgende punten 

naar voren gebracht: 

 

- In hoeverre is de situatie van de US LECs vergelijkbaar met de situatie voor KPN, bijvoorbeeld op het 

gebied van de afname van het minutenbedrijf?  

- In het ontwerpbesluit mobiel is de toepassing van BULRIC geïntroduceerd (MTA), maar voor de FTA 

van KPN wordt nu de CEA voorgesteld. Hoe verhoudt dit zich tot elkaar?  

- Hoe verhoudt het beleidsvoornemen zich tot de denkbeelden van de de ERG?  

- EDC wordt door een aantal marktpartijen ervaren als ‘black box’. Wordt dat ondervangen bij dit 

systeem? 

 

In reactie is door OPTA het volgende aangegeven. De CEA vergelijkt KPN met LECs met dezelfde schaal, 

waarbij de veronderstelling is dat LECs efficiënt zijn en als zodanig geen vermijdbare inefficiënte 

overcapaciteit kennen. Data van zowel LECs als KPN kunnen daarenboven gecorrigeerd worden voor 

allerlei factoren. De nadere details omtrent de toepassing van de CEA worden nog door OPTA uitgewerkt. 

 

Ten aanzien van het tweede punt wordt verwezen naar de gegeven presentatie waarin is aangegeven dat 

het huidige beleidsvoornemen, beter dan BULRIC modellering, in staat is om te gaan met de snelle 

huidige technologische ontwikkelingen in het vaste net. Deze noodzaak is bij mobiel in veel mindere 

mate aanwezig, wat de toepassing van een BULRIC model mogelijk maakt. Bovendien zou het bij mobiel 

een probleem zijn om de data (gedetailleerde kostengegevens) te verzamelen die nodig zijn voor een 

CEA. Bij KPN vast zijn deze gegevens reeds beschikbaar, bij de mobiele partijen niet. 

 

Aangegeven is dat het beleidsvoornemen in lijn is met ontwikkelingen in andere Europese landen, 

bijvoorbeeld het VK en Italië waar ook wholesale price cap systemen worden toegepast. Ook een CEA 

wordt elders toegepast. 
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Ten aanzien van het laatste punt geeft OPTA aan dat binnen het kader van de wet 

(bedrijfsvertrouwelijkheid) gestreefd wordt naar maximale transparante. Toepassing van EDC over het 

afgelopen jaar zal mogelijk deels vertrouwelijk blijven, maar er is wel meer openheid mogelijk over 

voorspellingen die ontwikkelingen in kosten en volumes weergeven; marktpartijen zullen daarbij worden 

betrokken. De CEA zelf wordt in principe openbaar gemaakt, net als bij Ofcom. 

 

Ondervangen dalende volumes 

 

De volgende punten werden naar voren gebracht ten aanzien van het ondervangen van dalende volumes: 

- Hoe wordt in de CEA omgegaan met inefficiënties, bijvoorbeeld in relatie tot het relatief grote aantal 

lokale centrales in KPN’s netwerk? Moet ook niet een correctie voor inefficiëntie netwerkstructuur 

gemaakt worden? 

- Moet er een noodremprocedure ingebouwd worden voor onverwachte ontwikkelingen die van belang 

zijn voor de tarieven? 

 

In reactie is door OPTA het volgende aangegeven. Ten aanzien van het eerste punt geldt het volgende. De 

CEA zal in beginsel leiden tot één getal (of bandbreedte), bijv. “KPN ligt 5% achter op de LECs”. 

Vervolgens wordt per dienst bekeken hoe dit proportioneel verwerkt moet worden (bijv. binnen welke 

termijn deze achterstand ingelopen zou moeten zijn). Toepassing van de CEA op netelement niveau lijkt 

echter niet mogelijk, wat niet wegneemt dat de CEA een eventueel inefficiënte netwerkstructuur zal 

signaleren en vertalen in zijn uitkomst.  

 

De CEA resulteert dus niet in een directe relatieve correctie van de kosten op LAP-niveau. Wel zal de 

toepassing van de CEA KPN dwingen om op bestaande inefficiënties in haar netwerk in te grijpen. Daarbij 

kan een strengere toepassing van de CEA op diensten lager in het netwerk van KPN (gegeven de 

eventueel daar optredende relatief grote mededingingsproblemen) ook leiden tot een relatieve correctie.  

 

OPTA moet de afweging nog maken voor het inbouwen van een noodremprocedure. Hierbij geldt dat niet 

te snel ingegrepen moet worden, om de markt tariefzekerheid en investeringsprikkels te bieden. 

 

Tariefregulering wholesale IP diensten

 

Het volgende punt werd naar voren gebracht ten aanzien van het ondervangen van mogelijke 

tariefregulering van wholesale IP diensten: 

- Als vertraagde reciprociteit blijft gelden voor de FTA dienst van andere aanbieders dan KPN, gaat dit 

dan ook gelden voor IP termination?  

 

In reactie is door OPTA aangegeven dat het nog onduidelijk is of vertraagde reciprociteit ook gaat gelden 

voor IP termination. Dit hangt af van de resultaten van de marktanalyses. 
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Retail regulering 

 

OPTA gaf een toelichting op de invulling van retail regulering in het geval de mededingingsproblemen 

worden geconstateerd van te lage prijzen, ongeoorloofde bundeling en ongeoorloofde prijsdiscriminatie. 

In de hierop volgende discussie kwamen de volgende punten aan de orde. 

 

Te lage p ijzen 
 

De volgende punten werden naar voren gebracht ten aanzien van de toepassing van de combinatorische 

prijssqueeze toets: 

- Waarom worden niet de kosten van een efficiënte toetreder in de squeezetoets meegenomen? 

- In hoeverre is dominantie op zowel het retail niveau als het bovenliggende wholesale niveau 

noodzakelijk voor het opleggen van regulering? 

- Waarom besluit OPTA nu af te stappen van de bestaande elementbenadering? 

- Geeft de berekening van incrementele kosten niet teveel ruimte aan de AMM-partij? 

- Hoe bepaal je de kosten van niet gereguleerde wholesale bouwstenen?  

 

In reactie is door OPTA het volgende aangegeven. Het doel van regulering van te lage prijzen is het 

voorkomen van anticompetitief gedrag van de AMM-partij. De toets borgt dit. Door de juiste kosten mee 

te nemen, en door in de toerekening een redelijk rendement op te nemen, wordt de business case van 

een efficiënte toetreder voldoende gewaarborgd. 

 

Het is in principe wel mogelijk regulering op te leggen ter voorkoming van margeuitholling op retail 

niveau, indien uitsluitend sprake is van dominantie op wholesale niveau. Noodzakelijke voorwaarde 

daarvoor is dat sprake is van een sterke retailpositie, voordat een strategie van te lage prijzen succesvol 

kan zijn. Als dit probleem zich voordoet, kan een wholesaleverplichting worden opgelegd (bijvoorbeeld 

retail minus, maar niet de combinatorische prijssqueeze toets).  

 

De reden voor het loslaten van de elementbenadering is allereerst dat het nieuwe kader er vanuit gaat 

dat de concurrentie op marktniveau plaatsvindt, terwijl de elementbenadering uitgaat van (veel) kleinere 

marktsegmenten. In de huidige elementenbenadering is denkbaar dat een deel van diensten die niet 

anticompetitief zijn niet geïntroduceerd kunnen worden. OPTA vindt dit onwenselijk en niet 

proportioneel. Aanvullend geldt nog wel de toets op dienstenniveau, ter bevordering van de concurrentie 

om prijsgevoelige klanten. 

 

Voor het bepalen van de kosten van niet gereguleerde bouwstenen zal KPN een EDC kostenonderbouwing 

moeten leveren.  

 

Bundeling 

 

Naar aanleiding van de voorgestelde regulering ter voorkoming van ongeoorloofde bundels kwam de 

vraag aan de orde of de voorwaarden in methode 1 de AMM-partij niet de mogelijkheid bieden tot het 

hanteren van roofprijzen voor de stand-alone diensten, waarmee de toets een lege huls zou worden.  
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In reactie is door OPTA aangegeven dat er geen probleem is zolang het stand-alone tarief de 

onderliggende kosten goedmaakt.  

 

Prijsdiscriminatie 
 

Naar aanleiding van de voorgestelde regulering ter voorkoming van ongeoorloofde prijsdiscriminatie 

kwam de vraag aan de orde wat een ‘gelijk profiel’ is. 

 

In reactie is door OPTA aangegeven dat hiervoor geen harde grens te definiëren is. De intentie van de 

regulering is dat de AMM-partij andere partijen niet uit de markt mag drukken door prijsdiscriminatie. 

Hiertoe geldt onder meer een verbod op selectieve prijsonderbieding, loyaliteitskortingen en 

inconsistente staffels. 

 

Stoplichtmodel 
 

Met betrekking tot het zogeheten ‘stoplichtmodel’ werden de volgende opmerkingen gemaakt: 

- Waarom wordt in het groene gebied uitgegaan van ex post toetsing , en niet langer van ex ante 

toetsing? In hoeverre heeft de AMM-partij een prikkel tot het correct toepassen van het 

stoplichtmodel? 

- In hoeverre is OPTA voorbereid op monitoring en handhaving? 

- Heeft OPTA voldoende effectieve instrumenten voor handhaving? 

- In hoeverre bestaat een risico op schade voor niet-AMM partijen bij niet of te laat ingrijpen? 

- Krijgen andere marktpartijen inzicht in afgekeurde oranje voorstellen? 

 

In reactie is door OPTA het volgende aangegeven. OPTA is van mening dat het niet proportioneel is alles 

ex ante te toetsen. Prikkels voor de AMM-partij om zich te houden aan de regels liggen in de zware 

sancties bij het niet of onvoldoende naleven van die regels. OPTA zal zich daarbij terdege voorbereiden 

op de monitoring en handhaving die gepaard gaan met het stoplichtmodel. De AMM-partij krijgt een 

periodieke rapportageverplichting, en marktpartijen kunnen daarnaast klachten indienen. 

 

In het nieuwe kader zijn de op te leggen sancties zwaarder dan onder het oude. De maximale hoogte van 

de strafmaat die de wetgever verbindt aan een overtreding bedraagt 10% van de relevante omzet in 

Nederland. 

 

OPTA is van mening dat eventuele schade aan overige marktpartijen zoveel mogelijk beperkt blijft door 

tijdig en adequaat in te grijpen. Daarbij geeft OPTA aan dat ook ex ante toetsing nooit kan voorkomen dat 

er geen anti-competitieve aanbiedingen worden gedaan.  

 

Andere marktpartijen krijgen geen inzicht in afgekeurde oranje voorstellen. Onder het oude kader werden 

afgekeurde voorstellen ook niet openbaar gemaakt; het gaat immers om bedrijfsvertrouwelijke gegevens. 

 

 

*** 


