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Ontwerpbesluit 
Dit is een ontwerpbesluit dat nationaal wordt geconsulteerd en Europees wordt 
genotificeerd bij de Europese Commissie en de andere Europese NRI’s. De definitieve 
versie van dit besluit zal worden geïndividualiseerd voor ieder van de betrokken mobiele 
aanbieders vermeld in voetnoot 1. 
 
Openbare versie 
Dit is de openbare versie van onderhavig ontwerpbesluit. Vanwege het ontbreken van 
vertrouwelijke passages, is er geen aparte vertrouwelijke versie.
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1 Inleiding, structuur en samenvatting 

1.1 Inleiding 

1. In dit besluit stelt het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: 
het college) de maximumtarieven vast die de komende reguleringsperiode dienen te gelden voor 
gespreksafgifte op het mobiele netwerk van [NAAM MNO] en haar groepsmaatschappijen als bedoeld 
in artikel 24b, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: [NAAM MNO]). 

2. In het marktanalysebesluit aangaande gespreksafgifte op het mobiele netwerk van [NAAM MNO] 
(hierna: het marktanalysebesluit)1 heeft het college vastgesteld dat het opleggen van tariefregulering 
ten aanzien van mobiele gespreksafgifte een geschikte en noodzakelijke maatregel is. Het college 
heeft daarbij tevens bepaald dat kostenoriëntatie de proportionele invulling van tariefregulering betreft, 
waarbij de maximumtarieven zullen worden vastgesteld op basis van een Bottom-Up Forward-Looking 
Long Run Incremental Cost (hierna: BULRIC) model. In dit besluit gaat het college in op de 
operationalisering en de uitkomsten van het BULRIC model dat in de periode van september 2005 tot 
en met mei 2006 door het college in samenwerking met marktpartijen is ontwikkeld. 

1.2 Structuur 

3. De structuur van dit besluit is als volgt. In hoofdstuk 2 wordt het juridisch kader beschreven. In 
hoofdstuk 3 beschrijft het college het proces van het tot stand komen van het BULRIC model en de 
wijze waarop marktpartijen daarbij zijn betrokken. Hoofdstuk 4 gaat over de keuzes die het college 
heeft gemaakt ten aanzien van de parameters in het model. Uit het geheel van deze keuzes volgen 
uiteindelijk de uitkomsten van het model en de tijdens de reguleringsperiode te gelden 
maximumtarieven. Deze zijn vermeld in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 bevat het dictum. 

                                                      
1 OPTA/TN/2005/203187, ‘De markt voor gespreksafgifte op het mobiele netwerk van Koninklijke KPN N.V.’,  

OPTA/TN/2005/203188, ‘De markt voor gespreksafgifte op het mobiele netwerk van Vodafone Libertel N.V.’, 

OPTA/TN/2005/203189, ‘De markt voor gespreksafgifte op het mobiele netwerk van Orange Nederland N.V.’,  

OPTA/TN/2005/203190, ‘De markt voor gespreksafgifte op het mobiele netwerk van T-Mobile Netherlands Holding B.V.’.  

Alle besluiten gedateerd op 14 november 2005. 
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1.3 Samenvatting 

4. In het marktanalysebesluit is bepaald dat de maximumtarieven voor gespreksafgifte op het 
netwerk van [NAAM MNO], in drie gelijke stappen, van het huidige niveau op het kostengeoriënteerde 
niveau worden gebracht. De uitkomsten van het BULRIC model gelden daarbij als het maximumtarief 
vanaf 1 juli 2008. Dit kan als volgt grafisch worden weergegeven: 

 

Nu 1 juli 
2008

1 juli 
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1 juli 
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BULRIC tarief

Nu 1 juli 
2008

1 juli 
2007
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2006

Huidig tarief

2e stap

1e stap

3e stap

Tariefontwikkeling: glijpad
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2008

1 juli 
2007

1 juli 
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1e stap

3e stap
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5. Voor de bepaling van het kostengeoriënteerde tarief op 1 juli 2008 is een BULRIC model 
ontwikkeld. Dit model berekent het kostenniveau van een hypothetische efficiënte toetreder. Het 
college heeft daarin verschillende keuzes gemaakt ten aanzien van de gemodelleerde toetreder en 
zijn netwerk: 

o De hypothetische toetreder bereikt in een periode van tien jaar na het verwerven van zijn 
licentie een marktaandeel van 25 procent. Het verkeersprofiel is gelijk aan het gemiddelde 
van de bestaande aanbieders. Naast de afgiftedienst biedt de toetreder ook SMS en 
GPRS diensten aan; 

o De hypothetische toetreder is een ‘stand-alone’ 2G aanbieder. Hiermee wordt rekening 
gehouden bij het bepalen van te behalen breedtevoordelen en de berekening van het 
redelijk rendement (WACC); 

o Het gemodelleerde netwerk heeft een geografische (‘outdoor’) dekking van 99,1% waarbij 
de kwaliteit van (‘indoor’) dekking gelijk is aan die van de best presterende bestaande 
GSM-aanbieder. Het transmissienetwerk en de netwerkknooppunten zijn door een 
‘scorched-node’ benadering in hoge mate vergelijkbaar met de bestaande netwerken. 
Bovendien zijn de inputkosten in het model gelijk aan het gemiddelde van de bestaande 
aanbieders; 
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o Ten aanzien van spectrum zijn twee varianten gemodelleerd: een variant voor een 

aanbieder met 900MHz en 1800MHz spectrum en een variant met alleen 1800MHz 
spectrum. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillen in verwervingskosten van de 
licenties en met kostenverschillen ten gevolge van het nadelige effect van het ontbreken 
van 900MHz spectrum op de kwaliteit van (‘indoor’) dekking. 

6. Het college heeft het BULRIC model in samenwerking met marktpartijen ontwikkeld. Marktpartijen 
zijn op verschillende momenten in de gelegenheid gesteld te reageren op (voorlopige) standpunten 
van het college. Deze reacties heeft het college meegewogen in zijn uiteindelijke besluitvorming. 

7. De uitkomsten van het BULRIC model leiden tot de volgende maximumtarieven voor mobiele 
gespreksafgifte: 

Periode Tarief KPN en 
Vodafone 

Tarief Orange en 
T-Mobile 

Van 1 juli 2006 tot 1 juli 2007 € 0,0917 € 0,1063 

Van 1 juli 2007 tot 1 juli 2008 € 0,0733 € 0,0886 

Vanaf 1 juli 2008 € 0,0550 € 0,0709 
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2 Juridisch kader 

8. Het marktanalysebesluit aangaande gespreksafgifte op het mobiele netwerk van [NAAM MNO] 
van 14 november 2005 is per 15 november 2005 in werking getreden.2  

9. In het marktanalysebesluit heeft het college op grond van artikel 6a.1 en 6a.2 van de 
Telecommunicatiewet (hierna: Tw) vastgesteld dat [NAAM MNO] beschikt over aanmerkelijke 
marktmacht op de wholesale markt voor gespreksafgifte op het eigen netwerk. 

10. Op grond van artikel 6a.2, eerste lid, Tw en artikel 6a.7, eerste lid en tweede lid, van de Tw heeft 
het college in randnummer X. e.v. van het marktanalysebesluit aan [NAAM MNO] de verplichting 
opgelegd om voor gespreksafgifte op zijn mobiele netwerk per 1 juli 2008 het kostengeoriënteerde 
tarief te hanteren dat het college vaststelt op basis van een te ontwikkelen Forward Looking Long Run 
Incremental Cost (FL-LRIC) model.  

11. Voorts dient [NAAM MNO] op grond van het marktanalysebesluit tot 1 juli 2008 een tarief te 
hanteren dat niet hoger is dan het tarief dat voortvloeit uit het door het college vastgestelde glijpad 
waarlangs het kostengeoriënteerde tarief op 1 juli 2008 zal worden bereikt. Het glijpad voor [NAAM 
MNO] houdt in dat vanaf 1 december 2005 een tarief dient te worden gehanteerd dat niet hoger is dan 
[€ XXX]3. Op 1 juli 2006, 1 juli 2007 en 1 juli 2008 dient [NAAM MNO] het tarief in gelijke stappen te 
verlagen tot een tarief dat niet hoger is dan het kostengeoriënteerde tarief dat op 1 juli 2008 dient te 
gelden.  

12. Voor de nadere invulling van het model en de vast te stellen tariefniveaus heeft het college in de 
annexen 1A en 1B bij het marktanalysebesluit de verplichting tot het hanteren van een 
kostengeoriënteerd tarief nader gespecificeerd en uitgewerkt. 

 

 

  

                                                      
2 Zie voetnoot 1. 
3 Voor KPN en Vodafone geldt een tarief van € 0,11; voor Orange en T-Mobile een tarief van € 0,124. 

Ontwerpbesluit tarieven mobiele gespreksafgifte [NAAM MNO] – 21 juni 2006  5  



 

 OPENBARE VERSIE  

 

 

3 Beschrijving van de gevolgde procedure 

13. In dit hoofdstuk beschrijft het college het proces van operationalisering van het BULRIC model. 

14. De operationalisering van het BULRIC model bestaat in grote lijnen uit drie hoofdonderdelen: 1) 
het conceptuele ontwerp, 2) de datacollectie en 3) de reviewperiodes van het model. In paragraaf 3.1 
wordt een nadere beschrijving van deze onderdelen gegeven. 

15. Betrokken partijen hebben uitgebreid de mogelijkheid gehad inbreng te leveren ten behoeve van 
de uitwerking van het model. Dit is gebeurd in het kader van een door het college opgezette Industry 
Group, door schriftelijke reactierondes en tijdens individuele bijeenkomsten met marktpartijen, het 
college en zijn adviseur. 

16. Paragraaf 3.2 geeft een chronologisch overzicht van het doorlopen proces. De inhoudelijke 
behandeling van de voornaamste onderwerpen in het BULRIC model vindt plaats in hoofdstuk 4. 

3.1 De drie hoofdonderdelen 

17. De activiteiten die samenhangen met de operationalisering van het BULRIC model kunnen 
worden onderverdeeld in drie hoofdonderdelen. Hoewel deze onderdelen niet los van elkaar kunnen 
worden gezien, worden ze ter verduidelijking hieronder afzonderlijk besproken. 

3.1.1 Het conceptuele ontwerp 

Het model 
18. Het conceptuele ontwerp van het BULRIC model kan worden aangeduid als het geheel van 
beslissingen ten aanzien van de uitgangspunten en de belangrijkste variabelen die in het model 
gehanteerd worden. 

19. Een gedeelte van deze beslissingen was voorafgaand aan het proces reeds genomen. Het betreft 
hier de onderwerpen waarover in het marktanalysebesluit al een besluit was genomen en waarover 
partijen in het kader van de openbare voorbereidingsprocedure reeds zijn geconsulteerd. In hoofdstuk 
4 zal het college kort ingaan op deze onderwerpen. 

20. In het marktanalysebesluit geeft het college derhalve reeds een duidelijke richting aan het te 
ontwikkelen model. Tijdens de operationalisering van het model zijn de resterende onderwerpen aan 
bod gekomen. 
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21. Het BULRIC model is een omvangrijk Microsoft Excel bestand dat bestaat uit zo’n dertig 
werkbladen. Ieder werkblad bevat een onderdeel van het gemodelleerde netwerk.4 Zo wordt 
bijvoorbeeld in een aantal werkbladen het mobiele radionetwerk gemodelleerd. Dit gebeurt door de 
aantallen eenheden apparatuur op te nemen die de gemodelleerde aanbieder nodig heeft in zijn 
radionetwerk. Vervolgens worden ook de kostprijzen per eenheid apparatuur in de werkbladen 
opgenomen. Op die manier kunnen de kosten van het mobiele radionetwerk worden bepaald. Door 
het samenvoegen in het model van kosteninformatie over het radionetwerk met de kosten van de 
overige delen van het netwerk kan uiteindelijk de kostprijs per minuut mobiele gespreksafgifte worden 
bepaald. 

22. Het BULRIC model bestaat uit een groot aantal parameters waarover het college een beslissing 
dient te nemen. Voor iedere parameter dient immers een waarde te worden ingevuld die op de 
gemodelleerde operator van toepassing mag worden geacht. Tijdens de operationalisering van het 
model zijn marktpartijen uitvoerig over alle voor het model van belang zijnde parameters 
geconsulteerd. 

Totstandkoming van het conceptuele ontwerp 
23. Gedurende de operationalisering van het model is de discussie met marktpartijen georganiseerd 
rond dertien conceptuele onderwerpen. Deze onderwerpen vormen tezamen de meest bepalende en 
meest materiële parameters in het model.5 

24. Het college heeft de discussie en besluitvorming ten aanzien van de dertien conceptuele 
onderwerpen over verschillende fasen in het proces verdeeld. Hierbij speelden twee overwegingen 
een rol. In de eerste plaats is het voor het construeren van het model noodzakelijk dat voor sommige 
onderwerpen reeds vroeg in het modelleringsproces een keuze wordt gemaakt. Voor andere 
onderwerpen geldt dat een beslissing kan wachten tot later in het proces. 

25. De tweede overweging is meer van procedurele aard. Het college achtte het voor de betrokken 
partijen niet wenselijk om alle conceptuele onderwerpen tijdens het gehele proces open te houden 
voor discussie. Dit zou er namelijk toe kunnen leiden dat bepaalde onderwerpen dermate veel focus 
krijgen dat sommige andere onderwerpen onderbelicht zouden blijven. Het college heeft er daarom 
voor gekozen om de discussie over een aantal onderwerpen vroeg in het proces te laten plaatsvinden. 
Dit zijn dan vooral de onderwerpen die een beslissing van principiële aard vergen en waarvoor geen 
uitgebreide (cijfermatige) analyse hoeft plaats te vinden. 

26. In hoofdstuk 4 worden de dertien conceptuele onderwerpen individueel inhoudelijk behandeld. 
Daarbij zal het college zijn standpunten ten aanzien van ieder van die onderwerpen duidelijk maken 
en onderbouwen. 

27. Hoewel de dertien conceptuele onderwerpen zondermeer de belangrijkste parameters in het 
model betreffen, konden aanbieders ook op andere aspecten van het model ingaan. Het college heeft 

                                                      
4 Meer over de kenmerken van het gemodelleerde netwerk in het volgende hoofdstuk. 
5 Los van de hierboven genoemde, in het marktanalysebesluit vastgestelde parameters. 
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ook die reacties uitvoerig behandeld. Hiervoor wordt verwezen naar het model implementatie 
document in Annex B bij dit besluit. 

Het conceptueel-ontwerp document 
28. Het college heeft de discussie rond de dertien conceptuele onderwerpen georganiseerd aan de 
hand van het zogenaamde conceptueel-ontwerp document. Om de hiervoor bedoelde fasering in de te 
behandelen onderwerpen mogelijk te maken, is dit een ‘levend’ document geworden. In iedere versie 
van het conceptueel-ontwerp document wordt een aantal van de conceptuele onderwerpen 
behandeld. 

29. Paragraaf 3.2 vermeldt in chronologische volgorde op welke momenten de conceptueel-ontwerp 
documenten zijn gepubliceerd. 

30. De eerste en daarna volgende versies van het conceptueel-ontwerp document zijn opgesteld 
respectievelijk bijgewerkt door het Engelse onderzoeksbureau Analysys Consulting Ltd. (hierna: 
Analysys). Dit bureau is tijdens de operationalisering van het BULRIC model als adviseur van het 
college optreden. 

31. In het conceptueel-ontwerp document wordt ieder van de dertien onderwerpen eerst beschreven 
waarna een (initiële) aanbeveling van Analysys volgt. Vervolgens zijn de standpunten van 
marktpartijen ten aanzien van dat onderwerp samengevat zoals die tijdens het proces zijn ingebracht. 
Ten slotte geeft Analysys op basis van eigen inzichten en de door marktpartijen ingebrachte 
standpunten zijn conclusie ten aanzien van dat onderwerp. Annex A bij dit besluit bevat de finale 
versie van het conceptueel-ontwerp document. 

32. Gedurende het proces hebben Analysys en het college intensief over alle onderwerpen overlegd. 
Daarbij is gesproken over de argumenten die door marktpartijen naar voren zijn gebracht en of, en zo 
ja hoe, die tot wijzigingen van de initiële aanbevelingen zouden moeten leiden. De argumenten van 
partijen en de weging daarvan door Analysys en het college zijn uitvoerig beschreven in het 
conceptueel-ontwerp document. Dit document dient derhalve als integraal onderdeel van onderhavig 
besluit te worden beschouwd. 

33. Naast de mogelijkheid voor marktpartijen om schriftelijk te reageren op het conceptueel-ontwerp 
document, heeft het college ook de gelegenheid geboden om zaken mondeling te bespreken. Daartoe 
is in de eerste plaats een Industry Group opgericht waaraan alle mobiele aanbieders en enkele vaste 
aanbieders hebben deelgenomen. Bovendien heeft het college met de meest bij het proces betrokken 
aanbieders een aantal bilaterale bijeenkomsten georganiseerd, waarbij diepgaander op een aantal 
onderwerpen ingegaan kon worden. 

34. Paragraaf 3.2 geeft een chronologische beschrijving van zowel de Industry Group als de bilaterale 
bijeenkomsten. 
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3.1.2 Datacollectie 

35. Het conceptuele ontwerp bepaalt de kaders van het BULRIC model. Daarnaast moet het model 
gevuld worden met kosten- en volumegegevens. Het college heeft voor het verkrijgen van deze 
gegevens een beroep gedaan op de mobiele aanbieders. 

36. Door de gegevens over kosten en volumes in het model zoveel mogelijk te baseren op ‘werkelijke’ 
data, kunnen de uitkomsten van het model geacht worden een goede afspiegeling van de 
werkelijkheid te vormen. Hiermee komt het college in hoge mate tegemoet aan een veelgehoord 
nadeel van een BULRIC model, namelijk dat het te ver van de werkelijkheid af zou staan. 

37. Het college heeft het proces van datacollectie georganiseerd via het opstellen van een zogeheten 
‘data request’ die mobiele aanbieders dienden in te vullen. Gezien de complexiteit van de aan te 
leveren gegevens, was het daarbij belangrijk dat er een open vraag-en-antwoord proces kon 
plaatsvinden. Dit proces verliep voornamelijk tussen aanbieders en Analysys per e-mail en telefoon. 
Tevens is tijdens de eerder genoemde bilaterale bijeenkomsten de gelegenheid geboden, zowel aan 
aanbieders als aan Analysys en het college, tot het stellen van vragen over of het nader toelichten van 
de data request. 

38. Paragraaf 3.2 geeft een chronologische beschrijving van het proces van datacollectie. 

3.1.3 Reviewperiodes van het model 

39. Het conceptuele ontwerp en de, grotendeels van marktpartijen afkomstige, kosten- en 
volumegevens, komen bij elkaar in het BULRIC model. Gedurende het proces zijn er twee momenten 
geweest waarop een conceptversie van het model is gepubliceerd. Tijdens de daaropvolgende ‘review 
periode’ konden marktpartijen hun commentaar op de conceptversie schriftelijk kenbaar maken. 
Marktpartijen hebben uitgebreid van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 

40. De conceptversies van het model zijn elektronisch aan marktpartijen ter beschikking gesteld.6 
Daarbij is in de modellen geen enkele restrictie aangebracht. Aanbieders waren daarmee in staat het 
ontwerp van het model en de data in het model te bestuderen en de logische verbanden daarvan te 
doorgronden, bijvoorbeeld door andere waarden in te vullen. Dit heeft als voordeel dat aanbieders 
kunnen zien hoe bepaalde wijzigingen in parameters doorwerken in het model en de uitkomsten. 

41. Het college heeft met het op deze wijze ter beschikking stellen van het model getracht maximale 
transparantie te bieden. Aangezien het model geen bedrijfsvertrouwelijk data bevat, is het ook 
mogelijk voor het college om het hele model zonder restricties of ‘blinde vlekken’ te publiceren.  

42. In paragraaf 3.2 beschrijft het college op welke momenten de reviewperiodes hebben 
plaatsgevonden. 

                                                      
6 Het model werd op een speciale FTP-site geplaatst. Met behulp van een wachtwoord konden aanbieders het model 

downloaden. Op verzoek kon het model ook per e-mail naar een aanbieder worden gestuurd. 
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3.2 Het proces 

43. In deze paragraaf beschrijft het college in chronologische volgorde de stappen die zijn doorlopen 
als onderdeel van de operationalisering van het BULRIC model. 

Januari 2005: Start Europese aanbesteding 

44. Op 18 januari 2005 heeft het college een Europese aanbestedingsprocedure in gang gezet met 
als doel het inhuren van een adviseur die het college kon ondersteunen bij de operationalisering van 
een BULRIC model. Deze procedure werd op 18 juli 2005 afgerond door middel van de schriftelijke 
gunning van de opdracht aan Analysys. Op 1 september 2005 heeft de startbijeenkomst met Analysys 
plaatsgevonden. 

September 2005: Uitnodiging tot deelname aan de Industry Group 

45. Op 7 september 2005 zijn marktpartijen uitgenodigd deel te nemen aan een door het college 
ingestelde Industry Group (hierna: IG) ten behoeve van de operationalisering van het BULRIC model.7 
In de uitnodiging heeft het college de betrokkenheid van de IG-leden bij het proces uiteengezet. Het 
gaat daarbij allereerst om betrokkenheid van partijen bij de besluitvorming van het college inzake het 
conceptuele ontwerp. Bovendien dienen met name de mobiele aanbieders in de IG de gegevens te 
verschaffen die nodig zijn om het BULRIC model te vullen. In totaal hebben zich dertien marktpartijen 
aangemeld. Hieronder bevonden zich alle mobiele aanbieders en tevens een aantal vaste aanbieders. 

September 2005: Eerste bijeenkomst IG (IG-I) 

46. Op 27 september 2005 heeft de eerste bijeenkomst van de IG plaatsgevonden (IG-I). Tijdens die 
bijeenkomst is allereerst het proces gepresenteerd waarmee het BULRIC model ontwikkeld zou 
worden en de wijze waarop IG-leden daarbij zouden worden betrokken. Een ander belangrijk 
onderdeel van IG-I was een presentatie over het conceptuele ontwerp van het BULRIC model. In deze 
presentatie is uiteengezet over welke conceptuele onderwerpen het college een beslissing moet 
nemen om te komen tot de uitwerking van het BULRIC model. Daarnaast is een presentatie gegeven 
over het proces van datacollectie. Hierbij zijn doelstellingen en tijdlijnen van dit proces besproken. 

September 2005: Eerste versie conceptueel-ontwerp document 

47. Op 28 september is de eerste in een serie conceptueel-ontwerp documenten gepubliceerd. Deze 
documenten waren bedoeld om IG-leden schriftelijk te consulteren over de belangrijkste en meest 
materiële aspecten van het BULRIC model. Gedurende het proces hebben IG-leden in grote mate 
gebruik gemaakt van de gelegenheid hun standpunten kenbaar te maken. Het eerste conceptueel-
ontwerp document bevatte een beschrijving van alle dertien conceptuele onderwerpen, waarbij 
Analysys tevens per onderwerp een aanbeveling heeft gedaan ten aanzien van de wijze waarop dat 
onderwerp behandeld zou moeten worden. In de volgende versies is steeds ingegaan op de reacties 
van marktpartijen op de (voorlopige) standpunten van het college. 

                                                      
7 OPTA/TN/2005/202553, Uitnodiging deelname Industry Group BULRIC mobiel, 7 september 2005. Gepubliceerd op de 

website van OPTA. 
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September 2005: Datacollectie document 

48. Op 28 september 2005 is ook het datacollectie document per e-mail naar de IG-leden gestuurd. 
Analysys heeft hierin de naar de IG-leden verzonden data request nader toegelicht. Tevens zijn in het 
document een aantal meer kwalitatieve vragen aan aanbieders gesteld. 

September 2005: Brieven in het kader van de data request 

49. Op 30 september 2005 heeft het college alle mobiele aanbieders een brief gestuurd. Daarin is 
aanbieders meegedeeld dat deelname aan de IG in beginsel op vrijwillige basis geschiedt. Ditzelfde 
geldt voor informatie die aanbieders wensen aan te leveren ten aanzien van de conceptueel-ontwerp 
documenten en de conceptmodellen. Dit vrijwillige karakter geldt echter niet voor het aanleveren van 
informatie in het kader van de data request. Het college heeft deze informatie namelijk nodig voor het 
vervullen van zijn op basis van artikel 6a.7, Tw, toekomende taak. Om die reden heeft het college in 
de bedoelde brieven op basis van artikel 18.7, eerste lid, Tw, de in de data request gevraagde 
informatie van aanbieders gevorderd. 

November 2005: Eerste ronde bilaterale bijeenkomsten 

50. Op 9, 10 en 11 november 2005 hebben de eerste bilaterale bijeenkomsten met IG-leden 
plaatsgevonden. De setting van deze bijeenkomsten was iedere keer hetzelfde. Bij iedere bijeenkomst 
waren vertegenwoordigers van Analysys, het college en het IG-lid in kwestie aanwezig. Doordat 
iedere keer slechts met één partij gesproken werd, was het mogelijk ook bedrijfsvertrouwelijke zaken 
aan bod te laten komen. De eerste ronde bilaterale bijeenkomsten was voornamelijk gericht op de 
data request die de mobiele aanbieders dienden in te vullen. De volgende bijeenkomsten richtten zich 
meer op de conceptueel-ontwerp documenten.   

December 2005: Tweede versie conceptueel-ontwerp document 

51. Op 2 december 2005 is de tweede versie van het conceptueel-ontwerp document gepubliceerd. 

December 2005: Tweede ronde bilaterale bijeenkomsten 

52. Op 12, 13 en 14 december 2005 heeft een tweede ronde bilaterale bijeenkomsten 
plaatsgevonden. 

December 2005: Tweede bijeenkomst IG (IG-II) 

53. Op 14 december 2005 heeft een tweede bijeenkomst van de IG plaatsgevonden.  

December 2005: Eerst review periode conceptmodel 

54. Op 18 december 2005 is het eerste conceptmodel aan de IG-leden ter beschikking gesteld. Dit 
eerste concept betrof nog niet het complete model. Het was namelijk nog te vroeg in het proces om 
ook de kostendata al in het model op te nemen. Het college vond het echter belangrijk om partijen al 
vroeg in het proces inzicht te bieden in een eerste versie van het model. 

Januari 2006: Derde versie conceptueel ontwerp-document 

55. Op 23 januari 2006 is de derde versie van het conceptueel-ontwerp document gepubliceerd. 
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Februari 2006: Derde ronde bilaterale bijeenkomsten 

56. Op 22, 23 en 24 februari 2006 heeft een derde ronde bilaterale bijeenkomsten plaatsgevonden.  

Maart 2006: Tweede review periode conceptmodel 

57. Op 31 maart 2006 heeft het college het tweede conceptmodel aan de IG-leden ter beschikking 
gesteld. Deze versie bevatte ook de kostendata die in de eerste versie nog ontbrak. 

Maart 2006: Vierde versie conceptueel ontwerp-document 

58. Op 31 maart 2006 is de vierde versie van het conceptueel-ontwerp document gepubliceerd.  

April 2006: Derde bijeenkomst IG (IG-III) 

59. Op 6 april 2006 heeft de derde en laatste bijeenkomst van de IG plaatsgevonden.  

April 2006: Vierde ronde bilaterale bijeenkomsten 

60. Op 26, 27 en 28 april 2006 heeft een vierde ronde bilaterale bijeenkomsten plaatsgevonden.  

Mei 2006: Besluitvormingsproces 

61. Op basis van het hiervoor beschreven proces en de inbreng die daarbij door marktpartijen is 
geleverd, is onderhavig ontwerpbesluit opgesteld. Daarnaast is er een finale (vijfde) versie van het 
conceptueel-ontwerp document opgesteld. Dit document is te vinden in Annex A van dit besluit. 

Juni 2006: Nationale en Europese consultatie 

62. Overeenkomstig artikel 6b.1 van de Tw is op de voorbereiding van een besluit van het college als 
bedoeld in artikel 6a.2 van de Tw, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 
van de Algemene Wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Voor onderhavig besluit geldt dat het 
college, als invulling van de in de marktanalysebesluiten van 14 november 2005 opgelegde 
verplichting als bedoeld in artikel 6a.7 van de Tw, de maximumtarieven voor mobiele 
gespreksafgifte die gedurende de reguleringsperiode hebben te gelden, vaststelt. Deze vaststelling is 
een besluit als bedoeld in artikel 6a.2 van de Tw. Het besluit heeft naar het oordeel van het college 
tevens aanzienlijke gevolgen voor de markt als bedoeld in het tweede lid van artikel 6b.1 van de Tw. 
Hieruit volgt dat de voormelde voorbereidingsprocedure gevolgd moet worden.  

63. Indien een op grond van artikel 6a.2 van de Tw genomen besluit van invloed is op de handel 
tussen de lidstaten bepaalt artikel 6b.2 van de Tw dat ook de Europese consultatie- en 
notificatieprocedure als bedoeld in artikel 6b.2 van de Tw op de voorbereiding van een dergelijk 
besluit van toepassing is. Het college is van oordeel dat onderhavig besluit, gelet op de uitleg die in de 
Europeesrechtelijke jurisprudentie aan dit criterium wordt gegeven, sprake is van invloed op de handel 
tussen lidstaten. Dit betekent dat het college onderhavig besluit ook Europees zal consulteren en 
notificeren. 

64. De hiervoor genoemde consultatie en notificatie vinden plaats op basis van het onderhavige 
ontwerpbesluit. 
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4 Het conceptuele ontwerp van het model 

4.1 Inleiding 

65. In dit hoofdstuk worden de conceptuele onderwerpen besproken die de uitgangspunten en 
belangrijkste variabelen vormen voor het door het college opgestelde model. Zoals vermeld in 
randnummers 23 tot en met 27 van dit besluit betreft het in totaal dertien onderwerpen die gezamenlijk 
in grote mate de uitkomst van het model bepalen.  

66. Betrokken marktpartijen hebben bij alle voor de ontwikkeling van het model relevante 
onderwerpen de gelegenheid gehad hun visie te geven en te reageren op de voorgenomen lijn van 
het college. Het college heeft alle standpunten van partijen meegenomen in de ontwikkeling van het 
model, en waar nodig een weging gemaakt. Voor een volledig overzicht van de standpunten van 
partijen en de beargumenteerde reactie daarop van het college wordt verwezen naar het conceptueel- 
ontwerp document in Annex A bij dit besluit. 

4.2 Algemene inleiding BULRIC model 

67. In deze paragraaf zet het college uiteen wat hij in het BULRIC model modelleert. Dit gebeurt op 
basis van de invulling van tariefregulering die het college proportioneel acht, zoals vastgesteld in het 
marktanalysebesluit. Het college geeft allereerst een korte toelichting op het concept van de 
hypothetische toetreder. Vervolgens komen de parameters aan de orde die reeds vastgesteld zijn in 
het marktanalysebesluit. De paragraaf wordt afgesloten met een overzicht van de parameters die in 
onderhavig besluit vastgesteld worden. 

Het concept van de hypothetische toetreder 
68. Zoals beargumenteerd in het marktanalysebesluit dient de invulling van de tariefmaatregel ertoe te 
leiden dat het tarief voor gespreksafgifte op het niveau wordt vastgesteld dat zou zijn ontstaan als de 
markt voor mobiele gespreksafgifte effectief concurrerend zou zijn geweest. Dit tariefniveau kan 
worden getypeerd als het kostenniveau van een efficiënt opererende aanbieder die beschikt over een 
efficiënte infrastructuur.8 

69. In het marktanalysebesluit wordt voorts nader uitgewerkt dat het gaat om het kostenniveau van 
een nieuwe efficiënte toetreder tot de markt voor mobiele gespreksafgifte.9 Van daadwerkelijke 
toetreding is echter geen sprake, aangezien dit op de markt voor mobiele gespreksafgifte niet mogelijk 
is.10 Het gaat dus om een hypothetische toetreder.  

                                                      
8 Zie paragraaf A.2 van annex 1A van het marktanalysebesluit. 
9 Zie paragraaf B.3.2 van annex 1B van het marktanalysebesluit. 
10 Zie paragraaf 6.2 van het marktanalysebesluit. 
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70. De essentie van de hypothetische toetreder is dat deze de bestaande aanbieders in hun 
tariefstelling disciplineert. Dit werkt als volgt. In het geval dat een bestaande aanbieder zijn 
tariefniveau voor gespreksafgifte zou verhogen tot een niveau boven het kostenniveau van de 
hypothetische toetreder, dan zou die toetreder, uitgaande van een effectief concurrerende markt, 
onmiddellijk tot de markt toetreden. Het tarief dat deze toetreder zou stellen, ter hoogte van zijn 
kostenniveau plus een redelijk rendement op ingebracht vermogen, is lager dan het tarief van de 
bestaande aanbieder. Als gevolg hiervan zullen de klanten van de bestaande aanbieder overstappen 
naar de toetreder. De bestaande aanbieders worden via dit mechanisme dus alle in hun tariefniveau 
gedisciplineerd, en gedwongen hetzelfde tariefniveau te hanteren als de hypothetische toetreder. Dit 
betekent dat de hypothetische toetreder niet hoeft toe te treden om zijn disciplinerende werk te 
kunnen doen. De dreiging van toetreding is voldoende om de tarieven te disciplineren.  

71. Het BULRIC model berekent het kostenniveau van de hypothetische toetreder.  

Reeds vastgestelde parameters 
72. Voor het berekenen van het kostenniveau van de hypothetische toetreder is het noodzakelijk de 
karakteristieken van diens netwerk nader in te vullen. Zo moeten er aannames worden gemaakt over 
de schaal van het netwerk dat de toetreder zou uitrollen en over de technologie waarop het netwerk is 
gebaseerd. Om betrokken partijen een zo goed mogelijk beeld te geven van de gevolgen van de 
opgelegde tariefverplichting, heeft OPTA in het marktanalysebesluit reeds een beslissing genomen 
over een aantal conceptuele onderwerpen die samenhangen met de uitwerking van het BULRIC 
model. Het gaat hier om de beslissing om: 

o uit te gaan van het kostenniveau van een hypothetische toetreder en derhalve geen rekening te 
houden met kostenverschillen tussen aanbieders11; 

o de kostenverschillen te onderzoeken die voortkomen uit het beschikbaar hebben van 
verschillende pakketten spectrum. Het gaat hierbij om een onderscheid tussen enerzijds de GSM 
(900/1800MHz)-aanbieders KPN en Vodafone en anderzijds de DCS (1800MHz)-aanbieders 
Orange en T-Mobile12. Indien uit het onderzoek blijkt dat er vanwege de verschillen in 
beschikbare frequenties een kostenverschil bestaat tussen de twee groepen, dan zal het college 
hiervoor een gedifferentieerd tarief toestaan; 

o economische afschrijving als afschrijvingsmethode toe te passen13; 
o EPMU als opslagmethodiek voor gemeenschappelijke kosten te hanteren14; 
o geen opslag te hanteren voor netwerkexternaliteiten15; 
o de WACC te gebruiken als maatstaf voor het redelijk rendement16; 
o kosten ten aanzien van een 3G netwerk niet mee te nemen17. 

                                                      
11 Paragraaf B.3.2 van Annex B van het besluit. 
12 Paragraaf B.4 van Annex B van het besluit. 
13 Paragraaf B.3.3 van Annex B van het besluit. 
14 Paragraaf B.3.3 van Annex B van het besluit. 
15 Paragraaf B.3.3 van Annex B van het besluit. 
16 Paragraaf B.3.3 van Annex B van het besluit. 
17 Paragraaf B.3.3 van Annex B van het besluit. 
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73. Het college heeft over bovenstaande onderwerpen reeds beslist in het marktanalysebesluit. 
Partijen hebben hier in het kader van de openbare voorbereidingsprocedure op kunnen reageren. Het 
college heeft zijn reactie op de bedenkingen van partijen vervolgens weergegeven in het definitieve 
marktanalysebesluit. In onderhavig besluit worden de beslissingen ten aanzien van deze onderwerpen 
derhalve als gegeven beschouwd. Hieronder komen de conceptuele onderwerpen aan de orde 
waarover het college nog niet eerder een besluit heeft genomen, maar die wel van invloed zijn op de 
uitkomsten van het BULRIC model. 

Te onderzoeken parameters 
74. Zoals vermeld in hoofdstuk 3 is gedurende de operationalisering van het model de discussie met 
marktpartijen georganiseerd rond dertien conceptuele onderwerpen. Deze onderwerpen vormen 
tezamen de meest bepalende en meest materiële parameters in het model, los van de hiervoor 
genoemde, in het marktanalysebesluit vastgestelde parameters. Het betreft de volgende 
onderwerpen: 

1. Marktaandeel 
2. Tempo van verwerving eindgebruikers 
3. Verkeersprofiel 
4. Dekking van het netwerk 
5. Transmissienetwerk 
6. Netwerkknooppunten 
7. Inputkosten 
8. Stand alone netwerk 
9. Spectrum situatie 
10. Service set 
11. Wholesale of retail 
12. WACC 
13. Incrementen 

 
75. In de volgende paragraaf geeft het college per onderwerp een korte inhoudelijke toelichting op het 
betreffende onderwerp. Vervolgens geeft het college per onderwerp een korte samenvatting van zijn 
beslissing over de uitwerking hiervan in het model, en zijn motivering hiervoor. 

76. Voor een volledige weergave van de relevante vraagstukken rond elk onderwerp, de inbreng van 
marktpartijen op deze punten, en de wijze waarop het college alle argumenten gewogen heeft ten 
bate van de motivering van zijn beslissing, verwijst het college naar het conceptueel-ontwerp 
document in Annex A. Deze annex, en de daarin opgenomen motivering, vormt een integraal 
onderdeel van dit besluit. 
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4.3 Conceptuele onderwerpen 

1. Marktaandeel 

77. De grootte van het marktaandeel van de hypothetische toetreder bepaalt de schaal van het 
benodigde netwerk. In het algemeen geldt dat hoe groter de schaal is, hoe groter de te behalen 
schaalvoordelen zijn en dus hoe lager de kosten per eenheid belverkeer.  

78. Het college modelleert een hypothetische toetreder met een lange termijn marktaandeel van 25 
procent, gemeten naar zowel belvolume als aansluitingen, op de markten voor mobiele telefonie. De 
hypothetische toetreder realiseert 25 procent van het totale belvolume, en het totale aantal 
aansluitingen in Nederland. Onder de markten voor mobiele telefonie verstaat het college in dit kader 
dan ook zowel de relevante markt voor mobiele toegang en gespreksopbouw als de relevante markten 
voor mobiele gespreksafgifte in Nederland.  

79. Uitgangspunt voor deze keuze is dat het college bij het bepalen van het relevante tariefniveau 
uitgaat van een volledig concurrerende markt. Dit is hiervoor in randnummer 68 reeds toegelicht. Op 
een volledig concurrerende markt zou iedere bestaande aanbieder op lange termijn een gelijk 
marktaandeel behalen. 

80. Daarnaast treedt de nieuwe toetreder slechts in hypothetische zin toe, en is dus niet als extra 
aanbieder op de markt te beschouwen (zie randnummers 68 tot en met 71 van dit besluit). De 
hypothetische toetreder disciplineert de bestaande aanbieders in hun tariefstelling door te dreigen met 
toetreding. Zodra een bestaande aanbieder zou overgaan tot het hanteren van een tarief boven het 
kostenniveau plus redelijk rendement van de hypothetische toetreder, zal deze toetreden en het 
marktaandeel van de betreffende aanbieder volledig overnemen. Het aantal aanbieders op de markt, 
en daarmee ook het marktaandeel per aanbieder, blijft dus gelijk.  

81. Door in het geval van de hypothetische toetreder een marktaandeel vast te stellen van 25 procent 
doet het college recht aan bovenstaande overwegingen en aan de huidige situatie, waarin vier 
mobiele netwerkaanbieders actief zijn.18 In het geval van een markt met volledige concurrentie tussen 
vier aanbieders, zou de hypothetische toetreder bij toetreding immers een marktaandeel van 25 
procent verwerven.  

82. Daarnaast wijst het college vooruit naar punt 4 en punt 9, waarin respectievelijk geborgd wordt dat 
het door de hypothetische toetreder gerealiseerde kostenniveau de noodzakelijke netwerkdekking 
weerspiegelt om in staat te zijn het marktaandeel van 25 procent te realiseren en waarbij voorts 
rekening wordt gehouden met de bestaande verschillen tussen partijen wat betreft beschikbaar 
spectrum. 

                                                      
18 Een mobiele netwerkaanbieder is in dit kader gedefinieerd als een aanbieder met een eigen mobiel transmissienetwerk en 

een vergunning voor het gebruik van radiospectrum bedoeld voor mobiele telefonie. Aan deze definitie voldoen de vier MNO’s: 

KPN, Orange, T-Mobile en Vodafone. Voor de goede orde vermeldt het college dat Telfort en Tele2 niet aangemerkt worden als 

separate netwerkaanbieders. Voor een nadere toelichting verwijst het college naar hoofdstuk 1 van het conceptueel-ontwerp 

document in Annex A. 
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83. Voor een volledige weergave van de relevante vraagstukken rond dit onderwerp, de inbreng van 
marktpartijen, en de wijze waarop het college alle argumenten gewogen heeft ten bate van de 
motivering van zijn beslissing over dit onderwerp, verwijst het college naar hoofdstuk 1 van het 
conceptueel-ontwerp document in Annex A.  

2. Tempo van verwerving eindgebruikers 

84. Het tempo waarmee de hypothetische toetreder eindgebruikers verwerft en daarmee het hiervoor 
genoemde marktaandeel realiseert, bepaalt de snelheid waarmee deze zijn reeds gemaakte kosten 
terugverdient. Voor de hypothetische toetreder is het gunstig de gemaakte kosten zo snel mogelijk 
terug te verdienen.19 In het model betekent dit dat hoe sneller het marktaandeel van 25 procent bereikt 
wordt, hoe lager de kosten per eenheid belverkeer zullen uitvallen. 

85. Het college modelleert een hypothetische toetreder die eindgebruikers en verkeer verwerft in een 
tempo dat identiek is aan het gemiddelde tempo waarmee bestaande netwerkaanbieders zelf in het 
verleden hun klantenbestand en verkeersvolume hebben opgebouwd. Dit resulteert in een constante 
groei, die leidt tot een marktaandeel van 25 procent in de tien volledige jaren volgend op het 
verwerven van de licentie. 

86. Het door de hypothetische toetreder gerealiseerde kostenniveau weerspiegelt hiermee een 
realistisch tempo van het verwerven van eindgebruikers en verkeer, rekening houdend met een op 
realistische wijze uitgerold netwerk met voldoende kwaliteit, en met de tijd die nodig is om een merk 
op te bouwen. Voorts wordt hiermee rekening gehouden met de lagere netwerkbezetting die de 
bestaande aanbieders tijdens hun opbouwfase hebben ervaren. 

87. Voor een volledige weergave van de relevante vraagstukken rond dit onderwerp, de inbreng van 
marktpartijen, en de wijze waarop het college alle argumenten gewogen heeft ten bate van de 
motivering van zijn beslissing over dit onderwerp, verwijst het college naar hoofdstuk 2 van het 
conceptueel-ontwerp document in Annex A. 

3. Verkeersprofiel 

88. Het verkeersprofiel betreft de wijze waarop het mobiele belverkeer verdeeld is naar enerzijds 
bestemming en herkomst (van en naar mobiele of vaste netwerken), en anderzijds naar tijdstip op de 
dag. 

89. Het college modelleert een hypothetische toetreder met een verkeersprofiel dat gelijk is aan het 
gemiddelde huidige verkeersprofiel van bestaande netwerkaanbieders.  

90. Het door de hypothetische toetreder gerealiseerde kostenniveau weerspiegelt hiermee een 
realistisch verkeersprofiel. Door een gemiddelde te nemen van de verkeersprofielen van de bestaande 
aanbieders, bestaat nog wel het risico dat het aantal benodigde netwerkelementen te klein wordt 

                                                      
19 Opbrengsten worden minder waard wanneer zij verder in de toekomst liggen (‘de tijdsvoorkeur van geld’). De mate waarin 

geld minder waard wordt in de toekomst, wordt uitgedrukt in de disconteringsvoet.    
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ingeschat.20 Het college neemt dit risico weg door middel van een zogeheten calibreringsproces. Dit 
houdt in dat het gemodelleerde netwerk wordt vergeleken met de bestaande netwerken. In het geval 
van significante afwijkingen heeft het college nader onderzoek gedaan naar de oorzaken hiervan. 
Indien er geen goede en aanwijsbare reden bleek voor de afwijking, en de afwijkingen dus niet 
toegeschreven konden worden aan inefficiëntie van de bestaande netwerken, is hiervoor in het 
gemodelleerde netwerk een correctie aangebracht. Het kostenniveau van de hypothetische toetreder 
weerspiegelt hierdoor een efficiënt, maar realistisch netwerk. De toetsing van de mate van redelijkheid 
en efficiëntie van de kostenniveaus van de bestaande aanbieders, en de verwerking hiervan in het 
model (de ‘calibrering’) is uitgevoerd door de externe adviseur van het college, op basis van diens 
kennis en expertise in het ontwikkelen van BULRIC-modellen in de telecommunicatiesector. 

91. Voor een volledige weergave van de relevante vraagstukken rond dit onderwerp, de inbreng van 
marktpartijen, en de wijze waarop het college alle argumenten gewogen heeft ten bate van de 
motivering van zijn beslissing over dit onderwerp, verwijst het college naar hoofdstuk 3 van het 
conceptueel-ontwerp document in Annex A. 

4. Dekking van het netwerk 

92. De dekking van het netwerk kent drie dimensies die van belang zijn bij de ontwikkeling van het 
model: 1) het geografische bereik van het gemodelleerde netwerk (de ‘outdoor’ dekking); 2) de wijze 
van uitrol van het gemodelleerde netwerk en de snelheid waarmee dit gerealiseerd wordt; en 3) de 
kwaliteit van het gemodelleerde netwerk. De kwaliteit van het netwerk heeft met name betrekking op 
het ‘indoor’ bereik: de dekking in gebouwen, tunnels en dergelijke. 

93. De mate van netwerkdekking raakt het kostenniveau van de hypothetische toetreder op twee 
manieren. Ten eerste zullen de kosten hoger zijn naarmate de periode tussen uitrol van het netwerk 
(oftewel: het maken van kosten) en het verkrijgen van belvolume (oftewel: het genereren van 
opbrengsten) langer duurt. Ten tweede bepaalt de mate van dekking in het algemeen voor een groot 
deel de vaste kosten die gemoeid zijn met het afwikkelen van mobiel verkeer. 

94. Het college modelleert een hypothetische toetreder die:  

o zijn netwerk uitrolt op een vergelijkbare wijze als de bestaande aanbieders in het verleden 
hebben gedaan, met een uitrolperiode van vijf jaar; 

o een geografische (‘outdoor’) dekking biedt die overeenkomt met die van het netwerk met 
de hoogste dekking in Nederland, zijnde 99,1 procent; 

o een kwaliteit van (‘indoor’) dekking realiseert die overeenkomt met het dekkingsniveau 
van de bestaande GSM-aanbieders. 

 
95. Het door de hypothetische toetreder gerealiseerde kostenniveau weerspiegelt hiermee een 
netwerkuitrol en mate van dekking die hem in staat stellen het onder punt 1 vermelde marktaandeel 

                                                      
20 In het conceptueel-ontwerp document in Annex A wordt gesproken over een ‘smoothing’ effect dat ertoe leidt dat het verkeer 

tijdens het ‘busy hour’ in het model lager is dan bij bestaande aanbieders het geval is. 

Ontwerpbesluit tarieven mobiele gespreksafgifte [NAAM MNO] – 21 juni 2006  18  



 

 OPENBARE VERSIE  

 

 
van 25 procent te behalen. Daarnaast vallen de door het college gekozen parameters binnen de door 
de overheid aan de GSM- en DCS-vergunningen verbonden eisen. 

96. Om een vergelijkbare dekking te bereiken zal een DCS-aanbieder meer masten nodig hebben dan 
een GSM-aanbieder. De keuze de dekking van een DCS-aanbieder vergelijkbaar te maken aan die 
van een GSM-aanbieder leidt er om die reden toe dat de DCS-aanbieder hogere kosten moet maken. 
Ten aanzien van het aantal benodigde masten voor het realiseren van de benodigde dekking brengt 
het college derhalve een differentiatie tussen beide categorieën in de uitwerking van het BULRIC 
model aan. Dit verschil in uitwerking leidt tevens tot een verschil in de uitkomst van het model en 
daarmee tot gedifferentieerde tarieven. Het college borgt hiermee dat het verschil in GSM- en DCS-
aanbieders op redelijke wijze meegenomen wordt in de uitwerking en uitkomsten van het model. 
Onder punt 9 komt dit verschil nog nader aan de orde. 

97. Voor een volledige weergave van de relevante vraagstukken rond dit onderwerp, de inbreng van 
marktpartijen, en de wijze waarop het college alle argumenten gewogen heeft ten bate van de 
motivering van zijn beslissing over dit onderwerp, verwijst het college naar hoofdstuk 4 van het 
conceptueel-ontwerp document in Annex A. 

5. Transmissienetwerk 

98. De hypothetische toetreder maakt gebruik van een efficiënt transmissienetwerk. De keuze voor 
het transmissienetwerk hangt af van de volgende factoren: de ontwikkeling van de vraag, de 
ontwikkeling van het netwerk, de ‘make or buy’ beslissing van individuele aanbieders, de 
beschikbaarheid van nieuwe generatie transmissie technologie van alternatieve aanbieders en, ten 
slotte, de beschikbaarheid en prijs van bestaande wholesale transmissiediensten. 

99. Het college modelleert een hypothetische toetreder met een efficiënt transmissienetwerk 
bestaande uit een combinatie van zogeheten ‘microwave backhaul’, ‘E1 leased line backhaul’ en ‘155 
Mbit/s backbone links’.  

100. De keuze voor dit transmissienetwerk is gebaseerd op de keuzes die bestaande aanbieders 
daadwerkelijk gemaakt hebben. De toetsing van de mate van redelijkheid en efficiëntie van deze 
keuzes en de toepassing hiervan in het model is uitgevoerd door de externe adviseur van het college 
op basis van diens kennis en expertise in het ontwikkelen van BULRIC-modellen in de 
telecommunicatiesector. Het college doet hiermee recht aan het feit dat de mate van 
infrastructuurconcurrentie op de relevante (retail en wholesale) markt voor mobiele toegang en 
gespreksopbouw bij bestaande netwerkaanbieders reeds in hoge mate zorgt voor een efficiënt 
transmissienetwerk. 

101. Voor een volledige weergave van de relevante vraagstukken rond dit onderwerp, de inbreng 
van marktpartijen, en de wijze waarop het college alle argumenten gewogen heeft ten bate van de 
motivering van zijn beslissing over dit onderwerp, verwijst het college naar hoofdstuk 5 van het 
conceptueel-ontwerp document in Annex A. 
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6. Netwerkknooppunten 

102. Een mobiel netwerk bestaat feitelijk uit een serie netwerkknooppunten met onderlinge 
verbindingen. Het aantal en de functie van de knooppunten hebben een belangrijke invloed op de 
efficiëntie van het netwerk. Bij de beslissing over de uitrol van netwerkknooppunten is het wel van 
belang rekening te houden met een aantal exogene factoren, met name bestaand uit lokale en 
regionale omstandigheden21. 

103. Voor het bepalen van aantal en functie van netwerkknooppunten in een efficiënt netwerk heeft 
het college de keuze uit twee benaderingen, te weten de ‘scorched earth’ methode en de ‘scorched 
node’ methode. In het geval van de scorched earth methode wordt uitgegaan van een situatie waarin 
een volledig nieuw netwerk uitgerold kan worden, zonder rekening te houden met de wijze waarop de 
bestaande netwerken zijn uitgerold. In het geval van de scorched node methode, daarentegen, wordt 
uitgegaan van de netwerkknooppunten in bestaande netwerken, en van daaruit gekeken naar een 
efficiënte invulling. 

104. Het college modelleert een hypothetische toetreder met een efficiënt netwerk gebaseerd op de 
scorched node methode.  

105. Het door de hypothetische toetreder gerealiseerde kostenniveau weerspiegelt hiermee 
(exogene) factoren die niet expliciet in het model zijn opgenomen maar die wel realiteit zijn voor de 
bestaande aanbieders in Nederland. Dit stelt de hypothetische toetreder in staat tot het volledig 
terugverdienen van een realistisch bedrag aan efficiënte netwerkkosten. Bovendien doet het college 
hiermee recht aan het feit dat de mate van infrastructuurconcurrentie op de relevante (retail en 
wholesale) markt voor mobiele toegang en gespreksopbouw bij bestaande netwerkaanbieders reeds 
zorgt voor efficiënte keuzes ten aanzien van de netwerkknooppunten. 

106. Voor een volledige weergave van de relevante vraagstukken rond dit onderwerp, de inbreng 
van marktpartijen, en de wijze waarop het college alle argumenten gewogen heeft ten bate van de 
motivering van zijn beslissing over dit onderwerp, verwijst het college naar hoofdstuk 6 van het 
conceptueel-ontwerp document in Annex A. 

7. Inputkosten 

107. De inputkosten betreffen de kosten van apparatuur die benodigd is voor het bouwen van een 
efficiënt mobiel netwerk. Aangezien de mate van infrastructuurconcurrentie op de relevante (retail en 
wholesale) markt voor mobiele toegang en gespreksopbouw bij bestaande netwerkaanbieders reeds 
zorgt voor een efficiënte inrichting van het netwerk, worden ook de inputkosten gebaseerd op de 
kosten van bestaande netwerkaanbieders. De keuze die het college hierin dient te maken is of 
uitgegaan dient te worden van de netwerkaanbieder met de laagste kosten, de aanbieder met de 
hoogste kosten, of van een gemiddelde van de bestaande aanbieders. 

                                                      
21 Exogene factoren kunnen bijvoorbeeld bestaan uit geografische omstandigheden die het moeilijk maken masten te plaatsen 

op bepaalde plekken of uit specifieke vergunningsvereisten. 
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108. Het college modelleert een hypothetische toetreder met inputkosten ter hoogte van het 
gemiddelde van de bestaande netwerkaanbieders. 

109. Het college doet hiermee recht aan het feit dat de bestaande mobiele netwerken reeds 
behoorlijk efficiënt zijn. Tevens voorkomt het college met deze gemiddelde benadering het risico van 
systematische onder- of overschatting van de kosten. 

110. Om te voorkomen dat individuele uitschieters leiden tot een onder- of overschatting van 
realistische efficiënte inputkosten, voert de adviseur namens het college het hiervoor onder punt 3 
vermelde calibreringsproces uit. Hierdoor wordt de invloed van dergelijke uitschieters beperkt. 

111. Voor een volledige weergave van de relevante vraagstukken rond dit onderwerp, de inbreng 
van marktpartijen, en de wijze waarop het college alle argumenten gewogen heeft ten bate van de 
motivering van zijn beslissing over dit onderwerp, verwijst het college naar hoofdstuk 7 van het 
conceptueel-ontwerp document in Annex A. 

8. Stand alone netwerk 

112. Bij het modelleren van het netwerk van de hypothetische toetreder kan het college kiezen voor 
een op zichzelf staand (‘stand alone’) netwerk of een gedeeld (‘shared’) netwerk. Met een gedeeld 
netwerk is het mogelijk breedtevoordelen, en daarmee lagere kosten te realiseren. Relevant voor de 
ontwikkeling van onderhavig model is ten eerste de vraag of in het geval van KPN de voordelen van 
de combinatie van het vaste met het mobiele netwerk meegenomen moeten worden. Ten tweede is 
voor alle bestaande netwerkaanbieders de vraag relevant of de combinatie van het aanbod van een 
2G en een 3G netwerk meegenomen moet worden. 

113. Het college modelleert een hypothetische toetreder met een op zichzelf staand 2G netwerk. De 
2G-specifieke kosten van dit netwerk worden volledig terugverdiend gedurende de 2G licentieperiode, 
in casu 15 jaar. Hieronder vallen tevens de kosten die samenhangen met de migratie van verkeer naar 
een ander (3G) netwerk aan het einde van de licentieperiode. 

114. Het door de hypothetische toetreder gerealiseerde kostenniveau weerspiegelt hiermee een 
zogeheten ‘mobile only’ netwerk. Door de combinatie met het vaste netwerk van KPN niet mee te 
nemen krijgt de hypothetische toetreder geen breedtevoordelen toegerekend die een ‘mobile only’ 
aanbieder ook niet zou hebben.  

115. Door niet de kostenvoordelen mee te nemen van het combineren van een 2G met een 3G 
netwerk trekt het college consequent zijn – eerder genomen – besluit door de kosten voor een 3G 
netwerk niet mee te nemen. Voorts houdt het college rekening met het feit dat de netwerkelementen 
die 2G-gebonden zijn aan het eind van de licentieperiode niet volledig terugverdiend kunnen worden, 
en daardoor bij een consequente bedrijfsvoering eerder afgeschreven zullen worden. 

116. Voor een volledige weergave van de relevante vraagstukken rond dit onderwerp, de inbreng 
van marktpartijen, en de wijze waarop het college alle argumenten gewogen heeft ten bate van de 
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motivering van zijn beslissing over dit onderwerp, verwijst het college naar hoofdstuk 8 van het 
conceptueel-ontwerp document in Annex A. 

9. Spectrum situatie 

117. In het marktanalysebesluit komt naar voren dat er verschillen in beschikbaar spectrum bestaan 
tussen de verschillende netwerkaanbieders: 

o aanbieders met zowel 900 MHz (GSM) als 1800 MHz (DCS) frequenties. In Nederland 
betreft dit KPN en Vodafone;  

o aanbieders met uitsluitend 1800 MHz (DCS) frequenties. In Nederland betreft dit T-Mobile 
en Orange.  

 
118. In het marktanalysebesluit geeft het college aan dat hij, naar aanleiding van de opmerkingen 
van partijen hierover alsmede van een aantal onafhankelijke experts op het gebied van 
kostenmodellering, de kostenverschillen zal onderzoeken die hieruit voortkomen als onderdeel van de 
ontwikkeling van het BULRIC model. 

119. Hierbij heeft het college benadrukt dat het hier uitsluitend gaat om kostenverschillen die 
rechtstreeks voortkomen uit de verschillen in beschikbare frequenties. Het college zal hiertoe een 
onderscheid maken tussen de eerste groep toetreders (KPN en Vodafone) en de tweede groep 
toetreders (Orange en T-Mobile). 

120. Het college heeft de in het marktanalysebesluit aangekondigde analyse uitgevoerd binnen het 
kader van de ontwikkeling van het BULRIC model. De resultaten van deze analyse zijn als volgt. 

121. Het college modelleert een hypothetische toetreder die gebruik kan maken van een kwart van 
de totale hoeveelheid beschikbaar spectrum.22 Dit komt neer op 23,95 MHz. Uitgaand van de 
verschillen in spectrum situatie maakt het college echter een onderscheid in de eerste groep 
aanbieders, die de beschikking heeft over zowel GSM als DCS frequenties en de tweede groep 
aanbieders, die uitsluitend de beschikking heeft over DCS frequenties. Voor beide groepen wordt 
uitgegaan van een hoeveelheid spectrum van 23,95 MHz, maar met een verschil in de 
frequentiebanden. Dit resulteert in de volgende verdeling, welke is geïmplementeerd in het model: 

Beschikbaar spectrum Groep 1 (KPN, Vodafone) Groep 2 (T-Mobile, Orange)

GSM 11,9 MHz -

DCS 12,05 MHz 23,95 MHz

Totaal 23,95 MHz 23,95 MHz

 

                                                      
22 EGSM spectrum wordt niet meegenomen aangezien dit geacht wordt te worden toegepast voor dekking en niet voor 

capaciteit. Voor een nadere toelichting verwijst het college naar hoofdstuk 9 van het conceptueel-ontwerp document in Annex A. 
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122. Met GSM spectrum zijn minder masten nodig om het in randnummer 94 vastgestelde niveau 
van outdoor dekking te realiseren dan met DCS. Hetzelfde geldt voor het vastgestelde niveau van 
indoor dekking, dat met minder masten gerealiseerd kan worden wanneer gebruik gemaakt wordt van 
GSM spectrum. Het college neemt deze verschillen mee in het model. Hierdoor wordt de 
gemodelleerde DCS aanbieder in staat gesteld op gelijke voet met een GSM aanbieder te concurreren 
en daarmee ook het marktaandeel van 25 procent te bereiken. 

123. Voorts vloeien verschillen voort uit de betaalde verwervingskosten voor de vergunningen voor 
het gebruik van GSM en DCS spectrum. De eerste groep heeft het GSM spectrum verkregen op basis 
van een ‘beauty contest’, en heeft daarvoor niet hoeven betalen. De tweede groep heeft het DCS 
spectrum verkregen op basis van een veiling, en heeft dus wel een vergoeding moeten betalen.23 Het 
college neemt de werkelijk betaalde verwervingskosten mee in het model wat leidt tot een 
tariefverschil tussen de GSM en de DCS aanbieders. 

124. Voor een volledige weergave van de relevante vraagstukken rond dit onderwerp, de inbreng 
van marktpartijen, en de wijze waarop het college alle argumenten gewogen heeft ten bate van de 
motivering van zijn beslissing over dit onderwerp, verwijst het college naar hoofdstuk 9 van het 
conceptueel-ontwerp document in Annex A. 

125. Nu uit bovenstaande analyse blijkt dat er vanwege de verschillen in beschikbare frequenties 
een kostenverschil bestaat tussen de twee categorieën, zal het college hiervoor een gedifferentieerd 
tarief toestaan: voor KPN en Vodafone enerzijds en voor Orange en T-Mobile anderzijds. 

10. Service set 

126. De ‘service set’ betreft de set van diensten die wordt aangeboden door de hypothetische 
toetreder. Door meerdere diensten aan te bieden is het mogelijk breedtevoordelen te realiseren. In het 
marktanalysebesluit en in punt 8 kwam aan de orde dat uitsluitend een 2G netwerk wordt 
gemodelleerd, waarover dus ook uitsluitend 2G diensten aangeboden kunnen worden. Dit betreft 
behalve spraakdiensten ook datadiensten via SMS en GPRS. 

127. Het college modelleert een hypothetische toetreder die behalve spraakdiensten ook 
datadiensten via SMS en GPRS aanbiedt. Dit houdt in dat een deel van de gemeenschappelijke 
kosten worden toegerekend aan SMS en GPRS diensten. De kosten van de SMS en GPRS diensten 
zelf worden niet meegenomen in het model. 

128. Het door de hypothetische toetreder gerealiseerde kostenniveau weerspiegelt hiermee de 
bestaande situatie, waarin alle netwerkaanbieders op hun 2G netwerk behalve spraak ook 
datadiensten via SMS en GPRS aanbieden. In het marktanalysebesluit van de markt voor mobiele 
toegang en gespreksopbouw komt aan de orde dat deze diensten deel uitmaken van de relevante 
markt. Het college acht het dan ook vanzelfsprekend dat de hypothetische toetreder, teneinde 
succesvol toe te treden, een service set op de markt zal zetten die behalve spraakdiensten ook 
datadiensten via SMS en GPRS bevat. 

                                                      
23 Overigens hebben KPN Mobile en Vodafone in 1998 ook betaald voor het door hen verworven 1800 MHz spectrum.  
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129. Voor een volledige weergave van de relevante vraagstukken rond dit onderwerp, de inbreng 
van marktpartijen, en de wijze waarop het college alle argumenten gewogen heeft ten bate van de 
motivering van zijn beslissing over dit onderwerp, verwijst het college naar hoofdstuk 10 van het 
conceptueel-ontwerp document in Annex A. 

11. Wholesale of retail 

130. De kosten van een mobiele netwerkaanbieder vallen uiteen in netwerkkosten, retailkosten en 
overheadkosten. Netwerkkosten zijn de kosten die gerelateerd zijn aan de uitrol en het onderhoud van 
het mobiele netwerk. Retailkosten zijn kosten die met name samenhangen met het verwerven en 
behouden van eindgebruikers. Overheadkosten zijn algemene kosten die niet volledig aan één van de 
twee andere kostencategorieën toegerekend kunnen worden. 

131. Het college modelleert een hypothetische toetreder met netwerkkosten en met een opslag 
(‘mark up’) voor aan gespreksafgifte toe te rekenen overheadkosten. De retailkosten worden niet in 
het model opgenomen. 

132. Door de retailkosten niet op te nemen in het model sluit het college aan bij het 
marktanalysebesluit, waaruit blijkt dat geen separate retailmarkt bestaat voor mobiele 
gespreksafgifte.24 Bovendien volgt deze beslissing uit de eveneens in het marktanalysebesluit 
getrokken conclusie dat geen toeslag gerekend zal worden voor netwerkexternaliteiten.25 Het college 
acht het niet gerechtvaardigd om kosten die uitsluitend gemaakt worden om te kunnen concurreren op 
de markt voor mobiele toegang en gespreksopbouw voor rekening te laten komen van de (gebonden) 
afnemers van mobiele gespreksafgifte.  

133. Voor een volledige weergave van de relevante vraagstukken rond dit onderwerp, de inbreng 
van marktpartijen, en de wijze waarop het college alle argumenten gewogen heeft ten bate van de 
motivering van zijn beslissing over dit onderwerp, verwijst het college naar hoofdstuk 11 van het 
conceptueel-ontwerp document in Annex A. 

12. WACC 

134. Om de vermogenskosten van mobiele gespreksafgifte te bepalen dient de WACC (‘Weighted 
Average Cost of Capital’) te worden berekend. De WACC is het gewogen gemiddelde van de 
vergoeding voor eigen vermogen en de vergoeding voor vreemd vermogen. De vergoeding voor eigen 
vermogen wordt doorgaans berekend met behulp van het ‘Capital Asset Pricing Model’ (CAPM). 

135. Het college modelleert een hypothetische toetreder met een WACC die berekend wordt met 
gebruikmaking van het CAPM. In het model leidt dit tot een WACC van 11,55 procent. 

136. De door het college gekozen benadering is in lijn met de wijze waarop het college eerder de 
WACC heeft vastgesteld voor het vaste netwerk van KPN. De verschillen tussen aanbieders van vaste 
diensten en aanbieders van mobiele diensten heeft het college meegenomen in de berekening 

                                                      
24 Marktanalysebesluit, Hoofdstuk 5, Bepaling van de relevante markt 
25 Marktanalysebesluit, Annex 1B 
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volgens het CAPM. In het bijzonder gaat het hier om de risico-opslag (de ‘Beta’) en het zogeheten 
gearing-percentage. 

137. Voor een volledige weergave van de relevante vraagstukken rond dit onderwerp, de inbreng 
van marktpartijen, en de wijze waarop het college alle argumenten gewogen heeft ten bate van de 
motivering van zijn beslissing over dit onderwerp, verwijst het college naar hoofdstuk 12 van het 
conceptueel-ontwerp document in Annex A. 

13. Incrementen 

138. De incrementen in het BULRIC model betreffen de dienst, of de set van diensten, waaraan de 
kosten van de hypothetische aanbieder worden toegerekend. Het increment wordt gebruikt om vast te 
stellen welke kosten variëren met de levering van het increment. Kosten die niet incrementeel zijn, 
maar vast, in de aanwezigheid van een of meerdere incrementen, worden gedefinieerd als 
gemeenschappelijke kosten. De opslag voor gemeenschappelijke kosten vindt in het BULRIC model 
plaats met behulp van de EPMU methodiek, zoals besloten in het marktanalysebesluit (zie 
randnummer 72). 

139. Het college modelleert een hypothetische toetreder waarbij de kosten voor netwerkonderdelen 
die bijdragen aan de capaciteit van het netwerk als incrementele kosten worden beschouwd. Alleen de 
lange-termijn vaste kosten worden als gemeenschappelijke kosten beschouwd. 

140. Het door de hypothetische toetreder gerealiseerde kostenniveau weerspiegelt de mate van 
netwerkkwaliteit die benodigd is om te kunnen concurreren op de Nederlandse markt. Dit betekent een 
aanzienlijke mate van radiocapaciteit, waarmee het 25 procent marktaandeel gerealiseerd kan 
worden. Doordat de radiocapaciteit van het gemodelleerde netwerk zo hoog is, zou slechts een 
beperkte hoeveelheid apparatuur aangemerkt worden als kostenpost behorende bij het increment. Dit 
geldt in het bijzonder voor aanbieders met uitsluitend DCS-frequenties, die in de gemodelleerde 
situatie 4100 base stations neerzetten ten bate van netwerkdekking. 

141. Als gevolg hiervan zijn de kosten die op lange termijn variëren met het increment zeer beperkt. 
Dit leidt tot een situatie waarin een groot stuk van het netwerk aangemerkt moeten worden als vaste, 
gemeenschappelijke kosten. De incrementele kosten zijn hierdoor zeer beperkt, in sommige gevallen 
zelfs nul. 

142. Het probleem met deze uitkomst is dat deze aanzienlijk contrasteert met de bestaande situatie. 
De Nederlandse MNO’s hebben de afgelopen tien jaar de kwaliteit van hun netwerk constant 
verhoogd, om tegemoet te komen aan het toenemende aantal aansluitingen en de hoeveelheid 
belverkeer. De hoge kwaliteit van de huidige netwerkdekking is dus primair gebaseerd op de 
hoeveelheid belverkeer. Het college acht het dan ook niet juist om vrijwel het volledige netwerk van de 
hypothetische toetreder aan te merken als gemeenschappelijke kosten. 

143. In het model beschouwt het college daarom uitsluitend lange-termijn vaste kosten als 
gemeenschappelijk beschouwd, en niet de totale kosten voor de benodigde netwerkcapaciteit. De 
lange-termijn vaste kosten bestaan uit de kosten voor het Network Management Systeem, voor de 
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DCS vergunning van ‘DCS-only’ operators, voor het Voicemail systeem, voor het Billing systeem en 
voor de de Business Overheads. 

144. Voor een volledige weergave van de relevante vraagstukken rond dit onderwerp, de inbreng 
van marktpartijen, en de wijze waarop het college alle argumenten gewogen heeft ten bate van de 
motivering van zijn beslissing over dit onderwerp, verwijst het college naar hoofdstuk 13 van het 
conceptueel-ontwerp document in Annex A. 

4.4 De uitkomsten van het model 

145. Op basis van de beslissingen van het college ten aanzien van de conceptuele onderwerpen 
zoals geschetst in dit hoofdstuk, leidt het model tot de volgende uitkomsten: 

MNO Uitkomst model (gem. kosten per minuut) 

KPN, Vodafone    € 0,0550 

T-Mobile, Orange € 0,0709 

 
146. Voor [NAAM MNO] geldt derhalve een kostengeoriënteerd tarief op 1 juli 2008 voor het leveren 
van mobiele gespreksafgifte van [€ XXX]26 per minuut. 

147. Deze uitkomsten worden in het volgende hoofdstuk gebruikt voor het vaststellen van het glijpad. 

 

                                                      
26 € 0,0550 voor KPN en Vodafone; € 0,0709 voor Orange en T-Mobile. 
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5 De maximumtarieven voor mobiele gespreksafgifte 

148. In het marktanalysebesluit is bepaald dat de maximumtarieven voor gespreksafgifte, in drie 
gelijke stappen, van het huidige niveau op het kostengeoriënteerde niveau worden gebracht. De 
uitkomsten van het BULRIC model gelden daarbij als het maximumtarief vanaf 1 juli 2008. 

149. De in het vorige hoofdstuk vastgestelde uitkomsten van het BULRIC model leiden tot de 
volgende maximumtarieven voor mobiele gespreksafgifte: 

Periode Tarief KPN en 
Vodafone 

Tarief Orange en 
T-Mobile 

Van 1 juli 2006 tot 1 juli 2007 € 0,0917 € 0,1063 

Van 1 juli 2007 tot 1 juli 2008 € 0,0733 € 0,0886 

Vanaf 1 juli 2008 € 0,0550 € 0,0709 

 

150. In het marktanalysebesluit is reeds bepaald dat het college bovenstaande maximumtarieven 
oplegt in de vorm van gemiddelde tarieven. Mobiele aanbieders zijn vrij hun tariefstructuur naar eigen 
inzicht in te richten, zolang deze voor alle afnemers van gespreksafgifte gelijk is en het gewogen 
gemiddelde tarief uitkomt op het door het college bepaalde gemiddelde tarief. Voor de weging dient de 
mobiele aanbieder gebruik te maken van de geregistreerde volumes en gespreksduren gedurende het 
meest recent afgesloten boekjaar. De opgelegde gemiddelde tarieven gelden daarbij als een 
maximum. Een afwijking naar beneden is toegestaan, maar compensatie met opvolgende jaren 
(zogenaamde “carry-over”) wordt niet toegestaan. 
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6 Dictum 

I. Het college bepaalt op grond van artikel 6a.2, eerste lid, van de Tw jo. 6a.7, eerste en tweede lid, 
van de Tw het glijpad waarlangs het kostengeoriënteerde tarief voor gespreksafgifte op het mobiele 
netwerk op 1 juli 2008 zal worden bereikt als volgt: 
 
a. [NAAM MNO] dient van 1 juli 2006 tot 1 juli 2007 voor gespreksafgifte op zijn mobiele netwerk een 
tarief te hanteren dat niet hoger zal zijn dan [€ XXX]27. 
 
b. [NAAM MNO] dient van 1 juli 2007 tot 1 juli 2008 voor gespreksafgifte op zijn mobiele netwerk een 
tarief te hanteren dat niet hoger zal zijn dan [€ XXX]28. 
 
c. [NAAM MNO] dient vanaf 1 juli 2008 voor gespreksafgifte op zijn mobiele netwerk een tarief te 
hanteren dat niet hoger zal zijn dan [€ XXX]29. 
 
II. Het college legt bovenstaande maximumtarieven op in de vorm van gemiddelde tarieven. [NAAM 
MNO] is vrij zijn tariefstructuur naar eigen inzicht in te richten, zolang deze voor alle afnemers van 
gespreksafgifte gelijk is en het gewogen gemiddelde tarief uitkomt op het door het college bepaalde 
gemiddelde tarief. Voor de weging dient [NAAM MNO] gebruik te maken van de geregistreerde 
volumes en gespreksduren gedurende het meest recent afgesloten boekjaar. De opgelegde 
gemiddelde tarieven gelden daarbij als een maximum. Een afwijking naar beneden is toegestaan, 
maar compensatie met opvolgende jaren (zogenaamde “carry-over”) wordt niet toegestaan. 
 
III.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de kalendermaand volgende op de datum van 
bekendmaking van de definitieve versie van onderhavig besluit. 
 
 
 
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
namens het college, 
Voorzitter van het College 
 
 
 
 
mr. C.A. Fonteijn 
 

                                                      
27 € 0,0917 voor KPN en Vodafone; € 0,1063 voor Orange en T-Mobile. 
28 € 0,0733 voor KPN en Vodafone; € 0,0886 voor Orange en T-Mobile. 
29 € 0,0550 voor KPN en Vodafone; € 0,0709 voor Orange en T-Mobile. 
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Beroepsmogelijkheid 
Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is 

bekendgemaakt beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven te Den Haag. 

Het postadres is: College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021,2500 EA ’s-Gravenhage. 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een 

omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht bevatten. Voorts moet het beroepschrift de gronden van het beroep 

bevatten en dient een afschrift van het bestreden besluit te worden meegezonden. 

Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Informatie hierover kan worden ingewonnen bij de griffie van het 

College, telefonisch bereikbaar op (070) 381 39 10 of (070) 381 39 30.  
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Annex A Het conceptueel ontwerp document 

‘Conceptual design document’, final report for OPTA van Analysys Consulting Limited 
14 juni 2006, Ref: 261-243 

Dit rapport van Analysys maakt integraal onderdeel uit van dit besluit en is beschikbaar op de website 
van OPTA. 
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Annex B Het model implementatie document 

‘Model implementation document’, final report for OPTA van Analysys Consulting Limited 
14 juni 2006, Ref: 261-243 

Dit rapport van Analysys maakt integraal onderdeel uit van dit besluit en is beschikbaar op de website 
van OPTA. 
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Annex C Model documentatie 

‘Mobile BULRIC document’, OPTA’s BULRIC model documentation van Analysys Consulting Limited 
14 juni 2006, Ref: 261-243 

Dit rapport van Analysys maakt integraal onderdeel uit van dit besluit en is beschikbaar op de website 
van OPTA. 
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Annex D BULRIC model 

‘Final BULRIC model’, 14 juni 2006 
 
Dit BULRIC model in MS Excel format maakt integraal onderdeel uit van dit besluit en is beschikbaar 
op de website van OPTA. 
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