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Beleidsregels beëindiging dienstverlening ex artikel 28 Boht

Inleiding
1. Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit  (hierna: het college)

publiceert hierbij het besluit waarbij beleidsregels worden vastgesteld die aangeven op welke wijze
het college voornemens is invulling te geven aan artikel 28 van het Besluit ONP huurlijnen en
telefonie (hierna: Boht) en aan zijn bevoegdheid krachtens artikel 15.1, derde lid, van de
Telecommunicatiewet (hierna: Tw) om toe te zien op de naleving van artikel 28 Boht.

2. De onderhavige beleidsregels moeten worden gekwalificeerd als beleidsregels in de zin van artikel
1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) en zijn overeenkomstig titel 4.3
Awb opgesteld.

3. Op grond van artikel 28 Boht dient een aanbieder van vaste openbare telefonie voorafgaande
toestemming van het college te hebben, alvorens hij zijn dienstverlening mag onderbreken,
beëindigen, aanzienlijk wijzigen of beperken (gemakshalve hierna tezamen: beëindigen). Deze
toestemming is niet alleen noodzakelijk bij het beëindigen van dienstverlening direct aan
eindgebruikers, maar is tevens van toepassing bij het beëindigen van dienstverlening tussen de
partij met aanmerkelijke marktmacht en andere aanbieders onderling. Het college is zich ervan
bewust dat hij met artikel 28 Boht een bijzondere bevoegdheid heeft gekregen. In het normale
contractrecht is het namelijk gebruikelijk om de dienstverlening op te schorten, wanneer de andere
partij niet aan haar contractuele verplichtingen voldoet. De vaste openbare telefoondienst is echter
een basisvoorziening waarover ieder huishouden in Nederland dient te kunnen beschikken en
blijven beschikken. Belangrijk is hierbij de vraag hoe gemakkelijk het voor de eindgebruiker is om
uit deugdelijke alternatieven voor de gewenste dienstverlening te kiezen. Gezien het grote
maatschappelijke belang en de noodzakelijke bescherming van de eindgebruiker, heeft de wetgever
het noodzakelijk geacht het college de bevoegdheid te geven om toestemming tot beëindiging van
de dienstverlening toe te kennen dan wel te weigeren. Deze bevoegdheid is bijzonder, aangezien
hiermee het bestuurlijk recht raakt aan het civiele recht. Ongeacht de afspraken die partijen
onderling contractueel hebben vastgelegd, dient een aanbieder te allen tijde voorafgaande
toestemming van het college te hebben alvorens de dienstverlening beëindigd mag worden. Het
college is zich bewust van de risico’s die het wel of niet verlenen van toestemming met zich
meebrengt voor aanbieders en eindgebruikers. De vaste openbare telefoondienst is echter van
dermate groot publiek belang en de marktsituatie op de markt voor vaste openbare telefonie is
dermate bijzonder, dat het standaard contractrecht hier niet van toepassing is en dat het college na
het zorgvuldig afwegen van de verschillende belangen van betrokkenen zal oordelen over
toestemming voor het beëindigen van de dienstverlening.

4. Het college heeft reeds een aantal besluiten genomen naar aanleiding van verzoeken op grond van
artikel 28 Boht1. Deze verzoeken hadden betrekking op beëindiging van de dienstverlening wegens

                                                          
1 Zoals bijvoorbeeld het besluit KPN/Cistron, kenmerk OPTA/EGM/2001/202484, van 16 augustus 2001 en het
besluit KPN/Vocalis, kenmerk OPTA/EGM/2002/201227, van 6 juni 2002.
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financiële redenen. Gelet op het ontbreken van procedureregels omtrent het indienen en
beoordelen van een dergelijk verzoek en de kennelijke onduidelijkheid omtrent de betekenis en
reikwijdte van artikel 28 Boht, acht het college het noodzakelijk een nadere invulling aan deze
bepaling te geven. Het college wenst met deze beleidsregels inzicht te geven in de wijze waarop hij
van zijn bevoegdheden ter zake gebruik zal maken. Ook wordt hiermee inzicht gegeven in de
afweging van belangen, de vaststelling van feiten en de uitleg van wettelijke voorschriften. Het
college merkt op dat de onderhavige beleidsregels zien op alle verzoeken tot beëindiging van de
dienstverlening, maar met name tot doel hebben inzicht te verschaffen in die situaties, waarin een
aanbieder zich genoodzaakt ziet de dienstverlening te beëindigen om financiële redenen.

5. Aangezien verzoeken op grond van artikel 28 Boht steeds vaker bij het college worden ingediend,
heeft het college bij marktpartijen geïnformeerd2 welke voorbereidingen zij getroffen hebben indien
zij zichzelf genoodzaakt zien hun dienstverlening te beëindigen. Hieruit is gebleken dat
marktpartijen voor de beëindiging van dienstverlening weinig tot geen voorbereidingen getroffen
hebben.

6. De structuur van deze beleidsregels is als volgt opgebouwd. Na een toelichting op het wettelijk en
regelgevend kader van artikel 28 Boht, wordt in het onderdeel “Reikwijdte” inhoudelijk ingegaan op
de beoordeling van verzoeken tot beëindiging van de dienstverlening. Allereerst wordt toegelicht
wanneer internetspraaktelefonie onder artikel 28 Boht valt. Vervolgens wordt ingegaan op de
bescherming van de eindgebruiker met betrekking tot de continuïteit van de vaste openbare
telefoondienst. In de beleidsregels wordt onderscheid gemaakt in beëindiging van
retaildienstverlening en beëindiging van wholesaledienstverlening. Voor beide vormen wordt de
belangenafweging toegelicht en wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze het college hierbij de
financiële aspecten, de door partijen ondernomen stappen en de beëindigingstermijn beoordeelt.
Tevens wordt ingegaan op de speciale situatie dat surséance van betaling of faillissement aan de
orde is en wordt toegelicht hoe het college omgaat met voorwaardelijke verzoeken. Vervolgens
wordt in het onderdeel “Procedure” toegelicht aan welke inhoudelijke en procedurele eisen een
aanvraag ex artikel 28 Boht dient te voldoen en welke beslistermijn het college hanteert. Tot slot
worden kenbaarheid, vertrouwelijkheid van een verzoek en inwerkingtreding van de beleidsregels
toegelicht.

Wettelijk en regelgevend kader
7. Het Boht en de Tw dienen mede ter uitvoering van de ONP Spraakrichtlijn3 (hierna: Spraakrichtlijn).

Artikel 28 Boht is de implementatie van artikel 13 Spraakrichtlijn.

                                                          
2 Brief van het college, kenmerk OPTA/EGM/2002/201665, van 27 juni 2002.
3 Richtlijn 98/10/EG inzake de toepassing van Open Network Provision (ONP) op de spraaktelefonie en inzake de
universele telecommunicatiedienst in een door concurrentie gekenmerkt klimaat, 26 februari 1998, PbEG L
101/24.
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8. Artikel 28 Boht ziet op aanbieders van een vaste openbare telefoondienst of een vast openbaar
telefoonnetwerk. Het begrip “vaste openbare telefoondienst” wordt in artikel 1.1, onder k, Tw als
volgt gedefinieerd: "openbare telecommunicatiedienst die bestaat in de directe overdracht en
routering van spraak van en naar netwerkaansluitpunten op vaste locaties van een
telecommunicatienetwerk, waarvan iedere gebruiker van op een dergelijk netwerkaansluitpunt
aangesloten apparatuur gebruik kan maken om met een ander netwerkaansluitpunt te
communiceren". Onder een “vast openbaar telefoonnetwerk” wordt ingevolge artikel 1.1, onder l,
Tw verstaan: “de elementen van een openbaar telecommunicatienetwerk die geheel of gedeeltelijk
worden gebruikt voor de levering van de vaste openbare telefoondienst”.

9. Artikel 28 Boht bepaalt: “een aanbieder van een vast openbaar telefoonnetwerk of van een vaste
openbare telefoondienst is slechts gerechtigd de door hem geleverde dienst te onderbreken, te
beëindigen, aanzienlijk te wijzigen of te beperken met voorafgaande toestemming van het college”.

10. Artikel 13, eerste lid, Spraakrichtlijn bepaalt: “onverminderd de procedure voor de beslechting van
geschillen op nationaal niveau overeenkomstig artikel 26, punt 1), beschikken de nationale
regelgevende instanties over procedures om situaties het hoofd te bieden waarin organisaties die
vaste openbare telefoonnetwerken en/of vaste openbare telefoondiensten aanbieden, of althans die
organisaties die spraaktelefoniediensten aanbieden en die een aanzienlijke macht op de markt
bezitten of overeenkomstig artikel 5 zijn aangewezen en een aanzienlijke macht op de markt
hebben, maatregelen nemen zoals onderbreking, beëindiging, aanzienlijke wijziging of beperking
van de dienst op zijn minst ten aanzien van organisaties die telecommunicatienetwerken en/of -
diensten leveren.

De nationale regelgevende instantie zorgt ervoor dat deze procedures een transparant
besluitvormingsproces garanderen waarbij voldoende rekening wordt gehouden met de rechten van
betrokken partijen. Een besluit wordt pas genomen nadat beide partijen de gelegenheid hebben
gehad hun standpunt uiteen te zetten. Het besluit wordt naar behoren met redenen omkleed en
binnen een week aan partijen meegedeeld.”

11. Deze bepaling dient onder meer te worden bezien in het licht van overweging 6 en 12
Spraakrichtlijn. In overweging 6 wordt onder meer gesteld dat “het belang van het vaste openbare
telefoonnet en de telefoondienst zo groot is dat deze aan eenieder die daartoe een redelijk verzoek
indient, beschikbaar dient te worden gesteld”. Overweging 12 stelt dat “behalve in geval van
consequent te laat of niet betaalde rekeningen consumenten dienen te worden beschermd tegen
onmiddellijke afsluiting van het net op grond van een onbetaalde rekening”.

Reikwijdte
12. Zoals hiervoor reeds is gesteld, heeft artikel 28 Boht betrekking op aanbieders van vaste openbare

telefoondiensten of aanbieders van vaste openbare telefoonnetwerken. Indien een aanbieder van
een vaste openbare telefoondienst of openbaar telefoonnetwerk de door hem geleverde dienst
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wenst of dient te onderbreken, beëindigen, aanzienlijk te wijzigen of te beperken (gemakshalve
hierna tezamen: beëindigen), dan is dit slechts toegestaan met voorafgaande toestemming van het
college. Derhalve dient deze aanbieder het college eerst om toestemming te verzoeken.

Internetspraaktelefonie
13. Gelet op artikel 28 Boht en de bijbehorende definities in de Tw, kan het bij een aanbieder van een

vaste openbare telefoondienst alleen gaan om een aanbieder die spraak aan gebruikers levert. De
term 'spraak' is echter niet gedefinieerd in de Tw. Derhalve sluit het college voor de definitie van
spraak aan bij de definitie 'spraaktelefoondienst' zoals genoemd in artikel 1, eerste lid, van de
Dienstenrichtlijn 90/388/EEG.4 Dit begrip wordt in dat artikel gedefinieerd als volgt: "de
commerciële exploitatie ten behoeve van het publiek van direct transport en schakeling van spraak
in real-time van en naar aansluitpunten van het geschakelde openbaar netwerk, waar van iedere
gebruiker van op een dergelijk aansluitpunt aangesloten apparatuur gebruik kan maken om met een
ander aansluitpunt te communiceren".

14. In de Mededeling van de Europese Commissie inzake de status van spraak op het internet5 stelt de
Commissie vast dat internetspraakdiensten slechts als spraaktelefoniedienst kunnen worden
aangemerkt indien zij tegelijkertijd voldoet aan elk van de vier criteria van de omschrijving van
spraaktelefoniedienst in de zin van de Dienstenrichtlijn, namelijk:
a) de spraaktelefoniedienst wordt op commerciële basis als zodanig aangeboden;
b) de dienst wordt ten behoeve van het publiek aangeboden;
c) de dienst wordt aangeboden van en naar aansluitpunten op het geschakelde netwerk, en
d) er wordt gebruik gemaakt van direct transport en schakeling van spraak in real-time - in het

bijzonder moet de betrouwbaarheidsgraad en spraakkwaliteit dezelfde zijn als die van
geschakelde openbare netten.

15. Indien een aanbieder eindgebruikers bijvoorbeeld via ADSL-dienstverlening Voice over IP biedt, zal
het college per geval en aan de hand van bovengenoemde criteria nagaan of sprake is van een
“spraaktelefoondienst” zoals bedoeld in de Dienstenrichtlijn.

Bescherming van de eindgebruiker
16. Het college stimuleert bestendige concurrentie in onder meer de telecommunicatiemarkten, dat wil

zeggen: een duurzame situatie waarin particuliere en zakelijke eindgebruikers een keuze kunnen
maken tussen aanbieders en tussen diensten, zodanig dat het prijs- en kwaliteitsaanbod op de
diverse deelmarkten tot stand komt door effectieve marktprikkels. Bij onvoldoende keuze beschermt
het college de eindgebruiker.

                                                          
4 Richtlijn 90/388/EEG van de Commissie van 28 juni 1990 betreffende de mededinging op de markten voor
telecommunicatiediensten, PbEG L 192/10.
5 Mededeling van de Commissie van 22 december 2000, inzake de status van spraak op het internet
overeenkomstig het Gemeenschapsrecht, en inzonderheid overeenkomstig Richtlijn 90/388/EEG, PbEG C 369/03.
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17. Dit betekent in het onderhavige geval dat het college met name zal letten op de wijze waarop
eindgebruikers moeten worden beschermd als het gaat om de vaste openbare telefoondienst.
Daarnaast let het college ook op concurrentieverhoudingen op de markt van de vaste openbare
spraaktelefonie. Deze verhoudingen worden door het college beschouwd in het licht van de
asymmetrische relaties die nog op deze markt gelden. Het is een wettelijke taak van het college om
deze relaties gelijk te trekken, teneinde een ‘level playing field’ te creëren.

18. De vaste openbare telefoondienst is een basisvoorziening waarover ieder huishouden in Nederland,
particulier dan wel zakelijk, dient te kunnen beschikken. Het huidige maatschappelijk verkeer maakt
de beschikbaarheid van deze dienst onontbeerlijk. Voor eindgebruikers van deze dienst is het dan
ook van groot belang dat zij daarover ononderbroken kunnen blijven beschikken. Voorts dient de
eindgebruiker idealiter te kunnen kiezen van welke aanbieder hij de vaste openbare telefoondienst
afneemt. Hiertoe is het van belang dat er op deze markt effectieve concurrentie heerst.

19. Het college is gelet op overwegingen 6 en 12 Spraakrichtlijn van oordeel dat artikel 28 Boht
nadrukkelijk ziet op de bescherming van de belangen van eindgebruikers van vaste openbare
telefoondiensten. Het college stelt in dit verband vast dat de vaste openbare telefoondienst een
basisdienst vormt, waarover iedere eindgebruiker dient te beschikken en dient te blijven
beschikken. Het college acht het daarom onwenselijk wanneer een eindgebruiker, die aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan, verstoken blijft van vaste telefonie. Artikel 28 Boht strekt er
naar het oordeel van het college mede toe om dergelijke situaties te voorkomen.

Begrippenkader retail- en wholesaledienstverlening
20. Bij het beëindigen van dienstverlening wordt in deze beleidsregels onderscheid gemaakt tussen

retaildienstverlening en wholesaledienstverlening. Retaildienstverlening betreft de levering van
diensten direct aan de eindgebruiker. Onder de retailaanbieder wordt in deze beleidsregels verstaan
de aanbieder die diensten levert aan eindgebruikers. Wholesaledienstverlening betreft de levering
van diensten tussen aanbieders. Onder de wholesaleaanbieder wordt in deze beleidsregels verstaan
de aanbieder die diensten levert aan een andere aanbieder. Laatstgenoemde aanbieder levert die
diensten door aan eindgebruikers en is daardoor een retailaanbieder. Hierbij dient te worden
opgemerkt dat deze aanbieder ook diensten kan (door)leveren aan andere aanbieders die deze
diensten vervolgens (door)leveren aan eindgebruikers. Omwille van eenduidigheid wordt in deze
beleidsregels in dat geval echter eveneens gesproken van de retailaanbieder.

Retaildienstverlening
21. Naar het oordeel van het college dient de aanbieder die de dienstverlening aan zijn eindgebruikers

wenst of dient te beëindigen, daarbij de belangen van die eindgebruikers in acht te nemen. De
aanbieder dient de eindgebruikers dan ook zo spoedig mogelijk over de op handen zijnde
beëindiging te informeren, teneinde deze de gelegenheid te geven zich te beraden op deugdelijke
alternatieven om deze dienstverlening van een andere aanbieder af te nemen. Daarbij dient de
aanbieder in ieder geval een opgaaf van redenen te doen en aan te geven op welke wijze
eindgebruikers kunnen overstappen naar een alternatieve aanbieder.
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22. Indien de betreffende eindgebruikers wensen over te stappen naar een andere aanbieder, dan dient
de aanbieder die de dienstverlening beëindigt alle daartoe benodigde medewerking te verlenen.

23. Uit verschillende door aanbieders gehanteerde algemene voorwaarden volgt, dat zij in hun
voorwaarden bij gevallen van beëindiging van dienstverlening slechts uitgaan van een -al dan niet
verwijtbare- gedraging van de eindgebruiker, zoals wanbetaling. Deze situatie, waarin wangedrag
van een individuele eindgebruiker reden geeft tot beëindiging van de dienstverlening aan die
eindgebruiker, is hier echter niet aan de orde. Het college heeft de indruk dat geen, althans slechts
een enkele, aanbieder een regeling heeft opgenomen inzake de beëindiging van de dienstverlening
in gevallen waarin de aanbieder zelf de dienstverlening wenst te beëindigen, terwijl geen sprake is
van wangedrag van eindgebruikers. Gelet op de vaak plotselinge beëindiging van de dienstverlening
en het in algemene zin ontbreken van een contractuele regeling ter bescherming van de
eindgebruiker, voelt het college zich gesterkt in zijn oordeel dat de beëindiging van de
dienstverlening zorgvuldig dient te geschieden. De eindgebruiker mag niet de dupe worden van
beëindiging van de dienstverlening en plotseling verstoken blijven van de vaste openbare
telefoondienst. Uit de reacties van marktpartijen op het verzoek van het college om informatie over
noodscenario’s bij beëindiging van de dienstverlening, blijkt dat geen van de aanbieders die
gereageerd hebben, een noodplan gereed heeft voor plotselinge beëindiging van de diensten.

Wholesaledienstverlening
24. Eindgebruikers nemen diensten af van verschillende aanbieders. Andere aanbieders dienen

eindgebruikers meestal te bereiken door middel van interconnectie of bijzondere toegang tot het
telefoonnetwerk van de partij met aanmerkelijke macht op de markt van vaste openbare telefonie
(hierna: AMM partij). Dit geldt bijvoorbeeld voor aanbieders van carrier (pre) selectie en aanbieders
die voor hun dienstverlening thans afhankelijk zijn van de ontbundelde toegang tot het
aansluitnetwerk van KPN, aangezien KPN thans is aangewezen als AMM partij op de markt van vaste
openbare telefonie.

25. De AMM partij heeft, als aanbieder van een vast openbaar telefoonnetwerk, de mogelijkheid om de
diensten van andere marktpartijen te beëindigen. Gezien haar aanwijzing als partij met
aanmerkelijke macht op de markt van vaste openbare telefonie, heeft de AMM partij daarbij
wezenlijke invloed op de beëindiging van diensten van andere aanbieders aan hun eindgebruikers,
waaronder de vaste openbare spraaktelefoondienst. Andere aanbieders van vaste openbare telefonie
kunnen afhankelijk zijn van het netwerk van de AMM partij voor het bereiken van hun
eindgebruikers. Indien de AMM partij de dienstverlening aan een dergelijke retailaanbieder
beëindigt, dan is de retailaanbieder daardoor gedwongen de dienstverlening aan zijn
eindgebruikers te beëindigen. Deze asymmetrische relatie, met belangrijke gevolgen voor de
eindgebruikers van aanbieders van de vaste openbare spraaktelefoondienst, wordt ook expliciet
genoemd in overweging 12 en artikel 13 Spraakrichtlijn. Daarnaast zijn aanbieders met een eigen
vast openbaar telefoonnetwerk afhankelijk van het netwerk van andere aanbieders, waaronder de
AMM partij, voor het bereiken van eindgebruikers op die netwerken.
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26. Indien de AMM partij haar dienstverlening aan een andere aanbieder beëindigt, dan is deze
aanbieder niet langer in staat zijn eindgebruikers te bereiken, of kunnen zijn eindgebruikers niet
langer telefoneren met eindgebruikers van andere aanbieders, waaronder die van de AMM partij. Als
gevolg daarvan kunnen deze eindgebruikers van andere aanbieders verstoken blijven van de vaste
openbare telefoondienst. Het college voorziet een situatie waarbij eindgebruikers al snel geneigd
zijn (voorlopig) wederom vaste telefonie af te nemen van de AMM partij. Dit kan naar het oordeel
van het college ten nadele werken van de concurrentieontwikkeling op de markt voor vaste
openbare telefoonnetwerken en/of vaste openbare telefoondiensten.

27. Indien een aanbieder zijn dienstverlening aan eindgebruikers dient te beëindigen omdat de AMM
partij haar dienstverlening aan eerstgenoemde aanbieder zal staken, dan dient ook de AMM partij
als leverancier van telefoondiensten en/of een telefoonnetwerk het college om toestemming ex
artikel 28 Boht te verzoeken.

28. Op grond van het bovenstaande concludeert het college dat toestemming van het college aan de
AMM partij voor de beëindiging van haar dienstverlening als leverancier van telefoondiensten of een
telefoonnetwerk aan andere marktpartijen vereist is, indien de betreffende aanbieder de door de
AMM partij geleverde dienst gebruikt voor het aanbieden van een vast openbaar telefoonnetwerk
en/of een vaste openbare telefoondienst.

Belangenafweging
29. Gelet op het voorgaande onderkent het college bij de beoordeling van een verzoek ex artikel 28

Boht verschillende belangen. Het belang van de aanbieder die de dienstverlening aan zijn
eindgebruikers wenst dan wel dient te beëindigen, het belang van de betreffende eindgebruikers en
het belang van de eventuele aanbieder van de wholesaledienst aan eerstgenoemde aanbieder.

30. Zoals reeds eerder aangegeven, betreft het belang van de eindgebruikers in hoofdzaak het
ononderbroken kunnen blijven beschikken over vaste telefonie en gebruik kunnen maken van de
vaste openbare telefoondienst van de aanbieder naar keuze. Uiteraard is ook het beschikbaar zijn
van de universele dienstverlening aan te merken als een algemeen belang. Thans is de AMM partij
op grond van artikel 9.1, eerst lid, Tw jo artikel 41, eerste lid, Boht verplicht eindgebruikers, naar
aanleiding van een redelijk verzoek, aan te sluiten op het vaste openbare telefoonnetwerk op een
vaste locatie en toegang te bieden tot de vaste openbare telefoondienst.

31. De verzoekende retailaanbieder heeft in het merendeel van de gevallen een bedrijfseconomisch
belang bij beëindiging van de dienstverlening. In andere gevallen, wanneer bijvoorbeeld de
wholesaleaanbieder de dienstverlening dreigt te beëindigen, heeft de retailaanbieder onder
bepaalde omstandigheden juist een belang bij het voortzetten van de dienstverlening aan de
eindgebruikers en bij bescherming van diens naam en concurrentiepositie.
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32. De wholesaleaanbieder heeft met name financiële belangen bij de beëindiging van de
dienstverlening aan de betreffende aanbieder. De wholesaleaanbieder heeft belang bij bescherming
tegen niet betalende aanbieders, het afdekken van financiële risico’s en het nakomen van
contractverplichtingen.

33. Bij de beoordeling van een verzoek ex artikel 28 Boht dient het college de bovengenoemde
belangen tegen elkaar af te wegen. Daarbij zal over het algemeen het belang van de eindgebruiker
zeer zwaar meewegen. Immers, de beschikbaarheid van vaste telefonie is naar het oordeel van het
college van een dusdanige maatschappelijke relevantie, dat beëindiging van de dienstverlening aan
eindgebruikers zorgvuldig dient te geschieden. Daarnaast zal over het algemeen het belang van de
concurrentie in het algemeen zwaar meewegen, aangezien hierdoor gewaarborgd wordt dat de
eindgebruiker kan kiezen van welke aanbieder hij vaste telefonie afneemt.

34. Indien financiële risico’s voor de retail- en/of wholesaleaanbieder in het geding zijn, zal het college
deze risico’s al naar gelang de zwaarte daarvan en de overige omstandigheden van het geval
meewegen. Zo weegt naar het oordeel van het college het belang van een wholesaleaanbieder zeer
zwaar, wanneer de aanbieder aan wie deze dienst wordt geleverd blijvend niet aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen.

35. In normaal economisch verkeer wordt doorgaans de levering van diensten opgeschort, wanneer de
andere partij niet aan haar financiële verplichtingen voldoet. Voor de levering van diensten als
interconnectie en bijzondere toegang geldt echter dat een beëindiging van de dienstverlening door
de wholesaleaanbieder dermate verstrekkende gevolgen heeft voor het voortbestaan van de
retailaanbieder en derhalve de concurrentie op de markt, dat de beëindiging daarvan naar het
oordeel van het college als uiterste middel dient te worden beschouwd om financiële
genoegdoening te krijgen. De wholesaleaanbieder staat een scala van instrumenten ter beschikking
om financiële genoegdoening te krijgen, variërend van een gerechtelijke procedure of beslaglegging
tot aan het uiterste middel van het beëindigen van de dienstverlening. Het financiële risico dat de
wholesaleaanbieder loopt bij voortzetting van zijn dienstverlening dient te worden afgewogen tegen
de belangen van de eindgebruikers van de retailaanbieder bij beëindiging van de dienstverlening en
het belang van concurrentie in het algemeen.

Financiële aspecten
36. Teneinde op een aanvraag te kunnen beslissen, dient het college inzicht te verkrijgen in de mogelijk

aanwezige wederzijdse vorderingen tussen partijen. Indien sprake is van dergelijke wederzijdse
vorderingen, dan dienen beide partijen het college die medewerking te verlenen die nodig is om dit
inzicht te verkrijgen. Het college zal de vorderingen marginaal toetsen. Het college is van oordeel
dat alleen onbetwiste vorderingen, die reeds opeisbaar zijn, dan wel vorderingen die in rechte
vaststaan, bijvoorbeeld door een onherroepelijk geworden uitspraak in een gerechtelijke procedure,
bij zijn besluitvorming in beschouwing kunnen worden genomen. Deze vorderingen vormen een
indicatie van het betalingsgedrag van partijen in het verleden.
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37. Een vordering is opeisbaar indien de betalingstermijn verstreken is. Vorderingen die door één of
door beide partijen beargumenteerd betwist worden, dienen eerst onderling of via de civiele rechter
vastgesteld te worden, voordat het college deze meeneemt in zijn besluitvorming. Indien geen
sprake is van opeisbare, onbetwiste dan wel in rechte vaststaande vorderingen, is het college van
oordeel dat het betalingsgedrag van de retailaanbieder goed is en zal het college in beginsel geen
toestemming verlenen tot beëindiging van de dienstverlening.

38. In geval van een beweerde blijvende onmogelijkheid van de ene partij om aan haar
betalingsverplichting(en) jegens de andere partij te voldoen, dient door de verzoekende partij
schriftelijk genoegzaam te worden aangetoond in hoeverre daarvan sprake is. Indien het college
constateert dat er geen sprake is van “niet blijvend aan de betalingsverplichtingen kunnen
voldoen”, dan dient het belang van de voortzetting van de dienstverlening en het belang van
concurrentie in het algemeen, naar het oordeel van het college zwaarder te wegen dan het belang
van de wederpartij, te weten het afdekken van financiële risico’s. Immers, de belangen van de partij
aan wie de dienstverlening dreigt te worden beëindigd zouden naar het oordeel van het college
ernstig worden geschaad en de continuïteit van de onderneming komt in gevaar, indien aan de
wholesaleaanbieder in dat geval toestemming zou worden verleend om zijn dienstverlening te
staken.

39. Het college acht het redelijk dat, indien het college van oordeel is dat de retailaanbieder in
onvoldoende mate zijn betalingsverplichtingen is nagekomen en er geen reëel vooruitzicht is op
betaling van de opeisbare vorderingen, die niet betwist worden dan wel in rechte vaststaan, van de
wholesaleaanbieder jegens de retailaanbieder, de wholesaleaanbieder zekerheid mag vragen voor
het door hem in redelijkheid aantoonbaar te verwachten risico voor toekomstige leveringen. Het
college zal in zijn besluitvorming, naar aanleiding van een verzoek ex artikel 28 boht, de
redelijkheid (proportionaliteit en subsidiariteit) van de door de wholesaleaanbieder verzochte en/of
verkregen zekerheid in de door het college te maken belangenafweging meenemen. Bij het
beoordelen van de redelijkheid van de zekerheidstelling zal het college ondermeer kijken naar de
periode van de gehanteerde facturerings- en betalingstermijn en het gemiddelde bedrag aan
dienstverlening, die de retailaanbieder gedurende deze periode afneemt van de
wholesaleaanbieder.

40. Contractueel bedongen zekerheden ter dekking van financiële risico’s zoals het afgeven van
bankgaranties, die niet betwist worden dan wel in rechte vaststaan door bijvoorbeeld een
onherroepelijk geworden uitspraak in een gerechtelijke procedure, zullen door het college
marginaal worden getoetst in die zin dat de bedongen bankgarantie in het kader van het verzoek
gezien de gegeven omstandigheden redelijk dient te zijn. Hierbij zal het college met name de
proportionaliteit en de subsidiariteit van de contractuele verplichting tot het afgeven van een
bankgarantie onder de gegeven omstandigheden beoordelen.

41. Indien het college van oordeel is dat de door de wholesaleaanbieder gevraagde zekerheidstelling
redelijk is en de retailaanbieder kan of wil deze zekerheid niet verstrekken, dan zal het college zijn
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toestemming voor het beëindigen van de dienstverlening aan de wholesaleaanbieder niet
onthouden.

Surséance van betaling en faillissement
42. Indien aan de retailaanbieder welke geleverd krijgt van de wholesaleaanbieder surséance van

betaling wordt verleend, zal het college toestemming verlenen aan de wholesaleaanbieder om zijn
diensten jegens de in surséance van betaling verkerende aanbieder te beëindigen, tenzij de
bewindvoerder de onderneming in de surséance van betaling continueert en de bewindvoerder in de
surséance van betaling op korte termijn afdoende zekerheden aan de wholesaleaanbieder kan
verschaffen ter dekking van de door hem te lopen financiële risico’s in verband met de continuering
van de dienstverlening in de toekomst.

43. Indien aan de retailaanbieder surséance van betaling wordt verleend en deze de dienstverlening
wenst te beëindigen, zal het college zijn toestemming voor de beëindiging van de dienstverlening
aan de retailaanbieder niet onthouden.

44. Indien de retailaanbieder welke geleverd krijgt van de wholesaleaanbieder failliet wordt verklaard,
zal het college toestemming verlenen aan de wholesaleaanbieder om zijn diensten jegens de
failliete aanbieder te beëindigen, tenzij de curator de onderneming in het faillissement continueert
en de curator in het faillissement op korte termijn afdoende zekerheden aan de wholesaleaanbieder
kan verschaffen ter dekking van de door hem te lopen financiële risico’s in verband met de
continuering van de dienstverlening in de toekomst.

45. Indien de retailaanbieder failliet wordt verklaard, zal het college zijn toestemming voor de
beëindiging van de dienstverlening aan de retailaanbieder niet onthouden.

Ondernomen stappen
46. Bij een verzoek tot beëindiging van een wholesaleaanbieder worden de juridische stappen die

partijen reeds ondernomen hebben om vorderingen in rechte vast te stellen dan wel de vaststaande
vorderingen geïnd te krijgen, door het college meegewogen in de besluitvorming. Indien de
verzoekende partij nog geen juridische stappen ondernomen heeft om vorderingen geïnd te krijgen,
bijvoorbeeld via beslaglegging of een (incasso) kort geding, zal het college de reden(en) hiervoor
meewegen in zijn besluitvorming. Immers, het college is van oordeel dat de beëindiging van de
dienstverlening als uiterste middel dient te worden beschouwd om het voldoen aan
betalingsverplichtingen af te dwingen.

47. Het college acht het van belang dat partijen bij geschillen over betaling eerst trachten via
onderhandelingen tot een schikking te komen. De uitkomsten van dergelijke onderhandelingen
worden door het college dan ook in de besluitvorming meegewogen. Indien partijen op het moment
van indiening van de aanvraag (nog) met elkaar in onderhandeling zijn over de beëindiging dan wel
voortzetting van de dienstverlening, zal het college geen toestemming verlenen tot beëindiging.
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Termijnen
48. Het college acht het over het algemeen redelijk dat de retailaanbieder zijn eindgebruikers minimaal

vier weken voor de beëindiging van de dienstverlening informeert. Het college kan zich echter
voorstellen dat afwijking van deze termijn gerechtvaardigd is, bijvoorbeeld indien de aanbieder
genoegzaam kan aantonen dat het voor eindgebruikers redelijk eenvoudig is om op kortere termijn
alternatieve dienstverlening te kunnen afnemen.

49. Aangezien ook bij het beëindigen van wholesaledienstverlening de bijzondere belangen van
eindgebruikers en de concurrentie in het algemeen in acht dienen te worden genomen, is het
college van oordeel dat de termijn waarop de wholesaleaanbieder de retailaanbieder over de op
handen zijnde beëindiging informeert, voldoende ruimte moet laten voor de retailaanbieder om op
zijn beurt tijdig zijn eindgebruikers te informeren. De informatietermijn voor de wholesaleaanbieder
kan naar het oordeel van het college dan ook nooit korter zijn dan de informatietermijn van de
retailaanbieder, die in beginsel op vier weken is gesteld.

50. Het college overweegt dat hij in de uitzonderlijke situaties van surséance van betaling dan wel
faillissement van de retailaanbieder, geen informatietermijn kan stellen waarop beëindiging van de
dienstverlening redelijk is. Het college is wel van oordeel dat eindgebruikers in een dergelijke
situatie zo snel mogelijk op de hoogte moeten worden gesteld van de beëindiging van de
dienstverlening, zodat zij zich kunnen beraden op alternatieven.

Voorwaardelijke verzoeken
51. Een voorwaardelijk verzoek is een aanvraag tot beëindiging van de dienstverlening waarbij aan de

aanvraag een voorwaarde verbonden is, die op het moment van indiening nog niet van toepassing
is. Een dergelijk voorwaardelijk verzoek, dat veelal ziet op een toekomstige situatie, zal door het
college niet gehonoreerd worden.

Procedure
52. Een verzoek ex artikel 28 Boht dient te worden aangemerkt als een aanvraag zoals bedoeld in artikel

4:1 Awb. Het college wenst hierbij een nadere invulling van de procedure te geven ten aanzien van
de inhoud van de aanvraag en de beslistermijn. Voor het overige is op het indienen en behandelen
van een verzoek ex artikel 28 Boht de Awb onverkort van toepassing.

Inhoud van de aanvraag
53. Teneinde een verzoek om beëindiging van de dienstverlening te kunnen beoordelen, dient het

college te beschikken over alle daartoe relevante informatie. Zoals volgt uit artikel 4:2, tweede lid,
Awb verschaft de aanvrager de gegevens en bescheiden die voor de beslissing op de aanvraag nodig
zijn en waarover hij redelijkerwijs de beschikking kan krijgen.
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54. Gelet op de strekking van artikel 28 Boht en de termijn waarbinnen het college een beslissing op de
aanvraag zal nemen, dient de aanvrager, indien de aanvraag betrekking heeft op het beëindigen
van retaildienstverlening, in ieder geval de volgende vragenlijst te beantwoorden:
a) Welke dienstverlening aan eindgebruikers wenst de retailaanbieder te beëindigen, op welke

gronden en per welke datum?
b) Is aan de retailaanbieder reeds surséance van betaling verleend dan wel is deze failliet

verklaard of is hierom verzocht?
c) Welke stappen heeft de retailaanbieder reeds ondernomen om haar eindgebruikers te

informeren en zijn reeds afspraken gemaakt over migratie van eindgebruikers?

55. Gelet op het doel van artikel 28 Boht en de termijn waarbinnen het college een beslissing op de
aanvraag zal nemen, dient de aanvrager, indien de aanvraag betrekking heeft op het beëindigen
van wholesaledienstverlening, in ieder geval de volgende vragenlijst te beantwoorden:
a) Welke dienstverlening aan welke retailaanbieder wenst de wholesaleaanbieder te beëindigen,

op welke gronden en per welke datum?
b) Welke opeisbare vorderingen, die niet betwist worden dan wel in rechte vaststaan, bestaan

tussen de wholesaleaanbieder en de retailaanbieder?
c) Welke facturerings- en betalingstermijn hanteert de wholesaleaanbieder t.o.v. de

retailaanbieder, wat is de gemiddelde hoogte van de omzet van de retailaanbieder gedurende
deze periode en heeft de retailaanbieder (hiervoor) een bankgarantie of andere vorm van
zekerheid gesteld?

d) Is aan de retailaanbieder reeds surséance van betaling verleend dan wel is deze failliet
verklaard of is hierom verzocht?

e) Welke stappen heeft de wholesaleaanbieder reeds ondernomen om vorderingen op de
retailaanbieder geïnd te krijgen dan wel financiële zekerheidstelling af te dwingen?

f) Hebben de wholesaleaanbieder en de retailaanbieder via onderhandelingen getracht tot een
schikking te komen of zijn er op dit moment onderhandelingen gaande?

56. Om het college inzicht te verschaffen in bovenstaande vragen dient de aanvrager, voor zover op het
betreffende geval van toepassing, daartoe een schriftelijke onderbouwing van de beantwoording
van de vragen te verschaffen, indien van toepassing met behulp van afschriften en bewijsstukken,
zoals bijvoorbeeld gerechtelijke uitspraken of afschriften van bankgaranties.

De beslistermijn
57. Uit artikel 13 Spraakrichtlijn volgt dat een besluit pas genomen wordt nadat beide partijen de

gelegenheid hebben gehad hun standpunt uiteen te zetten. Tevens volgt hieruit dat het besluit
vervolgens binnen een week aan partijen meegedeeld wordt. Het college zal het besluit dan ook in
beginsel binnen een week nadat de aanvrager (en de eventuele andere marktpartij) gehoord is (dan
wel zijn) nemen. In die gevallen waarin geen hoorzitting plaatsvindt, zal het college er naar streven
binnen een week na ontvangst van de schriftelijke zienswijze(n) een besluit te nemen.
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58. Gelet op de strekking en de reikwijdte van artikel 28 Boht en de belangen die daarmee gemoeid
zijn, acht het college het noodzakelijk een kortere beslistermijn te hanteren dan de beslistermijn
van de Awb. Derhalve zal het college in ieder geval binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag
een besluit nemen.

Kenbaarheid
59. Aangezien het college voor het nemen van een besluit op een verzoek ex artikel 28 Boht een relatief

korte beslistermijn zal moeten hanteren en daartoe over alle relevante informatie dient te
beschikken, acht het college het wenselijk dat een aanbieder reeds op het moment dat hij
voornemens is zijn dienstverlening te beëindigen het college daarvan op de hoogte brengt.
Vanzelfsprekend zal een dergelijke mededeling met de daartoe benodigde vertrouwelijkheid worden
behandeld en niet worden aangemerkt als een verzoek ex artikel 28 Boht. Een dergelijke
mededeling van het voornemen de dienstverlening te beëindigen geeft het college de mogelijkheid
voorbereidend werk te verrichten, zodat het eventueel daarop volgende verzoek zo spoedig mogelijk
kan worden beoordeeld.

Vertrouwelijkheid
60. Indien bij de behandeling van een verzoek ex artikel 28 Boht sprake is van meerdere partijen, dan

zendt het college de correspondentie tussen het college en een partij dan wel door een partij
ingediende gegevens of bescheiden door aan de andere partij, tenzij sprake is van
bedrijfsvertrouwelijkheid van gegevens.

61. Voor zover sprake is van aan het college te verstrekken dan wel verstrekte informatie waarin
bedrijfsvertrouwelijke gegevens zijn opgenomen, dient de partij die gegevens of bescheiden indient
aan te geven welke onderdelen hij als bedrijfsvertrouwelijk beschouwt. Desgevraagd wordt dit met
redenen omkleed. Deze partij dient bij het college een ‘Versie OPTA’, waarin de onderdelen die hij
als bedrijfsvertrouwelijk aanmerkt zijn opgenomen, en een ‘Versie (naam andere partij)’, waarin de
onderdelen die hij als bedrijfsvertrouwelijk aanmerkt onleesbaar zijn gemaakt of op zichtbare wijze
zijn weggelaten, bij het college in te dienen.

62. De beoordeling of informatie bedrijfsvertrouwelijk is, geschiedt op basis van de gronden genoemd
in artikel 10 Wet openbaarheid van bestuur.



OPTA/EGM/2002/201720 15 oktober 2002

Inwerkingtreding
63. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie op de website van OPTA,

www.opta.nl.

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT,
overeenkomstig een door het college genomen besluit,

drs. H.C. Bakker, secretaris


