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Agenda

• Inleiding

• Planning

• Bijdrage van marktpartijen

• Afstemming OPTA – NMa

• Contact



Inleiding (1)

• MTA-besluit, 14 november 2005

• CBb-uitspraak, 29 augustus 2006, enkele punten:

– individuele omstandigheden

– kopersmacht

– onderlinge afhankelijkheid MNO’s

– Mw voldoende?

– inwerkingtreding

– buitensporig hoge tarieven

– effectentoets



Inleiding (2)

• Als gevolg van uitspraak moet OPTA een nieuw 

besluit nemen

• Gesprekken gevoerd met Europese Commissie, 

NMa, marktpartijen over verdere aanpak 

(oriëntatiefase voorafgaand aan herstart 

marktanalyse)



Planning (1)

• November 2006: herstart marktanalyse MTA

– December - februari 2007: externe onderzoeken voor 

effectentoets en kopersmacht

– Parallel daaraan: OPTA onderzoek en besluitvorming

• April 2007: openbare consultatie en notificatie ontwerpbesluit 

(parallel)

• 1 juni 2007: deadline reactie consultatie

• 1 juli 2007: publicatie nieuw marktanalysebesluit



Planning (2)
extern onderzoek kopersmacht

• Onderzoek kopersmacht voor verschillende situaties 

(1. geen FTA/MTA, 2. geen MTA regulering)

• Beschrijven van de verschillende mogelijke mechanismen en op 

basis van feiten testen of/hoe deze werken in de Nederlandse 

markt voor mobiele gespreksafgifte

• Voorspellen van de hoogte van de FTA/MTA-tarieven in de 

verschillende situaties

• Vragen aan en consultatie van marktpartijen



Planning (3)
extern onderzoek effectentoets

• Modellering in verschillende situaties (wel/geen FTA/MTA 

regulering)

• Model input, bijvoorbeeld (niet limitatief)

– FTA/MTA-tarieven, kosten, volumes, inflatie, elasticiteiten, cost 

pass-through, reguleringskosten

• Model output: prognose van diverse effecten

– totale surplus (welvaart), consumentensurplus (vast en mobiel), 

producentensurplus (vast en mobiel)

• Vragen aan en consultatie van marktpartijen



Bijdrage van marktpartijen

• Informatie op basis van vragen externe adviseurs OPTA 

(december 2006) en (mogelijk) OPTA zelf

– kwantitatief, kwalitatief 

• Bijdrage aan consultatieproces

– consultatie van conceptrapporten in kader van effectentoets en 

kopersmachtonderzoek (januari, februari 2007)

– consultatie ontwerpbesluit (april-mei 2007)

• OPTA verzoekt om medewerking maar zal voorziening van 

informatie en medewerkingsplicht zonodig handhaven



Afstemming OPTA - NMa

• Uitwisseling informatie, expertise en advies

• Formeel advies NMa over

– ontwerpbesluit voor consultatie

– definitief besluit door college OPTA

• Publicatie adviezen NMa



Contact

• Informatie op www.opta.nl onder “Marktanalyses”:

– Brieven

– Vragenlijsten

– Overige informatie

• Contactpersoon OPTA: Michiel Lugt

070 - 315 3517


