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1 Samenvatting 

Met dit besluit beslecht de Autoriteit consument en Markt (de ACM) het geschil tussen Redworks B.V. 

(Redworks) en KPN B.V. (KPN) over de afwikkeling van het verkeer naar 084/087-nummers van 

Redworks. Deze 084/087-nummers zijn volgens het Nummerplan bestemd voor persoonlijke assistent-

diensten voor zowel vaste als mobiele toepassingen.  

 

Op 30 november 2018 heeft Redworks een aanvraag tot geschilbeslechting ingediend omdat de 

084/087-nummers van Redworks nog niet via KPN aankiesbaar zijn. Redworks stelt zich op het 

standpunt dat KPN volgens het besluit Marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte (het 

Marktanalysebesluit) en artikel 6.5 van de Telecommunicatiewet (Tw) verplicht is om deze 084/087-

nummers aankiesbaar te maken voor de klanten van KPN door de afname van de afgiftedienst en de 

vervolgdienst achter de 084/087-nummers. Daarnaast zou KPN de tarieven die Redworks voor deze 

nummers wenst te ontvangen bij zijn klanten moeten innen en vervolgens aan Redworks doorgeven. 

KPN stelt dat het voor de aankiesbaarheid c.q. toegankelijkheid van de 084/087-nummers van 

Redworks slechts noodzakelijk is dat Redworks hem een gespreksafgiftedienst levert tegen de in het 

Marktanalysebesluit opgenomen tarieven. 

 

De ACM concludeert dat KPN op grond van artikel 6.5 van de Tw de 084/087-nummers van Redworks 

voor zijn bellers aankiesbaar c.q. toegankelijk dient te maken. Redworks heeft in dit verband de 

verplichting om de toegang tot deze nummers op zijn netwerk te bieden door een 

gespreksafgiftedienst te bieden, zodat eindgebruikers van KPN gebruik kunnen maken van 084/087-

nummers op het netwerk van Redworks. De tariefplafonds voor gespreksafgifte zijn reeds vastgesteld 

in het Marktanalysebesluit, zodat Redworks is gehouden om KPN tegen de gereguleerde 

gespreksafgiftetarieven toegang te bieden tot zijn 084/087-nummers.  

 

Redworks heeft de ACM verzocht te bepalen dat KPN de door Redworks gewenste tarieven voor de 

vervolgdienst bij zijn abonnees in rekening moet brengen. De ACM ziet hier geen reden toe. De 

vervolgdienst achter de 084/087-nummers valt buiten het toepassingsbereik van het 

Marktanalysebesluit. KPN is evenmin op grond van artikel 6.5 van de Tw verplicht om naast 

gespreksafgifte ook de tarieven van vervolgdiensten achter 084/087-nummers aan Redworks te 

vergoeden. 
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2 Verloop van de procedure 

1. Op 30 november 2018 heeft Redworks een aanvraag tot geschilbeslechting (hierna: 

geschilaanvraag) ingediend bij de ACM.
1
 Het geschil bestaat tussen Redworks en KPN.  

 

2. Bij brief van 13 december 2018 heeft de ACM de ontvangst van de geschilaanvraag bevestigd 

en tevens Redworks om aanvullende informatie verzocht.
2
 Deze informatie is op 16 januari 

2019 door de ACM ontvangen.
3
 

 

3. Bij brief van 18 januari 2019 heeft de ACM het verzoek van Redworks tot geschilbeslechting 

naar KPN doorgestuurd en aan KPN om een zienswijze gevraagd.
4
 Deze zienswijze is op 14 

februari 2019 door de ACM ontvangen.
5
 De ACM heeft een kopie van deze zienswijze naar 

Redworks gestuurd.
6
 

 

4. Op 18 februari 2019
7
 en 23 mei daaropvolgend

8
 heeft Redworks om uitstel van zijn reactie op 

de zienswijze van KPN gevraagd. KPN heeft met deze verzoeken ingestemd.
9
  

 

5. Op 3 juli 2019 heeft de ACM van Redworks een zienswijze ontvangen.
10

 De ACM heeft een 

kopie van deze zienswijze naar KPN gestuurd.
11

  

 

6. Op 9 juli 2019 heeft ACM per e-mail een aantal vragen aan KPN gesteld.
12

 De beantwoording 

van deze vragen heeft de ACM op 12 juli 2019 per e-mail ontvangen.
13

  

 

7. Op 17 juli 2019 heeft een hoorzitting plaats gevonden bij de ACM.  

 

3 Juridisch kader 

3.1 Telecommunicatiewet 

8. Artikel 1 van de Telecommunicatiewet definieert enkele begrippen, waaronder: 

 

Aanbieden van een elektronisch communicatienetwerk: het bouwen, exploiteren, beheren of 

beschikbaar stellen van een elektronisch communicatienetwerk; 

 

                                                        
1
 ACM/IN/424765. 

2
 ACM/UIT/503683.  

3
 ACM/IN/426685. 

4
 ACM/UIT/505373. 

5
 ACM/IN/428338. 

6
 ACM/UIT/507457. 

7
 ACM/IN/428851. 

8
  ACM/IN/433586. 

9
  ACM/IN/428860 en  ACM/UIT/513252. 

10
 ACM/IN/435186. 

11
 ACM/UIT/514713. 

12
 ACM/UIT/515080. 

13
 ACM/IN/435668. 
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Openbare telefoondienst: dienst die voor het publiek beschikbaar is voor direct of indirect 

uitgaande en binnenkomende nationale of internationale gesprekken, met behulp van een 

nummer of een aantal nummers in een nationaal of internationaal nummerplan; 

 

9. Artikel 4.1, vierde lid, onder b, van de Telecommunicatiewet luidt als volgt: 

 

“Het is verboden: 

 

[…]  

b. om een nummer dat voorkomt in een nummerplan voor een andere bestemming te gebruiken 

dan de bestemming waarvoor dat nummer in dat plan is opgenomen, tenzij het gebruik van dat 

nummer voor de andere bestemming geen afbreuk doet aan het gebruik van dat nummer voor 

de bestemming, genoemd in het nummerplan.” 

 

10. Artikel 6.1, eerste lid, van de Tw luidt als volgt: 

 

“ Een aanbieder van openbare elektronische communicatienetwerken of openbare 

elektronische communicatiediensten, die daarbij de toegang tot eindgebruikers controleert, 

treedt op verzoek van een aanbieder van openbare elektronische communicatienetwerken of 

openbare elektronische communicatiediensten met die aanbieder in onderhandeling met het 

oog op het sluiten van een overeenkomst op basis waarvan de nodige maatregelen worden 

genomen, waaronder zo nodig door middel van interconnectie van de betrokken netwerken, 

opdat eind- tot eindverbindingen tot stand worden gebracht.” 

 

11. Artikel 6.5 van de Tw luidt als volgt: 

 

“1. Aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken of openbare elektronische 

communicatiediensten die daarbij de toegang tot eindgebruikers controleren zorgen ervoor dat 

zich in de Europese Unie bevindende eindgebruikers toegang hebben tot alle: 

 

a. in de Europese Unie toegekende nummers van een nationaal nummerplan; 

b. nummers van de Europese telefoonnummerruimte, en 

c. door ITU toegekende nummers, 

 

en gebruik kunnen maken van diensten met gebruikmaking van de in de onderdelen a tot en 

met c bedoelde nummers, tenzij dat technisch of economisch niet haalbaar is, of een 

opgeroepen abonnee heeft besloten de toegang van oproepende gebruikers die zich in 

specifieke geografische gebieden bevinden, te beperken. 

 

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld ter 

waarborging van de verplichting, bedoeld in het eerste lid. Deze regels kunnen onder meer 

betrekking hebben op de vergoedingen voor de toegang tot de in het eerste lid, bedoelde 

nummers. 

 

3. De regels, bedoeld in het tweede lid, kunnen voor bij die regels te bepalen categorieën van 

aanbieders, als bedoeld in het eerste lid, verschillen. Bij die regels kunnen taken worden 

opgedragen en bevoegdheden worden verleend aan de Autoriteit Consument en Markt. 

 

12. Artikel 12.2, eerste lid, van de Tw luidt als volgt: 
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“Indien er tussen houders van een vergunning, tussen aanbieders, tussen aanbieders en 

ondernemingen, onderscheidenlijk tussen ondernemingen een geschil is ontstaan inzake de 

nakoming van een op een houder van een vergunning, een aanbieder of een onderneming die 

openbare elektronische communicatienetwerken, bijbehorende faciliteiten, openbare 

elektronische communicatiediensten of programmadiensten aanbiedt op grond van een bij of 

krachtens deze wet of bij de roamingverordening rustende verplichting, kan de Autoriteit 

Consument en Markt op aanvraag van een bij dat geschil betrokken partij het geschil 

beslechten, tenzij de beslechting van dat geschil op grond van deze wet aan een andere 

instantie is opgedragen.” 

3.2 Marktanalyse vaste en mobile gespreksafgifte (het Marktanalysebesluit)
14

 

13. Het dictum van het Marktanalysebesluit luidt, voor zover van belang, als volgt: 

 

I: ACM heeft op grond van artikel 6a.1, eerste lid, van de Tw onderzocht welke markten 

overeenkomen met de in de Aanbeveling vermelde markten voor Wholesalegespreksafgifte op 

afzonderlijke openbare telefoonnetwerken, verzorgd op een vaste locatie (markt 1) en 

“Wholesalegespreksafgifte op afzonderlijke mobiele netwerken” (markt 2). Op basis van dit 

onderzoek bepaalt ACM de volgende relevante markten: 

 

a. gespreksafgifte op geografische, 085-, 088-, 0970-, 14xy- en 116xyz-nummers, 

084-/087-nummers, en 112, op een afzonderlijk vast netwerk (vaste 

gespreksafgifte); en 

b. […] 

 

 
III: ACM bepaalt dat ieder netwerk, van elke individuele aanbieder van gespreksafgifte op een 
afzonderlijk vast netwerk en van elke individuele aanbieder van gespreksafgifte op afzonderlijke 
mobiele netwerken, waaronder in elk geval de netwerken van de partijen als genoemd in Tabel 
3 van dit Besluit, een afzonderlijke relevante markt vormt. 
 

 

14. Paragraaf 8.1.1 van het Marktanalysebesluit luidt, voor zover van belang, als volgt: 

 

VII: Op grond van artikel 6a.2, eerste lid, juncto artikel 6a.6, eerste lid, van de Tw legt ACM aan 

aanbieders van gespreksafgifte de verplichting op te voldoen aan redelijke verzoeken tot 

toegang. Deze verplichting houdt in dat aanbieders van gespreksafgifte: 

 

a. Toegang verlenen tot netwerkelementen of faciliteiten die noodzakelijk zijn voor het 

afnemen van gespreksafgifte; 

b. Co-locatie of andere vormen van gedeeld gebruik van bijbehorende faciliteiten aanbieden; 

c. Voorzien in directe interconnectie (in de vorm van directe fysieke koppeling, op verzoek 

van toegangsvragende partijen) opdat het netwerk van de toegangsverzoekende partij 

rechtstreeks gekoppeld kan worden aan het netwerk van de aanbieder van 

gespreksafgifte, hieronder wordt ook het uitvoeren van testen begrepen. 

 

                                                        
14

 ACM/DTVP/2017/203094. 
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15. Met betrekking tot de tariefregulering luidt het Marktanalysebesluit, voor zover van belang, als 

volgt: 

 

X: Op grond van artikel 6a.2, eerste lid, juncto artikel 6a.7 van de Tw legt ACM aan alle 

aanbieders ten behoeve van het leveren van gespreksafgifte en bijbehorende faciliteiten, 

tariefregulering op. 

4 Het geschil 

4.1 Feiten  

16. Redworks en KPN zijn aanbieders van telecommunicatienetwerken en/of -diensten en zijn als 

zodanig geregistreerd bij de ACM. Partijen zijn tevens aan te merken als aanbieders van 

openbare telefoondiensten, als bedoeld in artikel 1.1 van de Tw.  

 

17. Ten behoeve van de afwikkeling van het telefoonverkeer tussen de netwerken van Redworks 

en KPN zijn partijen op 28 juli 2016 een modelovereenkomst aangegaan inzake interconnectie 

en bijzondere netwerktoegang (ICA-overeenkomst). Deze overeenkomst bevat geen afspraken 

over de afwikkeling van het verkeer naar 084/087-nummers.  

 

18. De ACM heeft op 12 januari 2018 een groot aantal 084/087-nummers aan Redworks 

uitgegeven. Nummers uit deze nummerreeksen zijn krachtens het Nummerplan telefoon- en 

ISDN-diensten (het Nummerplan)
15

 bestemd voor persoonlijke assistent-diensten (PA-diensten) 

voor zowel vaste als mobiele toepassingen. Een PA-dienst is een bereikbaarheidsdienst. Deze 

PA-diensten bieden de gebelde bereikbaarheid op wisselende aansluitingen en/of meerdere 

mogelijkheden ten aanzien van de manier waarop berichten worden ontvangen, zoals per fax, 

e-mail of voicemail. Om deze PA-dienst mogelijk te maken bestaat er een keten van diensten 

tussen beller en gebelde, die door opvolgende partijen in de keten worden geleverd. 

 

19. In onderstaand figuur is de keten van diensten kort weergegeven. Een KPN abonnee belt naar 

een 084/087-nummer op het netwerk van Redworks. KPN dient het gesprek te routeren naar 

een interconnectielocatie. Vanaf hier wordt het gesprek verder afgewikkeld door Redworks. Dit 

betreft een afgiftedienst, die er uit bestaat dat Redworks het gesprek naar de bestemming 

brengt, zijnde een 084/087-nummer waarop een bepaalde PA-dienst wordt geleverd. 

                                                        
15

 Zie Besluit houdende wijziging Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten en Staatscourant 9 november 2001, nr. 218, p. 
14. Sinds 2001 zijn de bestemmingen van de 084- en 087-nummers in het Nummerplan gewijzigd. De nieuwe 
bestemmingen van deze nummerreeksen hebben betrekking op persoonlijke-assistentiediensten, voor zowel vaste als 
mobiele toepassingen. Een aantal diensten zijn uitgesloten, zoals diensten van erotische, seksuele of pornografische aard 
of die daar (in)direct naar verwijzen, diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlenen, 
amusementsdiensten, doorschakeldiensten naar voornoemde diensten en informatiediensten. 
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Vast of mobiel nummer van B 
ten behoeve van de vervolgdienst in 

de vorm van een doorschakeling

KPNKPN
RedworksRedworks

AA belt 084/087-nummer

BB

E-mail adres van B
ten behoeve de vervolgdiensten 

Voice of Fax to email

084/087 platform Redworks084/087 platform Redworksafgiftedienst

BB

interconectie

 
Figuur 1: Schematische weergave oproep naar 084/087-nummer op het netwerk van Redworks 

4.2 Geschilaanvraag Redworks 

4.2.1 KPN weigert 084/087-nummers toegankelijk c.q. aankiesbaar te maken 

20. In zijn aanvraag heeft Redworks erop gewezen dat de aan hem toegekende 084/087-

nummerreeksen sinds 26 januari 2018 zijn geactiveerd en voor het verkeer van KPN 

aankiesbaar zijn gemaakt, maar dat deze nummers nog niet via KPN aankiesbaar zijn. 

  

21. Volgens Redworks is hij sinds eind 2017 met KPN in onderhandeling over de afhandeling van 

het 084/087-verkeer, maar hebben zij tot op heden geen overeenstemming kunnen bereiken. 

Alvorens met de dienstverlening via 084/087-nummers kan worden gestart, wil Redworks eerst 

dat er met KPN afspraken zijn gemaakt over het factureren en innen van de tarieven van de 

vervolgdiensten van Redworks door KPN. 

 

22. Volgens Redworks bestaat de 084/087-dienstverlening uit een combinatie van een 

verbindingsdienst en een vervolgdienst. Op grond van artikel 4.1, vierde lid, onder b, van de Tw, 

is het verboden om 084/087-nummers voor andere bestemmingen te gebruiken dan de 

bestemming waarvoor dat nummer in het Nummerplan is opgenomen. Naar de mening van 

Redworks brengt dit met zich mee dat aan deze nummerreeksen in beginsel een 

(vervolg)dienst gekoppeld moet zijn. Redworks stelt dat indien KPN gespreksafgifte wil afnemen 

met betrekking tot de 084/087-nummers dit niet los kan worden gezien van de bijbehorende 

vervolgdienst(en). Redworks stelt zich op het standpunt dat KPN derhalve gehouden is met 

hem overeenstemming te bereiken over de door Redworks aangeboden PA-diensten. 

  

23. Naar de mening van Redworks kan het tarief voor de afhandeling van verkeer afkomstig van 

KPN met als bestemming 084/087-nummers op het netwerk van Redworks niet alleen uit het 

gereguleerde tarief voor de vaste gespreksafgifte bestaan. Het tarief moet ook een tarief voor 
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de vervolgdienst bevatten. Dit tarief valt buiten de reikwijdte van het Marktanalysebesluit.
16

 

Redworks verwijst hierbij naar paraaf 83 van het Marktanalysebesluit: 

 

“Met betrekking tot 084/087-nummers merkt ACM op dat dit besluit alleen betrekking heeft op 

het onderdeel van de dienstverlening dat bestaat uit de gespreksafgifte van het gesprek aan de 

–aanbieder van persoonlijke assistentiediensten. De daarbij behorende vervolgdienst maakt 

geen deel uit van gespreksafgifte op 084/087-nummers en valt derhalve buiten het 

toepassingsbereik van dit besluit.”
17

 

 

Hoewel de PA-dienst buiten de reikwijdte van het Marktanalysebesluit valt, kan dit volgens 

Redworks niet zo worden geïnterpreteerd dat op Redworks de verplichting rust om 

gespreksafgifte te leveren op de 084/87-nummers tegen gereguleerde afgiftetarieven, zonder 

daarbij met KPN afspraken te hebben gemaakt over de tarieven voor de daarbij behorende PA-

dienst. 

 

24. Redworks stelt dat KPN ten onrechte gebruik maakt van de leemte die het Marktanalysebesluit 

op dit punt laat en Redworks in een voor hem nadelige en onzekere situatie brengt door – in 

afwezigheid van afspraken over de vervolgdienst – te blijven aandringen op levering van de 

gespreksafgiftedienst. Volgens Redworks heeft KPN op grond van artikel 6.5 van de Tw de 

plicht om ervoor te zorgen dat eindgebruikers in de EU toegang hebben tot (onder meer) in de 

EU toegekende nummers van een nationaal nummerplan, waaronder 084/087-nummers, en de 

met die nummers aangeboden diensten. 

 

25. Volgens Redworks stuurt KPN het verkeer afkomstig van zijn eindgebruiker dat bestemd is voor 

de 084/087-nummers van Redworks niet naar Redworks door, zolang partijen geen 

overeenstemming hebben bereikt over de afhandeling van het verkeer naar de 084/087-

nummers. Daarnaast stelt Redworks dat KPN weigert om met Redworks in overleg te treden 

over de levering van de vervolgdiensten. Naar de mening van Redworks handelt KPN op deze 

wijze in strijd met de op hem rustende toegangsverplichting, als bedoeld in paragraaf 8.1.1 van 

het dictum van het Marktanalysebesluit.  

4.2.2 Gevolgen Redworks   

26. Redworks stelt dat hij in ernstige mate is getroffen door het gedrag van KPN. In dit verband 

merkt Redworks op dat KPN naar zijn mening misbruik maakt van zijn AMM-positie, als bedoeld 

in artikel 6a, van de Tw, door na het realiseren van de afgiftedienst pas open te staan voor 

onderhandeling over het afnemen van de vervolgdienst. Volgens Redworks handelt KPN 

daarnaast in strijd met de voorschriften van het Marktanalysebesluit door deze niet na te leven 

en de toegang tot gespreksafgifte te belemmeren. De 084/087-nummers op het netwerk van 

Redworks zijn hierdoor onbereikbaar voor de eindgebruikers die bellen vanaf het netwerk van 

KPN en hierdoor lijdt Redworks veel schade.  

  

                                                        
16

 ACM/DTVP/2017/203094, Marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte, randnummer 83. 
17

 Ibidem. 
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4.3 Zienswijze van KPN 

27. Hieronder wordt het standpunt van KPN uiteengezet. 

4.3.1 Redworks staat toegankelijkheid van zijn 084/087-nummers zelf in de weg door 

te weigeren om KPN ontbundelde gespreksafgifte te bieden 

28. In zijn zienswijze stelt KPN stelt dat hij slechts gehouden is de gespreksafgiftedienst van 

Redworks af te nemen en dat de afname van de vervolgdienst onderwerp kan zijn van 

commerciële onderhandelingen die niet onder de geschilbeslechtingsbevoegdheid van de ACM 

vallen.  

 

29. KPN heeft zich op het standpunt gesteld dat de verbindingsdienst en de vervolgdienst niet 

onlosmakelijk aan elkaar zijn gekoppeld. Daarnaast is slechts het afgiftetarief voor de 

verbindingsdienst gereguleerd. KPN verwijst hierbij onder meer naar het Marktanalysebesluit 

van de ACM.
18

 Volgens dit Marktanalysebesluit beschikken alle aanbieders van gespreksafgifte 

over aanmerkelijke marktmacht op de markt voor gespreksafgifte op hun eigen netwerk. De 

ACM heeft daarom aan al deze partijen de verplichting opgelegd om toegang tot 

gespreksafgifte te leveren; deze verplichting bevat onder andere de gespreksafgifte op 

geografische nummers en op 084/087-nummers.  

 

30. KPN stelt dat Redworks verplicht is om gespreksafgifte te leveren op 084/087-nummers tegen 

het gereguleerde afgiftetarief, terwijl de vervolgdienst van de PA-dienst buiten de reikwijdte van 

het Marktanalysebesluit valt. Hierbij verwijst KPN naar de volgende passage in het 

Marktanalysebesluit van de ACM:  

 

“Met betrekking tot 084/087-nummers merkt ACM op dat dit besluit alleen betrekking heeft op 

het onderdeel van de dienstverlening dat bestaat uit de gespreksafgifte van het gesprek aan de 

–aanbieder van persoonlijke assistentiediensten. De daarbij behorende vervolgdienst maakt 

geen deel uit van gespreksafgifte op 084/087-nummers en valt derhalve buiten het 

toepassingsbereik van dit besluit.”
19

 

 

31. KPN is daarom van mening dat de bundeling van de diensten in strijd is met de in het 

Marktanalysebesluit neergelegde toegangsverplichting voor aanbieders van gespreksafgifte 

alsmede met de rechtspraak.
20

  

 

32. KPN stelt dat Redworks, door de gespreksafgifte en de vervolgdienst aan elkaar te koppelen, 

verhindert dat de 084/087-nummers aangesloten op zijn netwerk bereikbaar zijn voor 

eindgebruikers die bellen vanaf het netwerk van KPN. Door op deze wijze KPN de toegang tot 

zijn ‘kale’ gespreksafgiftedienst te weigeren, handelt Redworks, als aanbieder van PA-

dienstverlening via 084/087-nummers, in strijd met zijn verplichtingen van paragraaf 8.1.1 van 

het dictum van het Marktanalysebesluit en maakt Redworks misbruik van zijn AMM-positie in de 

zin van artikel 6a, van de Tw.  

 

                                                        
18

 ACM/DTVP/2017/203094, Marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte. 
19

 ACM/DTVP/2017/203094, Marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte, randnummer 83. 
20

 ECLI:NL:CBB:2011:BR6195. 
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4.3.2 PA-dienst/vervolgdienst 

 

33. KPN stelt dat hij slechts verplicht is om een gereguleerd afgiftetarief te betalen; een dergelijke 

verplichting voor de vervolgdienst geleverd via 084/087-nummers is er niet. Het ontbreken van 

commerciële overeenstemming over de door KPN van Redworks in te kopen PA-dienst is, 

volgens KPN, niet een geschil over een bij of krachtens de Tw op partijen rustende verplichting. 

KPN is van mening dat hij niet in strijd met een bij of krachtens de Tw op hem rustende 

verplichting handelt. 

 

34. KPN stelt dat op grond van artikel 6.5 van de Tw aanbieders ervoor moeten zorgen dat de in 

het Nummerplan toegekende nummers aankiesbaar zijn. Volgens KPN ziet deze 

aankiesbaarheidsverplichting slechts op de bereikbaarheid van nummers en verplicht het 

aanbieders niet op het innen van tarieven bij de beller ten behoeve van de aanbieder van de 

084/087-nummers. Volgens KPN wil Redworks dat KPN de vervolgdienst afneemt en hierbij de 

tarieven van de vervolgdienst bij de beller int die is aangesloten op het netwerk van KPN. 

Vervolgens moet KPN het geïnde tarief afdragen aan Redworks. KPN is van mening dat 

Redworks zelf op andere manieren de vervolgdienst in rekening kan brengen. Dit kan Redworks 

door bijvoorbeeld de gebelde te laten betalen, door een creditcardbetaalsysteem op te zetten 

waarbij een beller rechtstreeks aan Redworks betaalt, of het commercieel regelt met de partijen 

die achter zijn netwerk de PA-dienst beheren. Hierbij is het niet nodig dat partijen tot een 

vergelijk komen over de vervolgdienst. Wanneer Redworks voldoet aan de op hem rustende 

verplichting gespreksafgifte te leveren, dan zijn de 084/087-nummers aangesloten op zijn 

netwerk bereikbaar voor eindgebruikers aangesloten op het netwerk van KPN. Het is daarna 

aan Redworks om de vervolgdienst leveren. 

 

35. Volgens KPN dient Redworks daarom (eerst) een ontbundeld aanbod te doen. KPN wil de vaste 

gespreksafgiftedienst van Redworks afnemen - zonder de vervolgdienst - overeenkomstig het 

Marktanalysebesluit, waarbij het tarief niet boven de door de ACM bepaalde tariefplafonds ligt.  

5 Overwegingen van de ACM 

36. Onderstaand beoordeelt de ACM het geschil tussen partijen. In dit kader zal de ACM eerst 

ingaan op de grondslag van haar bevoegdheid tot geschilbeslechting in deze zaak. Vervolgens 

zal de ACM het geschil tussen partijen inhoudelijk beslechten. 

5.1  Bevoegdheid tot geschilbeslechting 

37. Partijen verzoeken de ACM om het geschil te beslechten op grond van artikel 12.2, eerste lid, 

van de Tw. Om te beoordelen of artikel 12.2, eerste lid, van de Tw in dit geval inderdaad de 

grondslag voor de geschilbeslechting zou moeten zijn, is het van belang vast te stellen of er 

sprake is van een geschil met betrekking tot de nakoming van verplichtingen van de Tw of dat 

er sprake is van een geschil dat betrekking heeft op een tussen partijen geldende 

overeenkomst. Voor zover er tussen partijen geen overeenkomst bestaat, dan is de ACM op 

grond van artikel 12.2, eerste lid, van de Tw bevoegd het geschil te beslechten. 

 

38. Het geschil dat partijen aan de ACM hebben voorgelegd betreft de aankiesbaarheid van c.q. de 

toegang tot de 084/087-nummers van Redworks. Partijen stellen dat de door hen 
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overeengekomen ICA-overeenkomst geen nadere afspraken met betrekking tot de afwikkeling 

van het 084/087-verkeer bevat. Op grond hiervan stelt de ACM vast dat tussen partijen geen 

overeenkomst bestaat met betrekking tot de voorwaarden waaronder de aan Redworks 

toegekende 084/087-nummers aankiesbaar c.q. toegankelijk zullen zijn. Derhalve zal de ACM 

het geschil op grond van artikel 12.2, eerste lid, van de Tw beslechten. Op basis van ditzelfde 

artikel(lid) dient de ACM vast te stellen wat er in dit geval in redelijkheid tussen partijen dient te 

gelden.  

5.2 Wat heeft in dit geval in redelijkheid tussen partijen te gelden? 

39. Partijen verschillen van mening over onder welke voorwaarden de 084/087-nummers die aan 

Redworks zijn toegekend aankiesbaar c.q. toegankelijk zouden moeten zijn. Redworks stelt zich 

– kort gezegd – op het standpunt dat KPN de 084/087-nummers van Redworks aankiesbaar 

zou moeten maken voor de klanten van KPN. Daarnaast zou KPN de tarieven die Redworks 

voor deze nummers wenst te ontvangen bij zijn klanten moeten innen om deze tarieven aan 

Redworks door te geven. KPN stelt dat het voor de aankiesbaarheid c.q. toegankelijkheid van 

de 084/087-nummers van Redworks slechts noodzakelijk is dat Redworks hem een 

afgiftedienst levert tegen (maximaal) de in het Marktanalysebesluit opgenomen tarieven. 

5.2.1 Aankiesbaarheid en toegankelijkheid 084/087-nummers 

40. De ACM stelt vast dat op dit moment de 084/087-nummers van Redworks voor klanten van 

KPN niet aankiesbaar c.q. niet toegankelijk zijn. Op grond van artikel 6.5 van de Tw zijn alle 

aanbieders van openbare elektronische communicatiewerken of diensten die toegang tot 

eindgebruikers controleren verplicht er voor te zorgen dat eindgebruikers in de EU toegang 

hebben tot (onder meer) 084/087-nummers en met die nummers aangeboden diensten. Dit 

houdt in elk geval in dat KPN de 084/087-nummers van Redworks voor zijn bellers aankiesbaar 

c.q. toegankelijk dient te maken.  

 

41. Ook Redworks heeft de verplichting ervoor te zorgen dat eindgebruikers toegang hebben tot 

084/087-nummers. In dit verband merkt de ACM op dat Redworks toegang tot de 084/087-

nummers op zijn netwerk moet bieden door het bieden van gespreksafgifte.  

 

42. In het Marktanalysebesluit heeft de ACM bepaald dat alle aanbieders van gespreksafgifte 

beschikken over aanmerkelijke marktmacht (AMM) op de markt voor gespreksafgifte op hun 

eigen netwerk. Dit betreft ook gespreksafgifte op 084/087-nummers. De ACM heeft daarom al 

deze aanbieders onder meer verplicht om te voldoen aan redelijke verzoeken om toegang tot 

het leveren gespreksafgifte op 084/087-nummers.  

 

43. Op basis van het vorenstaande overweegt de ACM dat Redworks dient te voorzien in toegang 

tot de 084/087-nummers op zijn netwerk. Hiervoor dient Redworks een gespreksafgiftedienst te 

bieden, zodat eindgebruikers van KPN gebruik kunnen maken van 084/087-nummers op het 

netwerk van Redworks. Navolgend zal de ACM ingaan op het tarief waaronder Redworks de 

vorenstaande afgiftedienst aan KPN dient aan te bieden. 

5.2.2 Tarieven 

44. Zoals de ACM in de voorgaande paragraaf heeft overwogen is Redworks verplicht een 

gespreksafgiftedienst te bieden, om op deze wijze te voorzien in het verzoek om toegang van 
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KPN. Op grond van artikel 12.2, eerste lid, van de Tw dient de ACM te bepalen wat het tarief is 

dat tussen partijen heeft te gelden met betrekking tot de afgifte van 084/087-nummers. 

 

45. In dit verband stelt de ACM vast dat in het Marktanalysebesluit de tariefplafonds voor 

gespreksafgifte reeds zijn vastgesteld. De tarieven voor gespreksafgifte zijn in bijlage A van het 

Marktanalysebesluit neergelegd. Gelet hierop acht de ACM het redelijk om in dit geschil bij die 

kostengeoriënteerde tarieven aan te sluiten.  

 

46. Redworks is derhalve gehouden om KPN tegen de gereguleerde gespreksafgiftetarieven 

toegang te bieden tot zijn 084/087-nummers. 

5.2.3 Vervolgdienst 

47. Redworks heeft zich daarnaast nog op het standpunt gesteld dat KPN, op basis van artikel 6.5 

van de Tw, gehouden is om de tarieven die Redworks voor de vervolgdienst aan bellers in 

rekening wil brengen ten behoeve van Redworks bij de abonnees van KPN dient te innen, zodat 

zij daadwerkelijk gebruik kunnen maken van de diensten van 084/087-nummers.  

 

48. Wanneer op basis van het Marktanalysebesluit gespreksafgifte wordt geboden op 084/087-

nummers van Redworks, is het naar oordeel van de ACM echter niet noodzakelijk dat KPN de 

tarieven die Redworks van bellers wenst te ontvangen bij zijn abonnees int. De ACM stelt vast 

dat er voor Redworks ook andere manieren zijn om de tarieven die hij voor zijn PA-diensten 

wenst te ontvangen in rekening kan brengen. Meer specifiek valt aldus de ACM in dit verband 

niet in te zien waarom de PA-dienst voor rekening van de beller dient te komen. Anders dan 

Redworks tijdens de hoorzitting heeft gesteld, zal het immers de gebelde zijn die nut ontleent 

aan de afname van de PA-dienst. Op grond hiervan moet worden aangenomen dat Redworks 

de PA-dienst in rekening kan brengen bij de gebelde. 

 

49. Het vorenstaande brengt in elk geval met zich mee dat de weigering van KPN om de door 

Redworks gewenste tarieven van de vervolgdienst bij zijn abonnees in rekening te brengen de 

interoperabiliteit van 084/087-nummers niet verhinderd. Nu KPN de 084/087-nummers van 

Redworks voor zijn bellers aankiesbaar dient te maken en Redworks aan KPN gespreksafgifte 

tegen het gereguleerde afgiftetarief moet bieden, hebben bellers toegang tot het 084/087-

platform van Redworks met de achterliggende PA-diensten. Dat Redworks, gelet op het 

ontbreken van overeenstemming met KPN, de tarieven voor de PA-diensten niet door KPN bij 

diens abonnees kan laten incasseren, maakt dit niet anders, gelet op het reële alternatief 

(incasso bij gebelde) dat voor Redworks bestaat. KPN is derhalve op grond van artikel 6.5 van 

de Tw niet verplicht om naast gespreksafgifte ook de tarieven van vervolgdiensten achter 

084/087-nummers aan Redworks te vergoeden.  
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6 Dictum 

De ACM beslist op het verzoek tot geschilbeslechting van Redworks B.V. dat: 

 

I. KPN verplicht is om de nummers van de 084/087-nummerreeksen van Redworks 

aankiesbaar te maken;  

II. Redworks op grond van het besluit Marktanalyse vaste en mobile gespreksafgifte 

verplicht is om KPN een gespreksafgiftedienst op de 084/087-nummers van Redworks te 

bieden;  

III. Redworks voor gespreksafgifte op zijn 084/087-nummers tarieven in rekening brengt die 

niet hoger zijn dan de tariefplafonds die hiervoor in Annex A van het besluit Marktanalyse 

vaste en mobile gespreksafgifte zijn vastgesteld; 

 

 

 

 

 

 

 

Tegen dit besluit kan degene wiens belang daarbij rechtstreeks is betrokken, binnen zes weken na de 

dag ven bekendmaking van het besluit, beroep instellen bij het College van Beroep voor het 

bedrijfsleven, postbus 20021, 2500 EA, Den Haag.  

 

 

 

  

 




