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Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) op grond van artikel 15.2, 

tweede lid, van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw) in samenhang gelezen met artikel 

5.32 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) tot het opleggen van een last 

onder dwangsom aan KPN B.V. (hierna: KPN) wegens overtreding van artikel 5 van het 

Besluit Interoperabiliteit (hierna: BI). 

1 Samenvatting 

Artikel 5 BI bepaalt samengevat dat aanbieders in de keten tussen beller en nummerhouder 
voor oproepen naar niet-geografische nummers (bijvoorbeeld informatienummers) tarieven 
moeten hanteren die niet hoger zijn dan de tarieven voor bellen naar geografische nummers 
plus de eventuele extra kosten voor bellen naar niet-geografische nummers. 

Deze regel geldt ook voor de transitdienst van KPN voor oproepen naar niet-geografische 
nummers. De tarieven van deze dienst voidoen echter (vanaf 1 juli 2013) niet aan artikel 5 BI: 
de tarieven van KPN voor transit naar niet-geografische nummers zijn hoger dan KPN's 
tarieven voor transit naar geografische nummers plus de door ACM vastgesteide extra kosten 
voor oproepen naar niet-geografische nummers. Derhalve is KPN in overtreding. 

Het doel van artikel 5 BI is de toegang tot de diensten die worden verieend met niet-
geografische nummers te waarborgen, ofwel te waarborgen dat eindgebruikers gebruik kunnen 
maken van die diensten. Aanbieders mogen geen maatregelen nemen die er toe leiden dat het 
bellen van bepaalde nummers wordt beperkt of ontmoedigd. Indien KPN tarieven hanteert die 
hoger zijn dan toegestaan is onder artikel 5 dan wordt dit doel niet bereikt. Andere aanbieders 
mogen deze tarieven immers doorberekenen in hun retailtarieven en zullen dat naar 
verwachting ook doen. Nu KPN ten behoeve van een zeer groot deel van de oproepen naar 
niet-geografische nummers de transitdienst verricht, is het effect van de overtreding groot. 
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Om de overtreding te beeindigen legt ACM aan KPN een last onder dwangsom op. ACM gelast 
KPN de overtreding binnen 15 werkdagen te beeindigen. Indien KPN in gebreke blijft, verbeurt 
zij een dwangsom van 25.000 euro per dag met een maximum van 5 min euro. 

2 Verloop van de procedure 

Op 7 februari 2013 heeft het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie 
Autoriteit de Beleidsregels artikel 5 Besluit Interoperabiliteit (kenmerk: OPTA/AM/2013/200251) 
gepubliceerd. Het BI trad op 1 juli 2013 in werking. 

Met ingang van 1 april 2013 zijn de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, de 
Consumentenautoriteit en de Nederlandse Mededingingsautoriteit samen gegaan in een nieuwe 
toezichthouder: de Autoriteit Consument en Markt. 

Op 17 mei 2013 heeft KPN in een gesprek aangegeven en toegelicht dat zij zich niet kan vinden 
in de uitleg die ACM geeft aan artikel 5 van het BI. Naar aanleiding van dit gesprek heeft KPN 
dit verschil van inzicht op de meldingenlijst geplaatst als interpretatievraag. 

Per brief van 4 juni 2013 (ACM/DTVP/2013/201913) heeft ACM haar standpunt toegelicht en 
KPN verzocht om of aan te geven dat zij zal voldoen aan artikel 5 BI of om de melding als 
"agree to disagree" te plaatsen op de meldingenlijst. KPN heeft op 14 juni 2013 per brief 
(kenmerk: R/13/U/031) te kennen gegeven dat zij voor dat laatste kiest. 

Op 21 juni 2013 (ACM/DTVP/2013/202270) heeft ACM een vooraankondiging tot het opleggen 
van een last onder dwangsom aan KPN gezonden (hierna: de vooraankondiging). Op 1 juli 
2013 heeft daarover een hoorzitting plaatsgevonden. 

Op 3 juli 2013 (ACM/DTVP/2013/202443) heeft ACM — naar aanleiding van het uit de 
hoorzitting naar voren gekomen belang van het vaststellen van de extra kosten — aan KPN 
vragen gesteld over de extra kosten van haar transitdienst naar niet-geografische nummers 
(hierna: extra kosten). KPN heeft (een deel van) die vragen op 10 juli 2013 (R/13/U/0709) 
beantwoord. Op 12 juli 2013 (ACM/DTVP/2013/202735) heeft ACM wederom vragen aan KPN 
gesteld over de extra kosten. Deze vragen zijn door KPN op 19 juli 2013 (R/13/U/042) 
beantwoord. 

Op 30 juli 2013 (ACM/DTVP/203155) heeft ACM KPN om een accountantsrapport gevraagd 
omtrent de aansluiting van de in de antwoordbrieven van KPN gekwantificeerde extra kosten 
met de bedrijfsadministratie van KPN. ACM heeft dit accountsrapport (kenmerk: PWC, WS-
302356/mp/31029706/jh) op 13 september 2013 ontvangen. 
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Op 18 september heeft ACM per e-mail vragen gesteld over de extra kosten. Deze vragen zijn 
deels op 24 september door KPN beantwoord (R/13/U/058). Op 27 september heeft ACM 
vragen gesteld over de extra kosten (ACM/DTVP/2013/402244). Deze vragen zijn deels door 
KPN beantwoord op 7 oktober (R/131U/061). 

Op 9 oktober heeft een bespreking plaats gevonden tussen ACM en KPN over de bij ACM 
resterende onduidelijkheden ten aanzien van de extra kosten. In die bespreking heeft ACM 
aangegeven welke extra kosten zij vooralsnog voldoende gemotiveerd acht en welke niet. ACM 
heeft in die bespreking aangegeven van welke extra kosten zij vooralsnog uitgaat. KPN heeft 
hierop per brief op 11 oktober (R/13/066) gereageerd en nog een aantal vragen beantwoord. 

3 Felten 

KPN is een aanbieder van openbare telefoniediensten en levert tevens transitdiensten aan 
andere telefonieaanbieders. KPN controleert de toegang tot haar eindgebruikers. 

Vanaf 1 juli 2013 dient een aanbieder van openbare telefoniediensten of een daarbij betrokken 
aanbieder van openbare elektronische communicatienetwerken die daarbij de toegang tot 
eindgebruikers controleert, op grond van artikel 5 BI, eerste lid te waarborgen dat 
eindgebruikers gebruik kunnen maken van diensten met gebruikmaking van niet-geografische 
nummers binnen de Europese Unie. Dit dient hij, conform artikel 5 BI, tweede lid, te doen door 
voor oproepen naar een nummer uit de reeks 0800, 084, 085, 087, 088, 0900, 0906, 0909, 116, 
14 of 18 (hierna: niet-geografische nummers) in principe tarieven of vergoedingen to hanteren 
die niet hoger zijn dan de tarieven of vergoedingen die zij hanteren voor oproepen naar 
geografische nummers plus de eventuele extra kosten voor oproepen naar niet-geografische 
nummers. 

KPN brengt de transitdienst naar niet-geografische nummers aan twee kanten van de keten in 
rekening. Een deel van de transitdienst wordt in rekening gebracht aan originerende aanbieder. 
Dit wordt ook wel de voorkant van de transitdienst genoemd. Het andere deel van de 
transitdienst wordt in rekening gebracht aan de terminerende aanbieder. Dit wordt ook wel de 
achterkant van de transitdienst genoemd. In figuur 1 zijn de verschillende betaalstromen van 
en naar de transitaanbieder weergegeven. 
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A Totale vergoeding die OA vraagt voor 080/090x 
verkeer 
Bijvoorbeeld verkeerskosten en incassokosten 
Bij 0800 gaat het om verkeerskosten 
Bij 0900 gaat het om extra kosten (bijvoorbeeld 
incassorisico) 

T1 b + T2 —A 5 T1a — FTA + extra kosten 
= Ttransit-geo extra kosten 

T1b + T2 5 0,4 + extra kosten + A 
T2 5 0,4 - T1b + extra kosten + A 

Figuur 1. Betaalstromen van en naar KPN bij de transitdienst l  

KPN hanteert bij oproepen naar niet-geografische nummers hogere transittarieven dan bij 
oproepen naar geografische nummers. 

4 Juridisch Kader 

Artikel 28 van de Universeledienstrichtlijn: 

Toegang tot nummers en diensten 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat, voor zover technisch en economisch gezien 
haalbaar en tenzij een opgeroepen abonnee om commerciele redenen heeft 
besloten de toegang van oproepende gebruikers die zich in specifieke 
geografische gebieden bevinden, te beperken, de bevoegde nationale instanties 
alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de eindgebruikers: 

1  De vergoeding A die KPN betaalt aan de originerende aanbieder voor de inkoop van verkeer naar niet-geografische 

nummers, kan worden gezien als extra kosten voor KPN. Deze extra kosten zijn hier voor de duidelijkheid apart 

benoemd. 
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a) toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van diensten met 
gebruikmaking van niet-geografische nummers binnen de Gemeenschap, en 

b) toegang hebben tot alle in de Gemeenschap toegekende nummers, ongeacht 
de door de exploitant gebruikte technologie en apparatuur, inclusief de nummers 
in de nationale nummerplannen van de lidstaten, die van de ETNS en de 
Universal International Freephone Numbers (UIFN). 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde instanties kunnen verlangen dat 
aanbieders van openbare communicatienetwerken en/of openbare elektronische 
communicatiediensten gevalsgewijs de toegang tot nummers en diensten 
blokkeren wanneer dit gerechtvaardigd is om redenen van fraude of misbruik, en 
dat aanbieders van elektronische communicatiediensten in deze gevallen de 
overeenkomstige inkomsten uit interconnectie of andere diensten inhouden. 

Artikel 6.5 van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw): 
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 telefoonnnummerruimte, 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 
categorieen 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. 
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Artikel 5 B1: 
1. Een aanbieder van openbare telefoondiensten of een daarbij betrokken aanbieder 
van openbare elektronische communicatienetwerken die daarbij de toegang tot 
eindgebruikers controleert, waarborgt dat eindgebruikers gebruik kunnen maken van 
diensten met gebruikmaking van niet-geografische nummers binnen de Europese Unie. 

2. De verplichting, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat de in het eerste 
lid bedoelde aanbieders van openbare telefoondiensten en van openbare elektronische 
communicatienetwerken voor oproepen naar een nummer uit de reeks 0800, 084, 085, 
087, 088, 0900, 0906, 0909, 116, 14 of 18 tarieven of andere vergoedingen hanteren 
die vergelijkbaar zijn met de tarieven of andere vergoedingen die deze aanbieders 
hanteren voor oproepen naar geografische nummers, en zij uitsluitend een afwijkend 
tarief of afwijkende vergoeding hanteren indien dit noodzakelijk is om de extra kosten te 
dekken die gemoeid zijn met de oproepen naar deze niet-geografische nummers. Bij 
ministeriele regeling kan worden bepaald dat deze verplichting van toepassing is op 
andere categorieen aanbieders of op andere categorie8n niet-geografische nummers. 
3. Bij ministeriele regeling kunnen ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde 
verplichting nadere regels worden gesteld. 

Beleidsregels artikel 5 BI 
Uit de beleidsregels artikel 5 BI Z  (hierna: de beleidsregels) blijkt dat een aanbieder van 
transitdiensten voldoet aan artikel 5 BI indien hij voor transitdiensten naar niet-
geografische nummers tarieven hanteert die niet hoger zijn dan de transittarieven naar 
geografische nummers, tenzij er sprake is van extra kosten. 

Het voorgaande blijkt uit de artikelen 1.i, 2.2.g, 3.2.f. en 4.1.c en randnummer 9 van de 
toelichting van de beleidsregels. In randnummer 9 is expliciet aangegeven dat alle 
aanbieders in de keten tussen beller en nummerhouder dienen te voldoen aan artikel 5 
BI indien zij de toegang tot eindgebruikers controleren, ofwel indien zij ook diensten aan 
eindgebruikers aanbieden (zie randnummer 9). In randnummer 9 is daarbij specifiek 
gesproken over transitaanbieders. De beleidsregels geven aan dat artikel 5 BI ook ziet 
op de tarieven van aan de elektronische communicatiedienst gekoppelde 
dienstencomponenten, zoals de incasso van het tarief van de informatiedienst 
(beleidsregels, voetnoot 3). 

In de beleidsregels staat beschreven dat aanbieders voldoen aan artikel 5 BI indien zij 
het zogenoemde C+S model hanteren. Dit is een tariefmodel waarin het retailtarief 
bestaat uit twee componenten, zijnde het verkeerstarief van de telefoniedienst (C- 

2  OPTNAM/2013/200251, 7 februari 2013. 
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component) en het tarief voor de informatiedienst (S-component). 

Artikel 15.2 van de Tw: 

2. De Autoriteit Consument en Markt is bevoegd tot oplegging van een last onder 
bestuursdwang ter handhaving van de verplichtingen, gesteld bij of krachtens de in 
artikel 15.1, derde lid, bedoelde bepalingen. 

Artikel 5:32 van de Awb: 

1. Een bestuursorgaan dat bevoegd is een last onder bestuursdwang op te leggen, kan 
in plaats daarvan aan de overtreder een last onder dwangsom opleggen. 

2. (...) 

5 De overtreding 

De overtreding betreft het niet voldoen aan de verplichting uit artikel 5 BI, eerste en tweede lid, 
door voor de levering van de transitdienst naar niet-geografische nummers een tarief of 
vergoeding te hanteren die hoger is dan het tarief of de vergoeding die KPN hanteert voor de 
transitdienst naar geografische nummers plus de eventuele extra kosten. 

6 Zienswijze KPN 

Reikwijdte 5 81 

KPN is van oordeel dat transitdienst niet onder de reikwijdte van artikel 5 BI valt omdat er bij 
transit geen sprake is van een aanbieder "die daarbij de toegang tot eindgebruikers controleert". 
Derhalve zouden de transittarieven niet door dit artikel worden gereguleerd. Het betoog van 
KPN steunt met name op de stelling dat zij in de hoedanigheid van transitaanbieder niet de 
toegang tot eindgebruikers waartussen het verkeer loopt, controleert. KPN wijst daarbij op de 
Memorie van Toelichting bij de wijziging van de Tw in 2004, die uitleg geeft aan de vraag 
wanneer er sprake is van de controle van toegang tot eindgebruikers. 

Ter ondersteuning van haar betoog voert KPN voorts aan dat, voor het bereiken van 
vergelijkbare retailtarieven naar geografische en naar niet-geografische nummers, het niet 
nodig is om de hele wholesale-dienstverlening ook te reguleren. Gedetailleerd toezicht van 
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ACM op de wholesale-tariefstelling is dan ook onevenredig. 

Bovendien was de wetgever, volgens KPN, niet bevoegd tot het opleggen van tariefregulering 
zoals dat is vervat in artikel 5 BI. Het systeem van het Europeesrechtelijke Nieuw Regelgevend 
Kader (hierna: NRK), dat regulering kan worden opgelegd aan een partij met aanmerkelijke 
marktmacht na een marktanalyse, wordt dan doorkruist. Het doel van het NRK om ex ante 
verplichtingen te verminderen, wordt eveneens niet gediend door het opleggen van extra 
verplichtingen. 

Transitdienst 
KPN acht het onjuist dat ACM "alle diensten die worden geleverd door een aanbieder die zich 
tussen de originerende en term inerende aanbieder bevindt" tot de transitdienst rekent en 
daarmee onder de reikwijdte van artikel 5 BI acht. In de wholesalerelatie is volgens KPN, 
sprake van verkeerstarieven en tarieven of vergoedingen voor additionele diensten om de 
informatiedienst mogelijk te maken. Gelet op de toelichting in de beleidsregels gaat het bij de C-
component alleen om het verkeerstarief. De tarieven voor additionele dienstverlening vallen niet 
onder artikel 5 BI. Artikel 5 BI heeft geen betrekking op het informatietarief. Volgens KPN volgt 
uit de toelichting bij artikel 5 BI dat onder andere incassokosten onder de informatiedienst 
vallen. 

Doorberekenen extra kosten 
KPN heeft tijdens de hoorzitting aan het voorgaande toegevoegd dat zij voldoet aan de last 
zoals gedefinieerd in de vooraankondiging. Volgens KPN is er bij de transitdienst naar niet-
geografische nummers sprake van extra kosten die de hogere tarieven verklaren en voldoet 
KPN daarmee aan de last. 

KPN stelt daarbij in haar brief van 10 juli dat artikel 5 BI geen enkele norm stelt voor de 
afwijkende tarieven die gehanteerd mogen worden indien er sprake is van extra kosten. Zodra 
er sprake is van extra kosten zou een partij daarmee vrij zijn in haar tariefstelling. 

Tevens heeft KPN in de hoorzitting en haar brieven meerdere malen aangegeven dat er geen 
reden is voor een onderzoek naar de extra kosten van de transitdienst naar niet-geografische 
nummers omdat de transittarieven zijn ontstaan in een concurrerende markt. 

Ten slotte stelt KPN dat de extra kosten die in rekening worden gebracht aan de terminerende 
aanbieder niet relevant zijn omdat die uiteindelijk worden gedekt uit de (ongereguleerde) S-
component. 
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Overigens heeft KPN, in reactie op informatieverzoeken met betrekking tot de onderliggende 
kosten, in haar brieven van 10 en 19 juli aangegeven dat het voor KPN niet mogelijk is om op 
basis van de huidige kostensystemen een integraal overzicht te verstrekken van alle extra 
kosten. KPN stelt dat zij uitsluitend een inschatting heeft gemaakt van deze extra kosten op 
basis van de haar beschikbare informatie uit haar administratieve systemen. Hierbij is door KPN 
een voorbehoud gemaakt dat KPN hierin niet volledig is, noch voor wat betreft de 
kostenfactoren, noch voor de bijbehorende daadwerkelijke kosten. 

7 Overwegingen ACM 

7.1 Normadressaat 

Artikel 5 BI richt zich tot aanbieders van openbare telefoniediensten en daarbij betrokken 
aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken die daarbij de toegang tot 
eindgebruikers controleren. Voor al deze aanbieders geldt de verplichting om voor oproepen 
naar niet-geografische nummers zoals genoemd in lid 2 van het betreffende artikel tarieven of 
vergoedingen te hanteren die vergelijkbaar zijn met de tarieven of vergoedingen voor oproepen 
naar geografische nummers. KPN is een aanbieder van openbare elektronische 
communicatienetwerken, zoals bedoeld in het eerste lid. 

De uitleg van KPN vindt geen steun in de regelgeving. Daarnaast is deze beperkte interpretatie 
niet conform de Nota van Toelichting bij de AMvB. Ten slotte is deze interpretatie niet in lijn met 
de relevante jurisprudentie over de vraag wanneer sprake is van een aanbieder "die daarbij de 
toegang tot eindgebruikers controleert". ACM zet dat -overeenkomstig zijn brief van 4 juni j1.- 
hieronder uiteen. 

Achtergrond Artikel 5 BI 
Hoofdstuk 6 van de Tw omvat de rechten en verplichtingen van aanbieders om eind- tot 
eindverbindingen tot stand te brengen. Hierbij betreft artikel 6.1 de verplichting voor aanbieders 
die daarbij de toegang tot eindgebruikers controleren om te onderhandelen met als doel het tot 
stand brengen van interoperabiliteit. 3  Op grond van artikel 6.3 (oud) konden bij AMvB bepaalde 
categorieen van diensten worden aangewezen waarvan de aanbieders (voor zover zij de 

3  Het oorspronkelijke artikel betreft een implementatie van artikel 5 van de Toegangsrichtlijn. Dat artikel richt zich tot 

"ondernemingen die de toegang tot eindgebruikers controleren", dus zonder het woord "daarbij". Nu artikel 6.1 de 

verplichting uit de Toegangsrichtlijn beoogt te implementeren en de wetgever bij artikel 6.5 van de Tw en 5 BI is 

aangesloten bij de formulering van dit algemene interoperabiliteitskader, ligt de beperkende uitleg die KPN geeft aan het 

woord "daarbij", niet voor de hand. 
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toegang tot eindgebruikers controleren) eind- tot eindverbindingen tot stand moesten brengen 
en waarborgen. In het BI was vervolgens een dergelijke categorie van diensten aangewezen. 

Inmiddels is artikel 6.3 (oud) van de Tw, ter implementatie van de wijziging van artikel 28 van de 
Universeledienstrichtlijn, vervangen door artikel 6.5 van de Tw. Dit artikel verplicht samengevat 
dat aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken of openbare elektronische 
communicatiediensten die daarbij de toegang tot eindgebruikers controleren, er voor zorgen dat 
eindgebruikers toegang hebben tot de in het betreffende artikel opgesomde nummers. Hierbij 
moeten deze eindgebruikers gebruik kunnen maken van de diensten die met behulp van deze 
nummers worden verricht. Op grond van lid 2 kunnen bij of krachtens AMvB nadere regels 
worden gesteld. Dit is geschied door middel van aanpassing van het BI. 

Blijkens de Memorie van Toelichting is bij de wetswijziging doelbewust (voor wat betreft de 
keuze tot wie het artikel zich richt) aangesloten bij de algemene systematiek van artikel 6.1 van 
de Tw, waarbij ook een aanbieder van een netwerk zo nodig moet meewerken aan 
interoperabiliteit, ook als het geen dienst van hemzelf betreft, maar hij wel bepaalde technische 
maatregelen moet nemen om interoperabiliteit tot stand te brengen (Kamerstukken II, 2010/11, 
32 549, nr. 3 blz. 33). 

In artikel 5 BI is kortweg bepaald dat aanbieders voor oproepen naar de in dit artikel genoemde 
niet-geografische nummers geen hogere tarieven of vergoedingen mogen vragen dan voor 
bellen naar geografische nummers. Het artikel sluit qua bewoordingen weer aan bij de 
voornoemde artikelen, met dien verstande dat het artikel zich beperkt tot aanbieders van 
te/efoondiensten en de daarbij betrokken netwerken. 

Nu artikel 6.5 van de Tw de grondslag is van artikel 5 BI en de formulering van de 
normadressaat nagenoeg gelijk is, dient te worden aangenomen dat de wetgever ook in dit 
geval bedoeld heeft om de netwerkaanbieder te reguleren, ook als het geen dienst van de 
netwerkaanbieder zelf betreft, zoals bijvoorbeeld het geval is bij de transitdienst. 

Uit de wetsgeschiedenis en de systematiek blijkt dat de transitdienst tevens gereguleerd is door 
artikel 5 BI. De Universeledienstrichtlijn bevat bovendien geen aanknopingspunten voor de 
opvatting dat de transitaanbieder niet gereguleerd zou zijn. 

Doel 
Het gewijzigde artikel 28 van de Universeledienstenrichtlijn heeft tot doel de toegang en het 
gebruik van diensten met gebruikmaking van niet-geografische nummers te waarborgen voor 
eindgebruikers. Blijkens de toelichting bij het BI mogen aanbieders geen maatregelen nemen 
die er toe leiden dat het bellen van bepaalde nummers wordt beperkt of ontmoedigd zoals het 
hanteren van een tariefopslag die niet kan worden gerechtvaardigd door de onderliggende 
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kosten . 4  

KPN stelt dat het voor dit doel niet noodzakelijk is dat een transitaanbieder voldoet aan artikel 5 
BI omdat een originerende aanbieder kan kiezen tussen transit en directe interconnectie. ACM 
volgt het standpunt van KPN niet. Voor een transittarief voor oproepen naar niet-geografische 
nummers dat hoger is dan dat voor oproepen naar geografische nummers, geldt dat aanbieders 
dat tarief conform artikel 5 BI als extra kosten mogen doorberekenen en zij zullen dit ook doen. 
De uitleg van KPN zou er dus toe leiden dat de verplichting van artikel 5 BI — en het doel 
daarvan — zou kunnen worden omzeild, waardoor toch voor oproepen naar niet-geografische 
nummers hogere tarieven worden gerekend dan de kosten en vergelijking met de tarieven voor 
oproepen naar geografische nummers rechtvaardigen. Die uitleg staat haaks op de ratio van 
deze bepaling. 

Daarbij moet ook bedacht worden dat een zeer aanzienlijk deel van de oproepen naar niet-
geografische nummers via de transitdienst van KPN worden afgewikkeld. De uitleg van KPN 
komt erop neer dat artikel 5 BI niet of nauwelijks betekenis zou hebben voor dat deel van het 
verkeer. Gezien het grote aandeel van de oproepen die via transit worden afgewikkeld, kan dat 
niet de bedoeling van de besluitwetgever zijn geweest. De toelichting onderstreept dit, doordat 
daar uitdrukkelijk naar alle aanbieders in de keten wordt verwezen. 

Relevant ten aanzien van de transitdienst naar niet-geografische nummers is bovendien dat 
tarieven in rekening worden gebracht aan zowel de originerende aanbieder (tarief T1b) als de 
terminerende aanbieder (tarief T2). Hoewel de originerende aanbieder een keuze kan maken 
voor een alternatief in de vorm van directe interconnectie (of een alternatieve transitaanbieder), 
geldt dit niet voor de terminerende aanbieder. Indien de originerende aanbieder eenmaal KPN 
als transitaanbieder heeft gekozen, is dat voor de terminerende aanbieder een gegeven. Hij 
heeft, mede gelet op de algemene interoperabiliteitsplicht, geen andere keus dan het afnemen 
van het transitverkeer van KPN. 

Indien transitaanbieders hogere tarieven zouden mogen rekenen, zou dit artikel 5 BI zinledig 
maken. Het beoogde effect van artikel 5 BI wordt immers dan niet bereikt omdat aanbieders 
dan nog steeds hoge tarieven en vergoedingen kunnen rekenen waardoor het bellen naar de 
niet geografische nummers wordt beperkt of ontmoedigd. Hieruit kan worden afgeleid dat het 
ook in lijn met het doel van artikel 5 BI is dat transitaanbieders door artikel 5 BI worden 
gereguleerd. 

Toelichting bij het B1 en bij de wijziging van het Rude 
Dat artikel 5 81 zo genterpreteerd moet worden dat aanbieders ook in hun hoedanigheid van 

4  Zie de Nota van Toelichting bij het BI, Staatsblad 2012 236, blz. 20. 
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transitaanbieder onder de reikwijdte van het artikel vallen, blijkt voorts uit de Nota van 
Toelichting bij het BI. Hierin staat letterlijk dat alle aanbieders in de keten tussen de beller en de 
nummerhouder zijn beoogd (zie bijvoorbeeld pagina 22 en 23).Voor al deze afzonderlijke 
partijen geldt als uitgangpunt dat de netto som van betalingen en inkomsten niet hoger mag zijn 
dan bij bellen naar geografische nummers. 

Voorts staat in de toelichting bij de recente wijziging van het Rude helder verwoord dat ook 
transitaanbieders dienen te voldoen aan artikel 5 BI indien zij in een andere hoedanigheid ook 
eindgebruikers controleren. 5  

Anders dan KPN stelt, betreft de Nota van Toelichting hier geen ongeoorloofde uitbreiding van 
het onderliggende artikel, maar geeft deze een toelichting op de wijze waarop het artikel moet 
worden genterpreteerd. 

Jurisprudentie 
Voor zover KPN betoogt dat, ondanks het feit dat dit in lijn met het doel en de toelichting van de 
regelgeving is, de transitaanbieder toch niet onder artikel 5 BI valt omdat het woord `daarbij' 
anders zou impliceren, wijst ACM er op dat de lijn van ACM bevestigd is door het CBb in zijn 
uitspraak van 6 december 2006, UN AZ3850. 

In deze uitspraak liet het CBb een geschilbesluit in stand waarin het college van de 
Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op grond van artikel 6.1 (oud) van de Tw 
KPN Telecom verplichtte om de transitdienst te leveren. In dit artikel waren de normadressaten 
op nagenoeg gelijkluidende wijze gedefinieerd als in het huidige artikel 6.5 van de Tw en artikel 
5 Bl. Het CBb oordeelde dat OPTA, ondanks het feit dat KPN Telecom in de hoedanigheid van 
transitaanbieder niet de toegang tot eindgebruikers controleerde, bevoegd was te oordelen over 
transittarieven van KPN Telecom. Nu artikel 6.1 (oud) en 6.5 van de Tw aan elkaar verwant zijn 
en de wetgever, zoals gezegd, juist expliciet heeft willen aansluiten bij het algemene kader van 
artikel 6.1 van de Tw, valt niet in te zien waarom in het kader van artikel 5 BI de 
transitaanbieder niet onder de reikwijdte van het artikel zou vallen. 

Conclusie toepasselijkheid artikel 5 81 
Het verschil van inzicht over de reikwijdte van artikel 5 BI vloeit vooral voort uit de verschillende 
interpretaties van het woord 'daarbij' in het eerste lid van artikel 5 BI. Naar het oordeel van 
ACM geeft KPN een onjuiste interpretatie aan het begrip `daarbij'. 

Door te stellen dat een aanbieder bij zijn rol van transitaanbieder de toegang tot eindgebruikers 
moet controleren, knipt KPN zichzelf ten onrechte op in meerdere aanbieders, terwijl dat niet 

5  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 26 april 2013, nr. WJZ/13069010 blz. 16. 
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aan de orde is. Het artikel kwalificeert in het algemeen de aanbieders op wie de verplichting 
rust, namelijk aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken die de toegang 
tot eindgebruikers controleren. KPN is een dergelijke aanbieder. De beperkte uitleg die KPN 
geeft aan het woord `daarbir vindt geen steun in het doel van de regelgeving. 

Maar ook uit de wetsgeschiedenis en wetssystematiek, de jurisprudentie, de Memorie van 
Toelichting bij artikel 6.5 van de Tw en de Nota van Toelichting bij artikel 5 BI blijkt dat een 
aanbieder, die de toegang tot eindgebruikers controleert, ook in de hoedanigheid van 
transitaanbieder door artikel 5 BI gereguleerd wordt. KPN dient aldus haar transittarieven of 
vergoedingen vast te stellen conform de verplichting uit van artikel 5 BI, tweede lid. 

7.2 Verplichting uit artikel 5 BI 

Om te voldoen aan artikel 5 BI dienen de inkomsten van KPN op de transitdienst voor niet-
geografische nummers (Tlb + T2 — A) niet hoger te zijn dan de inkomsten van de transitdienst 
naar geografische nummers plus de extra kosten (T1a - FTA + extra kosten). 

Onder de transitdienst verstaat ACM alle diensten die worden geleverd door een aanbieder die 
zich tussen een originerende en terminerende aanbieder bevindt. Dat is inclusief diensten voor 
het faciliteren van de betalingsstromen tussen originerende en term inerende aanbieder, 
diensten die KPN aanduidt als revenue handling diensten. Deze diensten zijn onlosmakelijk 
verbonden aan het routeren van het transitverkeer van de originerende naar de terminerende 
aanbieder en vallen daarom onder de reikwijdte van artikel 5 BI. Dit blijkt ook uit de Nota van 
Toelichting bij artikel 5 BI (blz. 23) waarin incassorisico wordt benoemd als een extra 
kostenpost die een reden kan zijn voor hogere tarieven. Dit is ook in lijn met het doel van artikel 
5 BI. 

Dat - zoals KPN stelt — de extra kosten uiteindelijk worden gedekt uit de (ongereguleerde) S-
component, is niet relevant. Het feit dat artikel 5 BI de S-component niet reguleert, betekent niet 
dat de kosten voor de diensten die worden geleverd door de aanbieders in de keten tussen 
beller en nummerhouder en die worden doorberekend in de S-component, ook ongereguleerd 
zijn. 

ACM heeft de bovengenoemde verplichting uitgewerkt in de artikelen 1.i, 2.2.g, 3.2.f. en 4.1.c 
van de beleidsregels. De beleidsregels geven aan dat artikel 5 BI ook ziet op de tarieven van 
aan de elektronische communicatiedienst gekoppelde dienstencomponenten, zoals de incasso 
van het tarief van de informatiedienst (beleidsregels, voetnoot 3). 

Gegeven een bepaald tarief Tlb (voorkant transitdienst) dient KPN om te voldoen aan artikel 5 
BI een tarief T2 (achterkant transitdienst) te rekenen dat niet hoger is dan "Ttransitieo  T1 b + 
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extra kosten + A". Ttransit-geo is 0,4 c/m en T1 b is 0,7 c/m wat betekent dat "T2 s - 0,3 + extra 
kosten + A." 
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Norm bij extra kosten 
KPN stelt dat artikel 5 BI geen enkele norm stelt voor de afwijkende tarieven die gehanteerd 
mogen worden indien er sprake is van extra kosten. Deze interpretatie van KPN van artikel 5 BI 
is niet juist. Uit de formulering van artikel 5 BI ("uitsluitend een afwijkend tarief of afwijkende 
vergoeding hanteren indien dit noodzakelijk is om de extra kosten te dekken die gemoeid zijn 
met de oproepen naar deze niet-geografische nummers"), volgt naar het oordeel van ACM wel 
een duidelijke norm, namelijk dat het tarief niet hoger is dan dat van vergelijkbare oproepen 
naar geografische nummers plus de extra kosten. De interpretatie van KPN leidt daarnaast tot 
de opmerkelijke situatie dat elke minimale hoeveelheid extra kosten, resulteert in totale vrijheid 
ten aanzien van het te hanteren tarief. Dat zou de werking van artikel 5 BI beperken tot die 
situaties waarin er geheel geen extra kosten zijn. Ook dat maakt de interpretatie van KPN geen 
redelijke interpretatie. 
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Niet gekwantificeerde extra kosten 
In reactie op hetgeen KPN opmerkt over niet gekwantificeerde extra kosten, merkt ACM op dat 
KPN verplicht is zich te houden aan artikel 5 BI. Dat impliceert dat KPN verplicht is een 
kwantitatieve schatting te maken van haar extra kosten. Indien KPN daartoe vooralsnog niet in 
staat is, dan dient zij naar oordeel van ACM althans voorlopig tarieven te zetten die niet hoger 
zijn dan de voorlopige schatting van de extra kosten toelaat. Indien later blijkt dat er alsnog 
aanvullende extra kosten zijn, dan kunnen die op dat moment aanleiding zijn voor een 
verhoging van de — vanaf dat moment geldende — transittarieven naar niet-geografische 
nummers. KPN kan zich er echter niet op beroepen dat kosten die niet zijn gekwantificeerd en 
onderbouwd — die soms niet eens kwalitatief zijn onderbouwd of volstrekt onbekend zijn — een 
rol kunnen spelen bij de toets aan een wettelijke norm waar extra kosten een onderdeel van 
zijn. 

9  KPN heeft deze inkoopkosten tot op heden niet inzichtelijk gemaakt, ondanks vragen daarover in de brieven van ACM 

van 2 mei en 3 juli 2013. 
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7.4 Wetgeving niet in strijd met NRK 

Artikel 6.3 (oud) van de Tw betrof een implementatie van de Toegangsrichtlijn. Dit artikel is, 
zoals hierboven uiteengezet, later aangepast ter implementatie van artikel 28 van de 
Universeledienstrichtlijn en werd toen het huidige artikel 6.5 van de Tw. De 
Universeledienstenrichtlijn en de Toegangsrichtlijn zijn beide laatstelijk gewijzigd door middel 
van het NRK. Zoals gezegd is artikel 6.5 van de Tw de grondslag van artikel 5 BI. 

KPN stelt zich op het standpunt dat het systeem van het NRK zou worden doorkruist door de 
tariefregulering van artikel 5 BI omdat regulering slechts kan worden opgelegd aan een 
aanbieder met aanmerkelijke marktmacht. 

ACM kan dit standpunt niet volgen. Allereerst heeft de wetgever het NRK, althans artikel 28 van 
de Universeledienstrichtlijn, juist gemplementeerd door middel van artikel 6.5 van de Tw en 
artikel 5 BI. Deze artikelen zijn bovendien in lijn met de Universeledienstrichtlijn. Artikel 28 van 
de Universeledienstrichtlijn is speciaal opgenomen — dus naast de regelgeving met betrekking 
tot aanmerkelijke marktmachtregulering — om (onder andere) te waarborgen dat eindgebruikers 
gebruik kunnen maken van de diensten achter bepaalde niet geografische telefoonnummers. 
Artikel 5 BI geeft hier een logische en praktische invulling aan. Dergelijke waarborgen buitenom 
het marktanalysekader zijn ook niet nieuw, zie bijvoorbeeld de artikelen 6.1, artikel 6.3 (oud) en 
3.24 van de Tw. 

Met betrekking tot het argument van KPN dat het hier om tariefregulering zou gaan, verwijst 
ACM naar hetgeen in de Nota van Toelichting bij artikel 5 BI daaromtrent is overwogen (stb-
2012-236, blz. 14-15): 

"Artikel 5, tweede lid, van het Besluit interoperabiliteit bepaalt geen absolute hoogte 
voor het te hanteren tarief, zoals gebeurt bij marktanalyseverlichtingen door de 
toezichthouder. De verplichting regelt enkel dat aanbieders geen negatieve 
tariefdiscriminatie mogen toepassen bij oproepen naar niet-geografische nummers, 
teneinde de toegang tot deze nummers en eventuele diensten die met deze nummers 
worden aangeboden te waarborgen. Dit laat onverlet dat partijen zelf de hoogte van het 
tarief dat zij wensen te hanteren kunnen vaststellen. In artikel 5 van het Besluit 
interoperabiliteit wordt op deze wijze de verplichting geiMplementeerd die is vastgelegd 
in artikel 28, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Universele dienstrichtlijn. In het 
gewijzigde artikel 28 (eerste lid, onderdeel a) is namelijk expliciet bepaald dat toegang 
tot niet-geografische nummers mede omvat het gebruikmaken van diensten die met 
behulp van niet-geografische diensten nummers worden geboden. De verplichting in 
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artikel 28, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Universeledienstrichtlijn brengt met 
zich mee dat aanbieders van elektronische communicatiediensten geen maatregelen 
mogen nemen die er feitelijk toe leiden dat het bellen van bepaalde (categorieen van) 
nummers wordt beperkt of ontmoedigd. Zoals in de artikelgewijze toelichting 
uiteengezet is, is een voorbeeld van zo'n maatregel het hanteren van een tariefopslag 
die niet kan worden gerechtvaardigd door onderliggende kosten bij het bellen naar 
nummers uit een specifieke categorie." 

Artikel 5 BI is betreft dus geen tariefregulering. In het artikel is nergens een absoluut tarief 
opgenomen waaraan aanbieders zijn gebonden. Aanbieders kunnen in principe hun eigen 
tarieven voor oproepen naar telefoonnummers op het door hun gewenste niveau vaststellen. 1°  
Artikel 5 BI voorkomt dat aanbieders voor oproepen naar niet-geografische nummers veel 
hogere tarieven of vergoedingen vaststellen die niet worden gerechtvaardigd door 
onderliggende kostenverschillen en op deze wijze er voor zorgen dat eindgebruikers geen of 
minder gebruik maken van diensten achter niet-geografische nummers. 

7.5 Bevoegdheid en gebruik van de bevoegdheid 

Op grond van artikel 15.2, tweede lid, van de Tw in samenhang gelezen met artikel 5.32, eerste 
lid, van de Awb is ACM bevoegd een last onder dwangsom op te leggen. 

ACM ziet aanleiding over te gaan tot handhaving omdat KPN niet voornemens is om aan de 
verplichtingen die voortvloeien uit artikel 5 BI te voldoen. ACM ziet geen bijzondere 
omstandigheden die rechtvaardigen dat van handhaving wordt afgezien. 

8 Last onder dwangsom 

Last 

ACM gelast KPN om: 

binnen vijftien werkdagen na bekendmaking van dit besluit per nummerreeks tarieven te 
hanteren voor haar transitdiensten naar niet-geografische nummers die niet hoger zijn 
dan de transittarieven naar geografische nummers plus de extra kosten voor de 
transitdienst naar de betreffende niet-geografische nummerreeks zoals vastgesteld in 
tabel 1 plus indien van toepassing, de totale vergoeding die de originerende aanbieder 
vraagt voor 080/090x-verkeer (A) (in figuur 1: Tlb + T2 0,4 c/m + extra kosten + A); 

10  Binnen de grenzen van eventuele overige bestaande (aanmerkelijke marktmacht) regulering. 
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haar extra kosten op proportionele wijze toe te rekenen aan de verschillende 
tariefelementen. In beginsel dienen de extra kosten te worden toegerekend als een vast 
bedrag per minuut, doch daar waar die kosten zijn gerelateerd aan de hoogte van de S-
component kan KPN er voor kiezen de extra kosten als een percentage van de S-
component in rekening te brengen. 

ACM stelt in tabel 1 van dit besluit, per kostencategorie en per nummerreeks, de hoogte van de 
extra kosten en inkomsten die de extra kosten verlagen vast van KPN's transitdienst naar niet-
geografische nummers. De (totale) extra kosten die KPN per nummerreeks mag verwerken in 
haar transittarief zijn te berekenen door de extra kosten van die nummerreeks op te tellen en 
hierop de inkomsten die de extra kosten verlagen bij die nummerreeks in mindering te brengen. 

De inhoud van deze last ontslaat KPN niet van de verplichting om indien de extra kosten dalen, 
deze daling door te berekenen in haar transittarieven voor niet-geografische nummers. 

Hoogte dwangsom 

De beoogde werking van de dwangsom brengt mee dat het te verbeuren bedrag mag worden 
afgestemd op het met de overtreding te behalen financiele voordeel, terwijl de financiele 
omstandigheden van de overtreder in beginsel geen rol spelen bij de vaststelling van de 
dwangsom (ABRS 8 december 2004, BR 2005, blz. 433 en ABRS 10 mei 2006, AB 2006, 230). 

ACM schat de omzet van KPN uit transit naar niet-geografische nummers op EUR 500.000 tot 
1.000.000 per maand. ACM legt daarom KPN een dwangsom op ter hoogte van EUR 25.000 
(zegge: vijfentwintigduizend euro) per dag met een maximum van EUR 5.000.000 (zegge: vijf 
miljoen euro). De dwangsom wordt verbeurd na afloop van de begunstigingstermijn. 

ACM gaat er vanuit dat KPN door de hoogte van de dwangsom gedwongen zal zijn aan deze 
lastgeving te voldoen. De dwangsom is niet zodanig hoog dat deze in geen verhouding staat tot 
de overtreding. 

9 Dictum 

ACM stelt vast dat KPN sinds 1 juli 2013 in overtreding is van de verplichting van artikel 5 BI, 
tweede lid, door bij oproepen naar niet-geografische nummers tarieven of vergoedingen voor 
haar transitdienst te rekenen die hoger zijn dan haar tarieven en vergoedingen voor haar 
transitdienst naar geografische nummers plus de extra kosten plus, indien van toepassing, de 
totale vergoeding die de originerende aanbieder vraagt voor 080/090x-verkeer (A). 
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ACM stelt in tabel 1 van dit besluit, per kostencategorie en per nummerreeks, de hoogte van de 
extra kosten en inkomsten die de extra kosten verlagen vast van KPN's transitdienst naar niet-
geografische nummers. De (totale) extra kosten die KPN per nummerreeks mag verwerken in 
haar transittarief zijn te berekenen door de extra kosten van die nummerreeks op te tellen en 
hierop de inkomsten die de extra kosten verlagen bij die nummerreeks in mindering te brengen. 

ACM gelast KPN om: 

- binnen vijftien werkdagen na bekendmaking van dit besluit per nummerreeks tarieven te 
hanteren voor haar transitdiensten naar niet-geografische nummers die niet hoger zijn 
dan de transittarieven naar geografische nummers plus de extra kosten voor de 
transitdienst naar de betreffende niet-geografische nummerreeks zoals vastgesteld in 
tabel 1 plus indien van toepassing, de totale vergoeding die de originerende aanbieder 
vraagt voor 080/090x-verkeer (A) (in figuur 1: Tlb + T2 0,4 dm + extra kosten + A); 

- haar extra kosten op proportionele wijze toe te rekenen aan de verschillende 
tariefelementen. In beginsel dienen de extra kosten te worden toegerekend als een vast 
bedrag per minuut, doch daar waar die kosten zijn gerelateerd aan de hoogte van de S-
component kan KPN er voor kiezen de extra kosten als een percentage van de S-
component in rekening te brengen. 

KPN zal een dwangsom van EUR 25.000 (zegge: vijfentwintigduizend euro) per dag verbeuren 
zulks met een maximum bedrag van EUR 5.000.000 (zegge: vijf miljoen euro) indien zij in 
gebreke blijft. 

Autoriteit Consument en Markt 
namens deze, 

drs. A.J.M. Kleijweg 
Teammanager Directie Telecom Vervoer en Post 
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Bezwaar 

Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na de 
dag waarop dit besluit is bekendgemaakt bezwaar maken bij de Autoriteit Consument en Markt. 
Het postadres is: 

Autoriteit Consument en Markt 
Postbus 16326 
2500 BH Den Haag 

Het bezwaarschrift 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 bezwaar is gericht bevatten. 
Voorts moet het bezwaarschrift de gronden van het bezwaar bevatten. 

ACM wijst u op de mogelijkheid die de Algemene wet bestuursrecht de indiener van een 
bezwaarschrift biedt, om in dat geschrift ACM to verzoeken de bezwaarschriftenfase over to slaan. 
Indien ACM uw verzoek inwilligt, zal uw bezwaarschrift worden doorgezonden naar de rechtbank en 
daar als beroepschrift worden behandeld. De procedure kan daardoor worden verkort. Indien ACM 
uw verzoek niet inwilligt, staat tegen deze beslissing geen beroep open en zal uw bezwaarschrift 
door ACM worden behandeld 
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