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 beslissing op bezwaar JB03036  
 
Geachte heer Kroes, 
 
Hierbij treft u aan de beslissing van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie 
Autoriteit (hierna: het college) inzake de bezwaren KPN Telecom B.V. (hierna: KPN) tegen het besluit 
van het college van 1 mei 2003 (kenmerk OPTA/IBT/2003/201727, hierna: het bestreden besluit) inzake 
het geschil tussen Tiscali B.V. (hierna: Tiscali) en KPN over bitstroomtoegang (hierna: bitstroom).   
 
Het college vat de beslissing op bezwaar als volgt samen. Het college acht zich bevoegd om het 
bestreden besluit te nemen. Naar het oordeel van het college valt bitstroom onder de verplichting van 
KPN om bijzondere toegang tot haar telefoonnetwerk te verlenen. De essentiële elementen van het 
netwerk voor bitstroom, worden evenzeer voor telefonie gebruikt en behoren dus tot het 
telefoonnetwerk. De overige elementen kunnen ook voor telefonie worden gebruikt. Daarnaast zou een 
beperkte uitleg een uit technisch, economisch en juridisch oogpunt niet te rechtvaardigen onderscheid 
tussen smalband- en breedbandinternet toegangdiensten betekenen. Ook strookt een dergelijke uitleg 
niet met de bedoeling van de wetgever. Het college ziet voorts geen bezwaren in het licht van het 
overgangsrecht voor de nieuwe Europese richtlijnen. Ook blijft het college van oordeel dat het verzoek 
om bitstroom een redelijk verzoek om bijzondere toegang betreft. Ten aanzien van de tariefbepaling 
komt het college wel tot aanpassing van het bestreden besluit. Het tarief dat wordt gesteld voor de 
periode tot 1 oktober 2003 behoort niet definitief te zijn en dient na die datum verrekend te worden. De 
overige punten van bezwaar van KPN leiden niet tot herziening van het bestreden besluit.    
 
In dit kader benadrukt het college nogmaals het belang van ontwikkeling van concurrentie om 
breedbandtoegang. Het gebruik van markt voor breedbandinternet in Nederland groeit explosief, maar 
het overgrote deel van de groei is beperkt tot één aanbieder, KPN. Zonder verplichting om ook andere 
aanbieders bijzondere toegang te verlenen in de vorm van bitstroom, zullen deze andere aanbieders niet 
in staat zijn op duurzame wijze te concurreren. Dit zal uiteindelijk leiden tot een markt waarop 
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daadwerkelijk concurrentie ontbreekt, hetgeen de ontwikkeling van prijzen en diensten kan 
belemmeren.  
 
A. VERLOOP VAN DE PROCEDURE 
 
Op 5 mei 2003 heeft KPN op nader aan te voeren gronden bezwaar gemaakt tegen het bestreden besluit. 
 
KPN heeft op 6 juni 2003 haar aanvullende gronden voor bezwaar bij het college ingediend.   
 
Bij brief van 11 juni 2003 heeft Tiscali op nader aan te voeren gronden bezwaar gemaakt tegen het 
bestreden besluit. Dit heeft zij bij brief van 13 juni 2003 ingetrokken.  
 
Op 23 juni 2003 heeft Tiscali haar zienswijze op het bezwaarschrift van KPN bij het college ingediend.  
 
KPN heeft op 23 juni 2003 nader aanvullende gronden voor bezwaar bij het college ingediend.  
 
Op 4 juli 2003 heeft de hoorzitting plaatsgevonden. 
 
In zijn schriftelijke uitspraak van 25 juli 2003 heeft de voorzieningenrechter het bestreden besluit 
geschorst tot zes weken na de bekendmaking van de beslissing op bezwaar.  
 
Bij brief van 31 juli 2003 heeft het college KPN en Tiscali de gelegenheid geboden schriftelijk te 
reageren naar aanleiding van de uitspraak van de voorzieningenrechter. 
 
Bij brief van 11 augustus 2003 heeft het college een reactie van Tiscali ontvangen. Op 11 augustus 2003 
heeft het college een reactie van KPN ontvangen. 
 
B. FEITEN 
 
Voor een uiteenzetting van de feiten die in deze zaak relevant zijn, waaronder een beschrijving van wat 
bitstroom precies is, verwijst het college kortheidshalve naar het primaire besluit. Daarop aanvullend 
nog de volgende feiten.  
 
KPN heeft op 26 juni jl. onder protest een document doen toekomen aan Tiscali dat als een aanzet tot 
een aanbod kan worden beschouwd. Hierover heeft tussen partijen ook overleg plaatsgevonden. Dit 
heeft echter nog niet tot overeenstemming geleid. 
 
De voorzieningenrechter heeft het bestreden besluit geschorst. De reden hiervoor is dat de 
voorzieningenrechter KPN niet verplicht acht bijzondere toegang in de vorm van bitstroom te leveren. 
Bijzondere toegang is immers slechts verplicht voor het telefoonnetwerk, aangezien KPN daarvoor is 
aangewezen als partij met aanmerkelijke marktmacht (hierna: AMM). Bitstroom maakt echter ook 



 

gebruik van elementen die niet tot het telefoonnetwerk behoren en die derhalve niet onder de 
verplichting op grond van de AMM-aanwijzing vallen, aldus de voorzieningenrechter.    
 
C. JURIDISCH KADER 
 
Voor het juridisch kader verwijst het college deels naar het bestreden besluit. Aanvullend daarop wordt 
hier ingegaan op de wettelijke begrippen in verband met de verplichting van KPN tot het verlenen van 
bijzondere toegang. Ook wordt ingegaan op het overgangsrecht van de nieuwe Europese richtlijnen en 
de wet ter implementatie daarvan (hierna: het nieuwe ONP-kader). 
 
Verplichting bijzondere toegang 
Op grond van artikel 6.9, eerste lid, Tw moeten aanbieders, die door het college op grond van artikel 
6.4, eerste lid zijn aangewezen als AMM-aanbieder, voldoen aan redelijke verzoeken om bijzondere 
toegang.  
  
Onder bijzondere toegang moet ingevolge artikel 1.1, onder j, Tw, worden verstaan: toegang tot een 
telecommunicatienetwerk op andere punten dan de netwerkaansluitpunten die aan de meeste 
gebruikers worden aangeboden. 
 
Een telecommunicatienetwerk is ingevolge artikel 1.1, onder d, Tw de overdrachtsapparatuur, en waar 
van toepassing, de routeringsapparatuur en andere technische middelen die de overdracht mogelijk 
maken van signalen tussen netwerkaansluitpunten via kabels, radiogolven, optische middelen of andere 
elektromagnetische middelen.  
 
Artikel 6.4, eerste lid, Tw geeft het college kort gezegd de bevoegdheid om een aanbieder van vaste 
openbare telefoonnetwerken en vaste openbare telefoondiensten aan te wijzen indien zij beschikt over 
aanmerkelijke marktmacht.     
 
Onder een vast openbaar telefoonnetwerk dient volgens artikel 1.1, onder l, Tw te worden verstaan: de 
elementen van een openbaar telecommunicatienetwerk die geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor 
de vaste openbare telefoondienst.  
 
De definitie van vaste openbare telefoondienst luidt, voor zover hier relevant, volgens artikel 1.1, onder 
k, Tw: een openbare telecommunicatiedienst die bestaat in de directe overdracht en routering van 
spraak.      
 
Overgangsrecht nieuwe ONP-kader 
Artikel 27 van de kaderrichtlijn1 luidt:  “De lidstaten handhaven alle verplichtingen krachtens de 
nationale wetgeving als bedoeld in artikel 7 van Richtlijn 2002/19/EG (toegangsrichtlijn) en artikel 16 
van Richtlijn 2002/22/EG (Universeledienstrichtlijn) totdat een nationale regelgevende instantie met 
                                                      
1 Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk 
regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en –diensten. 



 

betrekking tot deze verplichtingen een besluit heeft genomen overeenkomstig artikel 16 van deze 
richtlijn. 
Exploitanten van vaste openbare telefoonnetten over wie hun nationale regelgevende instantie heeft 
gemeld dat zij over een aanmerkelijke macht op de markt beschikken bij het aanbieden van vaste 
openbare telefoonnetten en -diensten overeenkomstig bijlage I, deel 1, van Richtlijn 97/33/EG of 
Richtlijn 98/10/EG, worden verder "aangemelde exploitanten" genoemd voor de toepassing van 
Verordening (EG) nr. 2887/2000, zulks tot het tijdstip waarop de in artikel 16 bedoelde 
marktanalyseprocedure is voltooid. Daarna worden zij niet langer als "aangemelde exploitanten" 
beschouwd voor de toepassing van deze richtlijn”. 
 
In artikel 16 van de kaderrichtlijn is de procedure voor marktanalyse geregeld.  
 
Artikel 7 van de Toegangsrichtlijn2, waarnaar in artikel 16 Kaderrichtlijn wordt verwezen, bepaalt:  
 
“Evaluatie van eerdere verplichtingen inzake toegang en interconnectie 
1. De lidstaten handhaven alle verplichtingen inzake toegang en interconnectie die vóór de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn ten aanzien van openbare communicatienetwerken en/of -diensten 
aanbiedende ondernemingen golden krachtens de artikelen 4, 6, 7, 8, 11, 12 en 14 van Richtlijn 
97/33/EG, artikel 16 van Richtlijn 98/10/EG en de artikelen 7 en 8 van Richtlijn 92/44/EG; deze 
verplichtingen worden gehandhaafd totdat zij zijn geëvalueerd en daarover een besluit is genomen 
overeenkomstig lid 3. 
2. De Commissie zal aangeven welke markten relevant zijn voor de in lid 1 bedoelde verplichtingen in de 
eerste aanbeveling inzake relevante markten voor producten en diensten en in de beschikking tot 
vaststelling van de transnationale markten, die volgens de procedure van artikel 15 van Richtlijn 
2002/21/EG (kaderrichtlijn) wordt aangenomen. 
3. De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende instanties zo spoedig mogelijk na 
inwerkingtreding van deze richtlijn, en vervolgens op gezette tijden, een marktanalyse uitvoeren 
volgens de procedure van artikel 16 van Richtlijn 2002/21/EG (kaderrichtlijn) om te bepalen of de 
betrokken verplichtingen moeten worden gehandhaafd, gewijzigd of opgeheven. Voor de voorafgaande 
kennisgeving aan de partijen waarvoor een dergelijke wijziging of opheffing van verplichtingen geldt 
wordt een passende termijn in acht genomen” 
 
In punt 12 van de considerans bij de kaderrichtlijn is het doel van de overgangsbepalingen aangegeven:  
“Om de continuïteit van de bestaande afspraken te waarborgen en te voorkomen dat een rechtsvacuüm 
ontstaat, moet ervoor worden gezorgd dat de verplichtingen inzake toegang en interconnectie 
krachtens (genoemde artikelen van de richtlijnen) in een eerste stadium in het nieuwe 
regelgevingskader worden overgenomen, zij het met de mogelijkheid ze onmiddellijk te herzien in het 
licht van de heersende marktomstandigheden.” 
 

                                                      
2 Richtlijn 2002/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de toegang tot en 
interconnectie van elektronische-communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten. 



 

In artikel XIV  van het wetsvoorstel dat strekt tot implementatie van bovengenoemde richtlijn3 wordt 
bepaald dat aanbieders van vaste openbare telefoonnetwerken en vaste openbare telefoondiensten die 
op het tijdstip van inwerkingtreding van de wet zijn aangewezen als AMM-aanbieders op grond van 
artikel 6.4 Tw, de aan deze aanwijzing verbonden verplichtingen behouden, totdat de besluiten over 
marktanalyse en oplegging van verplichtingen op grond van de voorgestelde wettekst in werking zijn 
getreden.   
 
D. HET BESTREDEN BESLUIT 
 
Het bestreden besluit houdt kort gezegd het volgende in. Naar het oordeel van het college is bitstroom 
een dienst die kan worden aangemerkt als een vorm van bijzondere toegang als bedoeld in de Tw. Dat 
betekent dat KPN verplicht is bitstroom aan te bieden indien hiertoe een redelijk verzoek wordt gedaan. 
Ook dient deze dienst non-discriminatoir te worden aangeboden. Tiscali heeft een verzoek gedaan om 
een dergelijk dienst van KPN af te nemen ten behoeve van ADSL-dienstverlening aan eindgebruikers op 
de consumentenmarkt. Nu KPN bitstroom aan zichzelf verleent en dit verzoek van Tiscali ook overigens 
als redelijk kan worden geoordeeld, heeft het college besloten dat KPN binnen drie weken na 
dagtekening van het besluit een aanbod voor deze dienst aan Tiscali dient te doen. Daarbij heeft het 
college een kostengeoriënteerd tarief vastgesteld voor deze dienst, dat geldt voor afname tot aan 1 
oktober 2003. Op die datum zal het college een beoordeling van het tarief op basis van de EDC-
systematiek hebben gedaan, waarna de daaruit voortvloeiende tarieven zullen gelden. Ten slotte heeft 
het college KPN verplicht tot kostenloze migratie van ADSL-aansluitingen die in de overgangstermijn 
worden gerealiseerd door Tiscali op basis van een andere dienst van KPN.         
 
E. DE BEZWAREN VAN KPN 
 
Kort samengevat voert KPN de volgende argumenten aan.  
Allereerst is het college niet bevoegd, want bitstroom zou geen verplichte vorm van bijzondere toegang 
zijn. KPN is namelijk niet verplicht om bijzondere toegang te verlenen ten behoeve van datadiensten.  
Het college heeft daarnaast onvoldoende rekening gehouden met het nieuwe regelgevende kader, 
waardoor het bestreden besluit in haar ogen zijn werking niet zal kunnen behouden na 25 juli 2003. Dit 
volgt uit artikel 7 van de toegangsrichtlijn, waarin het overgangsregime voor verplichtingen uit het 
oude regelgevend kader is geregeld.  
Verder is het bestreden besluit onrechtmatig, want er is volgens haar geen sprake van een redelijk 
verzoek. De redelijkheid is door het college niet aangetoond. Er zijn voorts voldoende alternatieven voor 
Tiscali. Het opleggen van een verplichting tot het leveren van bitstroom verstoort bovendien de 
concurrentieverhoudingen, vooral met de kabel. Daarnaast is de relevante markt niet afgebakend door 
het college. KPN heeft daarop in elk geval geen machtspositie.  
Voorts is het besluit onuitvoerbaar. De beide opties die het college schetst in zijn overwegingen zouden 
niet verenigbaar zijn met de verplichting om bitstroom non-discriminatoir aan te bieden. Er zijn 
aanzienlijke aanpassingen nodig in onder meer de leverstraat. Het besluit is ook ten onrechte niet 

                                                      
3 Kamerstukken II 2002-2003, 28851, nrs. 1-2.  



 

voorwaardelijk gemaakt op daadwerkelijke afname van de aan te bieden dienst. Verder is het besluit niet 
consistent.   
Daarnaast is het door het college gestelde tarief onredelijk. De minus is op onjuiste wijze vastgesteld. 
De tarieven hadden ook voorlopig moeten zijn en verrekend moeten worden met de definitieve tarieven. 
Het eenmalige tarief is ook onjuist vastgesteld. Verder had het college geen compensatieregeling mogen 
opleggen, nu dit een handhavend karakter heeft. Daar is geen aanleiding voor. De compensatieregeling 
is bovendien op onjuiste wijze geformuleerd. 
Ook is de implementatietermijn van het bestreden besluit te kort. 
Ten slotte verzoekt KPN de redelijkerwijs door KPN in bezwaar gemaakte kosten te vergoeden. 
 
 
H. DE ZIENSWIJZE VAN TISCALI OP DE BEZWAREN VAN KPN  
 
Hetgeen Tiscali heeft aangevoerd, laat zich als volgt samenvatten.  
Het verzoek om bitstroom is een verzoek om bijzondere toegang. Bitstroom gebruikt immers elementen 
van het netwerk voor vaste openbare telefonie. 
Daarnaast moet het verzoek als redelijk worden aangemerkt. Bitstroomtoegang wordt in meerdere 
Europese landen als onmisbaar voor de concurrentie beschouwd. De feitelijke situatie op de markt in 
Nederland toont het belang van bitstroomdiensten in Nederland ook aan. Tiscali geeft daarbij per 
mogelijk alternatief voor deze dienst aan waarom dit in haar ogen geen redelijk alternatief is.  
Ook betreft het geen onuitvoerbaar verzoek, hetgeen blijkt uit de gesprekken die reeds hebben 
plaatsgehad tussen KPN en Tiscali hierover.   
Voor een afnamegarantie bestaat geen wettelijke grondslag. Daarbij kan uit de recente ontwikkelingen 
worden afgeleid dat de vraag naar deze dienst groot zal zijn.   
Ten aanzien van de tarieven kan worden gesteld dat deze eerder te hoog dan te laag zijn vastgesteld 
voor de tijdelijke periode.  
De compensatieregeling is voorts zonder meer redelijk is, gezien het belang van snelle levering van de 
dienst door KPN. 
Tenslotte moet drie weken ruim voldoende zijn voor het doen van een aanbod, zeker gelet op de periode 
van 10 maanden daaraan voorafgaand waarin hierover tussen beide partijen is gesproken. 
  
I. OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE 
 
In het navolgende zal het college eerst overwegingen wijden aan de ontvankelijkheid van het nader 
aanvullend bezwaarschrift. Daarna komt het college toe aan bezwaren over de bevoegdheid van het 
college in verband met de wettelijke definities en in verband met de overgangsrechtelijke implicaties 
van het nieuwe ONP-kader. Vervolgens gaat het college in op de bezwaren ten aanzien van de 
redelijkheid van het verzoek. Verder komen de bezwaren aan de orde ten aanzien van de inhoud van het 
bestreden besluit en de gestelde regels. Ten slotte gaat het college in op het verzoek om vergoeding van 
de door KPN in bezwaar gemaakte kosten.  
 



 

Bevoegdheid college 
 
Bitstroom valt onder verplichting bijzondere toegang 
KPN heeft betoogd dat zij niet verplicht is om bijzondere toegang in de vorm van bitstroom te leveren. 
Allereerst niet omdat bitstroom gebruik maakt van elementen die geen deel uitmaken van het 
telefoonnetwerk. Deze elementen vallen, aldus KPN, daarom niet onder de aanwijzing van KPN als 
aanbieder met aanmerkelijke marktmacht op grond van artikel 6.4 Tw. De voorzieningenrechter heeft 
KPN in dit betoog gevolgd en om deze reden het bestreden besluit geschorst.  
 
Het college leidt uit de uitspraak van de voorzieningenrechter af dat in het bestreden besluit 
onvoldoende is gemotiveerd op welke gronden het college zich bevoegd acht in het voorliggende geschil 
regels te stellen. In het onderhavige besluit zal het college daarom meer uitgebreid op dit onderwerp 
ingaan. Het college stelt vast dat het, gezien de aangevoerde argumenten van KPN en gelet op de 
definitie van het begrip “bijzondere toegang”, niet ter discussie staat of bitstroom een vorm van 
bijzondere toegang is. Het betreft immers evident een toegang tot een telecommunicatienetwerk op een 
ander punt dan die aan meeste gebruikers wordt aangeboden.  
 
Daarmee staat evenwel nog niet vast dat KPN ook verplicht is te voldoen aan een redelijk verzoek om 
dergelijke toegang als bedoeld in artikel 6.9, eerste lid, Tw. De verplichting geldt immers slechts indien 
een aanbieder is aangewezen als partij met AMM. Ook dat is hier het geval. KPN is aangewezen op grond 
van artikel 6.4, eerste lid, Tw als aanbieder van vaste openbare telefoondiensten en vaste openbare 
telefoonnetwerken met AMM op de markt voor vaste openbare telefoondiensten en vaste openbare 
telefoonnetwerken.  
 
De vraag die vervolgens moet worden beantwoord is of bitstroom een vorm van bijzondere toegang is 
die onder de reikwijdte van deze aanwijzing valt. Daarvoor is van belang of bitstroom kan worden 
aangemerkt als dienst waarvoor toegang moet worden verleend tot het vaste openbare telefoonnetwerk, 
bedoeld in artikel 1.1, onder l, Tw, van KPN. De aanwijzing als AMM-aanbieder op grond van artikel 6.4, 
eerste lid, Tw, richt zich immers mede tot KPN als aanbieder van dat telefoonnetwerk. Anders dan KPN 
en de voorzieningenrechter, beantwoordt het college deze vraag bevestigend. Bitstroom is een dienst 
waarvoor van het telefoonnetwerk van KPN gebruik moet worden gemaakt. Van een vast openbaar 
telefoonnetwerk is sprake indien een telecommunicatienetwerk geheel of gedeeltelijk wordt gebruikt 
voor de levering van de openbare telefoondienst.4 Essentiële elementen voor de dienst bitstroom, zoals 
het aansluitnet en het universele digitale transportnetwerk van KPN, worden in fysieke zin gebruikt voor 
spraakdiensten. Gelet op de definitie van artikel 1.1, onder l, Tw, maken deze elementen dus deel uit 
van het telefoonnetwerk. Niet alleen zijn de elementen aangelegd ten behoeve van het telefoonnetwerk, 
ze worden daar ook nog altijd (hoofdzakelijk) voor gebruikt.  
 
De verschillende diensten worden wel op logische wijze gescheiden binnen het fysieke netwerk. Dit is 
noodzakelijk om de diensten naast elkaar te laten functioneren. Deze logische en functionele scheiding 
                                                      
4 Dit betreft dus zogenoemde spraakdiensten, zoals blijkt uit het in het wettelijk kader geciteerde artikel 1.1, 
onder k, Tw. 



 

is voor het concept van de marktmacht van KPN voor haar fysieke telefoonnetwerk echter niet van 
betekenis. Het is voor andere aanbieders immers noodzakelijk om gebruik te maken van bepaalde 
fysieke elementen van het telefoonnetwerk, zoals de aansluitlijn en het universele transportnetwerk. 
KPN beschikt, zoals bekend, nog als enige over een dergelijke ontwikkelde infrastructuur en beschikt 
juist mede daarom over AMM. De aanwijzing als AMM-aanbieder in combinatie met de verplichting tot 
bijzondere toegang is dan ook bedoeld om nieuwe aanbieders de kans te geven om met KPN te 
concurreren op het niveau van diensten.5  
 
Dat voor bitstroom ook elementen nodig zijn die in eerste instantie niet zijn bedoeld om voor 
spraakdiensten te gebruiken, 6 zoals DSLAM-kasten,7 en die dus strikt genomen wellicht geen deel 
uitmaken van het telefoonnetwerk zoals dat ten tijde van de totstandkoming van de Tw bestond, 
betekent nog niet dat bitstroom als gehele dienst niet onder de verplichting tot bijzondere toegang 
valt. Hierbij merkt het college overigens allereerst op dat ook DSLAM-kasten telefonie kunnen 
ondersteunen, zoals in de toepassing voor bellen via breedbandinternet, het zogenoemde  “Voice over 
IP”.   
Daarnaast vallen essentiële elementen voor de dienst, zoals hiervoor reeds uiteengezet het aansluitnet 
en het universele digitale transportnetwerk, in elk geval wel onder het begrip telefoonnetwerk. Omdat 
deze elementen onmisbaar zijn, rekent het college bitstroom als geheel tot een dienst waarvoor toegang 
tot het telefoonnetwerk noodzakelijk is. Indien de verplichting tot bijzondere toegang beperkt zou zijn 
tot de elementen die tot het telefoonnetwerk behoren (en niet tot de overige elementen van het 
netwerk), wordt de bijzondere toegang zinledig. Bijzondere toegang tot de afzonderlijke elementen van 
het telefoonnetwerk is immers geen dienst, die afgenomen kan worden. Het gaat er hier immers om dat 
er een bruikbaar en betaalbaar groothandelsproduct wordt geleverd, functioneel vergelijkbaar met 
hetgeen KPN zichzelf levert. Dit groothandelsproduct moet het voor een andere aanbieder zoals Tiscali 
mogelijk maken om te kunnen concurreren op de eindgebruikersmarkt. Bovendien is het gekunsteld om 
een onderscheid te maken tussen de elementen die wel en de elementen die niet tot het 
telefoonnetwerk behoren. Praktisch en fysiek gaat het immers om één netwerk, waartoe bijzondere 
toegang moet worden verkregen.  
 
Het college is van oordeel dat de wettekst niet op een andere wijze geïnterpreteerd kan en dient te 
worden. Een zuiver grammaticale interpretatie schiet in dezen tekort. De relevante wettelijke bepalingen 
lijken in letterlijke zin betrekking te hebben op spraak. Dat ligt gezien de klassieke functie van het 
netwerk - het eenvoudige “bellen”8 -  ook voor de hand. Toch zijn er in de loop der tijd allerlei andere 
diensten – datadiensten - ontwikkeld die gebruik maken van elementen van het telefoonnetwerk. Te 

                                                      
5 Dienstenconcurrentie is van groot belang indien het voor andere aanbieders (nog) niet mogelijk is een geheel 
eigen infrastructuur aan te leggen.  
6 In haar reactie op de uitspraak van de voorzieningenrechter van 11 augustus 2003 geeft Tiscali overigens aan dat 
de interpretatie van de feiten door de voorzieningenrechter ten aanzien van welke elementen deel uitmaken van 
het telefoonnetwerk op diverse onderdelen onjuist is en dat ook het telefoonnetwerk in enge zin zodanig ruim zou 
zijn dat bitstroom hieronder valt.  
7 Dit zijn kasten waardoor het dataverkeer in de nummercentrale wordt geleid. In de kast worden het 
smalbandverkeer en het breedbandverkeer van elkaar gescheiden.  
8 “Plain old telephony” in het jargon van de telecommunicatiewereld.  



 

denken valt aan de digitale dragerdiensten van het ISDN9, semafonie en smalband internettoegang. Op 
deze diensten is de verplichting tot het voldoen aan redelijke verzoeken van bijzondere toegang op 
grond van de Tw onverkort van toepassing. Daarover bestaat ook geen enkele discussie. Dit ondanks het 
feit dat ook voor deze diensten (bijvoorbeeld bij de FRIACO-dienst10) bepaalde netwerkelementen nodig 
zijn die voor het eenvoudige bellen niet nodig zijn. Thans betoogt KPN, gelet op haar beperkende 
interpretatie van het wettelijk kader, in feite dat breedband internetverkeer anders behandeld zou 
moeten worden. Dat levert een niet te rechtvaardigen onderscheid tussen de hierboven genoemde 
telecommunicatiediensten op.   
 
Een dergelijk onderscheid wordt evenmin ondersteund door de bedoeling van de wetgever bij het 
concept van bijzondere toegang. Het doel van de wetgever bij het concept bijzondere toegang is om met 
deze regeling de ontwikkeling van nieuwe diensten te stimuleren. 11 Het zou in tegenspraak zijn met de 
uitdrukkelijke wens van de wetgever om het concept van de verplichting tot bijzondere toegang nu zo 
beperkt uit te leggen, dat breedband internetverkeer hier niet onder zou vallen. Een al te beperkte 
lezing van de relevante wettelijke bepalingen wordt nog minder te rechtvaardigen, indien wordt bedacht 
dat via breedband internetverkeer ook spraaktelefonie (“Voice over IP”) kan worden en al wordt 
afgewerkt, een mogelijkheid waar hiervoor reeds op is gewezen. Dat zou betekenen dat een deel van het 
“bellen”, het letterlijke spraakverkeer, wel onder huidige wettelijke regels valt (zolang het 
smalbandverkeer betreft) en een deel niet (als het breedbandverkeer betreft). Een ander gevolg van de 
beperkte lezing is, dat KPN als verticaal geïntegreerde aanbieder met AMM voor een belangrijk deel van 
de dienstverlening waarvoor zij haar telefoonnetwerk gebruikt, niet gebonden zou zijn aan het beginsel 
van non-discriminatie. Indien bitstroom niet valt onder de verplichte vorm van bijzondere toegang, is er 
immers ook geen verplichting meer voor KPN om zich te onthouden van bevoordeling van zichzelf of van 
specifieke andere aanbieders. Dit is naar het oordeel van het college in strijd met de doelstellingen van 
de Tw.    
 
Voorts wijst het college nadrukkelijk op de wijze waarop de Europese Commissie de hieraan ten 
grondslag liggende Europese richtlijnen heeft uitgelegd. Kort gezegd is ook de Europese Commissie van 
oordeel dat AMM-aanbieders verplicht zijn te voldoen aan redelijke verzoeken van andere aanbieders om 
bitstroom als vorm van toegang. Andere lidstaten hebben de Europese regels ook zo uitgelegd dat 
bitstroom verplicht is (onder meer België en Frankrijk). In het bestreden besluit wordt hier uitgebreider 
op ingegaan. Ook dit ondersteunt de interpretatie van de wet die het college geeft.    
 
Het college concludeert dan ook dat bitstroom als een vorm van bijzondere toegang tot het 
telefoonnetwerk dient te worden beschouwd. KPN is daarom gehouden te voldoen aan redelijke 
verzoeken om bitstroom. 
 

                                                      
9 64 kbit/s en 16 kbit/s, de zogenoemde “bearer services”.  
10 Flat rate internet access call origination, een groothandelsdienst voor smalbandinternettoegang. 
11 De wetgever heeft bijzondere toegang bewust een ruim begrip laten zijn, om de ontwikkeling van nieuwe 
diensten te stimuleren, Kamerstukken II 1996/97, 25 533, nr. 3, blz. 31. 



 

Overgangsrecht nieuw ONP-kader  
KPN stelt dat het college geen regels ten aanzien van bitstroom kan stellen, omdat dit nieuwe 
verplichtingen zouden zijn. Nieuwe verplichtingen zouden volgens de nieuwe Europese richtlijnen na 25 
juli 2003 niet onder het overgangsregime vallen. Dat zou meebrengen dat nieuwe verplichtingen na 25 
juli 2003 zouden dienen te vervallen. Het college heeft op dit punt in strijd met het geldende Europese 
recht regels gesteld, zo meent KPN.    
 
Dit standpunt van KPN kan niet worden onderschreven. Allereerst geeft het Europese recht geen steun 
voor het betoog van KPN. Uit de overgangsregeling van de nieuwe Europese richtlijnen blijkt dat de 
handhaving van 'alle verplichtingen inzake toegang en interconnectie'  in tweeërlei opzichten beperkt 
is: het geldt alleen voor verplichtingen die (i) dateren van voor de datum van de inwerkingtreding van 
de richtlijn (24 april 2002) en die (ii) zijn genomen op grond van een aantal uitputtend opgesomde 
artikelen uit de oude ONP richtlijnen.   
 
De verplichtingen waarop artikel 7, eerste lid, van de Toegangsrichtlijn van toepassing is, blijven van 
kracht totdat zij zijn geëvalueerd op basis van een marktanalyse conform de nieuwe – op het commune 
mededingingsrecht – gebaseerde methode.12 Een van deze verplichtingen is de verplichting om 
bijzondere toegang te verlenen tot het telefoonnetwerk. Ook deze verplichting duurt voort na 25 juli 
2003. De verplichting bestond immers al op het moment van inwerkingtreding van de richtlijnen, 24 
april 2002.  
 
Ook gelet op de doelstelling van deze overgangsregeling, zoals blijkt uit overweging 12 bij de 
kaderrichtlijn, ligt het niet voor hand ervan uit te gaan dat het werk van de nationale regelgevende 
instanties, zoals het college, volledig bevroren diende te worden op 24 april 2002. Dat is ook niet de 
praktijk, zoals blijkt uit de grote aantallen beslissingen van Europese toezichthouders die sindsdien zijn 
genomen en nog worden genomen. Integendeel, het overgangsregime is er juist op gericht het 
regulerende werk zonder grote schokken van het oude naar het nieuwe regime te laten overgaan. Dit 
wordt – ten overvloede -  nog eens bevestigd door het navolgende artikel dat  in de binnenkort in 
werking tredende Kabelwet is opgenomen: 
 
“Voor de toepassing van de Telecommunicatiewet en de daarop gebaseerde regels blijft vanaf 25 juli 
2003 Richtlijn nr. 90/387/EEG  (…) en de daarmee samenhangende richtlijnen, van toepassing tot het 
tijdstip van inwerkingtreding van de regels ter uitvoering van de Kaderrichtlijn en de daarmee 
samenhangende richtlijnen, met dien verstande dat, voor zover daaruit voor aanbieders van openbare 
telecommunicatiediensten verplichtingen voortvloeien, deze alleen in stand blijven indien dit in 
overeenstemming is met de Kaderrichtlijn.”  
 
Voorts toont het wetsvoorstel tot implementatie van de nieuwe Europese richtlijnen ook aan dat 
opvatting van KPN onjuist is. In artikel XIV van dit wetsvoorstel is voorzien in de voortduring van de 
verplichtingen die een aanbieders op grond van artikel 6.4, eerste lid, huidige Tw opgelegd heeft 
                                                      
12 Met deze marktanalyse is al een aanvang gemaakt. Deze zal evenwel niet eerder dan enige maanden na 
inwerkingtreding van het wetsvoorstel tot implementatie kunnen worden afgrond. 



 

gekregen. Deze overgangsregeling is niet gekoppeld aan de datum van inwerkingtreding van de 
richtlijnen en heeft dus slechts betrekking op de datum van inwerkingtreding van de wet. Volgens het 
voorgestelde wettelijke regime blijven de bestaande verplichtingen op dat punt dus ongeclausuleerd 
voortbestaan.  
 
Verplichtingen die op AMM-aanbieders rusten, zoals die om bijzondere toegang te verlenen op een 
redelijk verzoek daartoe, zullen derhalve ook na 25 juli 2003 blijven voortbestaan volgens het Europese 
en voorgestelde nationale overgangsrecht.  
 
Ook dit argument ten aanzien van de bevoegdheid van het college, is derhalve ongegrond. Het college 
acht zich dan ook bevoegd om in het onderhavige geschil te oordelen. 
 
Redelijk verzoek 
De volgende vraag die rijst is of het verzoek van Tiscali een redelijk verzoek is. KPN meent dat het 
college dit ten onrechte heeft aangenomen.  
 
Allereerst wijst het college erop dat het begrip “redelijk” in artikel 6.9, eerste lid, Tw impliceert dat het 
college in dezen beoordelingsruimte toekomt. Het college heeft in zekere mate te bepalen wat redelijk 
is in een concreet geval. Bij de beoordeling in een concreet geval vindt het college een belangrijke 
richtlijn in het non-discriminatiebeginsel, dat geldt voor AMM-aanbieders. Het wettelijk systeem kan 
niet anders worden uitgelegd dan dat de redelijkheid van een verzoek al gegeven is als KPN een 
dergelijke dienst aan zichzelf levert.13  
 
Dit blijkt mede uit de Verordening ontbundelde toegang (2887/2000).  Artikel 1, lid 3 van deze 
Verordening bepaalt: “Deze verordening doet niet af aan de verplichting voor aangemelde exploitanten 
die het vaste openbare telefoonnetwerk gebruiken voor het leveren van snelle toegangs- en 
transmissiediensten aan derden, om – in overeenstemming met het niet-discriminatiebeginsel – deze 
diensten te leveren onder de zelfde voorwaarden als die waaronder zij leveren aan zichzelf of aan met 
hen geassocieerde ondernemingen, overeenkomstig de communautaire voorschriften.” 
 
 In een mededeling van de Europese Commissie wordt dit uitgangspunt nader uitgewerkt14: 
“Wanneer een aangemelde exploitant zichzelf nog geen dergelijke toegang verschaft, moet hij op zijn 
minst redelijke verzoeken om netwerktoegang in behandeling nemen. Aangezien de meeste exploitanten 
in de Europese Unie zichzelf gedeelde toegang tot het aansluitnet verlenen voor hun eigen diensten, 
kan een verzoek om dergelijke toegang  van een nieuwe aanbieder niet worden beschouwd als een 
onredelijk verzoek. De verplichting op verzoeken om toegang in behandeling te nemen, is dan ook 

                                                      
13 Daarbij moet wel worden aangetekend dat KPN zelden exact dezelfde dienst aan zichzelf zal leveren, omdat een 
verticaal geïntegreerde aanbieder nu eenmaal vaak bepaalde andere dienstelementen vraagt dan een andere 
aanbieder. Het gaat er dan ook om dat de dienst aangeboden wordt met dezelfde functionaliteiten en onder 
dezelfde voorwaarden, waardoor concurrentie bij eindgebruikers mogelijk is.    
14 Mededeling van Europese Commissie (2000/C272/10). 



 

alleen maar niet van toepassing als aan beide onderstaande voorwaarden tegelijkertijd wordt voldaan 
(artikel 16, lid 1 [Richtlijn 98/10/EG]): 
(i) er zijn technische en economische levensvatbare alternatieven voor de gevraagde bijzondere 
toegang, en 
(ii) de gevraagde toegang staat niet in redelijke verhouding tot de beschikbare middelen om aan het 
verzoek te voldoen.” 
 
Desalniettemin heeft het college daarnaast, mede vanwege het door KPN ingebrachte verweerschrift, 
nader onderzoek gedaan. Dit nadere onderzoek had betrekking op een aantal omstandigheden ten 
aanzien van de redelijkheid. Het college heeft daarbij enige beoordelingsruimte omtrent welke 
omstandigheden bepalend zijn. In een uitspraak van de President van de Rechtbank in Rotterdam is dit 
als volgt verwoord: “[…] Tevens is het niet goed mogelijk een limitatieve opsomming te geven van de 
normen die [OPTA] bij de beoordeling van een geschil voor het overige mag dan wel moet aanleggen, nu 
deze veelal mede afhankelijk zullen zijn van de omstandigheden van het geval. In algemene zin kan 
tenminste worden gedacht aan normen als de mogelijke bedreiging van de netwerkintegriteit, de 
beschikbaarheid van economische aanvaardbare en verantwoorde alternatieven voor de verzochte 
bijzondere toegang, de gevolgen voor de concurrentie, de concurrenten en de consumenten/ 
eindgebruikers, het bevorderen van product- en prijsinnovatie en –differentiatie, en het – met 
inachtneming van artikel 18.3 van de Tw – voorkomen van strijdigheid met het algemene 
mededingingsrecht.15 […]” 
 
Niet alleen zijn al deze omstandigheden onderzocht, ze komen ook – voor zover relevant – aan de orde 
in het bestreden besluit. De stellingname van KPN op dit punt is dan ook feitelijk onjuist. Het college zal 
zijn motivering ten aanzien van de redelijkheid van het verzoek en de noodzaak van toegang niet 
volledig herhalen – op dit punt wordt verwezen naar het bestreden besluit - , maar gaat nog wel kort in 
op de hoofdlijn daarvan. Allereerst heeft het college vastgesteld dat het voor de ontwikkeling van 
duurzame concurrentie op de breedbandmarkt noodzakelijk is dat bitstroom op de groothandelsmarkt 
verplicht wordt aangeboden tegen een kostengeoriënteerd tarief. In dat verband heeft het college 
geconcludeerd dat er geen alternatieven zijn die duurzame concurrentie economisch mogelijk maken. De 
schaalvoordelen van KPN maken het voor de andere aanbieders onmogelijk om op economisch haalbare 
wijze te investeren in infrastructuur en langs die weg op concurrerende wijze diensten aan te bieden. 
Alternatieve aanbieders van infrastructuur (waaronder de kabelaanbieders) hebben voorts geen 
verplichting tot het verlenen van bijzondere toegang, dus is bitstroom bij die aanbieders niet te 
realiseren. Toegang tot het telefoonnetwerk van KPN is derhalve noodzakelijk voor duurzame 
concurrentie op de breedbandmarkt.  
 
Verder is de ontwikkeling van de markt zodanig dat een maatregel als de onderhavige meer dan 
gerechtvaardigd is. KPN realiseert maandelijks meer dan XXX aansluitingen en haar marktaandeel voor 
DSL-diensten is thans meer dan XX %. Van alle breedbandnetten (dus inclusief die van 
kabelaanbieders), is het aandeel van KPN het snelst aan het stijgen. Het tendeert naar de XX%. Deze 

                                                      
15 Rb Rotterdam, 16 februari 2001 (LJN: AB0027, www.rechtspraak.nl);   



 

cijfers vormen een overtuigende rechtvaardiging voor ingrijpen. De stelling van KPN dat het bestreden 
besluit de concurrentie juist zou kunnen belemmeren is in dit licht dan ook volstrekt onbegrijpelijk.16  
 
Op het moment dat de wijziging van de Tw in werking is getreden, zal het college de relevante markt 
voor bitstroom moeten afbakenen. Anders dan KPN suggereert, staat het hierbij nog allerminst vast dat 
deze marktafbakening zodanig zal zijn dat niet tot de conclusie kan worden gekomen dat KPN een 
aanmerkelijke marktmacht heeft. Het onderzoek hiertoe dient echter nog te worden uitgevoerd. Het is 
dan ook voorbarig hierop in dit kader reeds vooruit te lopen. Het college wijst er evenwel voor de 
volledigheid wel op dat, indien wordt geconcludeerd dat KPN wel degelijk een machtspositie heeft op de 
relevante markt, dit kan leiden tot het continueren van thans voor KPN geldende verplichtingen.  
 
In dit perspectief is het verzoek van Tiscali evenzeer als redelijk te beschouwen. Het betoog van KPN 
treft op dit punt dan ook geen doel.  
 
Inhoud van de gestelde regels 
KPN heeft vervolgens een aantal bezwaren tegen de inhoud van de regels. Deze zien op de 
uitvoerbaarheid van het besluit, het ontbreken van een afnamegarantie, de gestelde tarieven, de 
compensatieregeling en de implementatietermijn. Deze onderdelen zullen in het navolgende door het 
college worden besproken.  
 
Uitvoerbaarheid besluit 
De stelling van KPN dat het besluit onuitvoerbaar en inconsistent is, omdat de overwegingen van het 
besluit zouden afwijken van hetgeen in het dictum aan KPN is opgelegd, kan het college niet 
onderschrijven. De bedoeling van het college kan niet verkeerd worden begrepen. Het college acht het 
noodzakelijk dat andere aanbieders kunnen beschikken over een dienst met dezelfde functionaliteiten 
als die, welke KPN aan zichzelf levert. Omdat een dienst aan anderen per definitie anders is dan een 
dienst die aan het eigen (verticaal geïntegreerde) bedrijf wordt geleverd, zal deze dienst niet exact 
hetzelfde kunnen zijn. Dat hoeft ook niet, zolang dezelfde functionaliteiten worden geboden. Het 
college heeft in de overwegingen juist tot uitdrukking willen brengen dat KPN hierbij de vrijheid heeft 
om zelf te kiezen voor de meest efficiënte weg om deze groothandelsdienst te ontwikkelen. Daarbij kan 
worden gedacht aan ofwel de leverstraat van de dienst voor de zakelijke markt aanpassen voor de 
consumentenmarkt, ofwel de leverstraat van de eigen consumenten dienstverlening aanpassen voor 
levering aan andere aanbieders.  
De onuitvoerbaarheid van het bestreden besluit is overigens in de praktijk ook niet gebleken. KPN heeft 
immers Tiscali een (aanzet tot een) aanbod gedaan, waarbij ze inderdaad een keuze heeft gemaakt zoals 
het college die in zijn overwegingen aangegeven had.  
Dit argument van KPN treft dan ook geen doel.  
 

                                                      
16 Een recent overzicht van de groeicijfers van ADSL-aansluitingen is opgenomen als bijlage 2 bij de reactie van 
Tiscali van 11 augustus 2003.  



 

Afnamegarantie 
KPN meent dat een afnamegarantie redelijk is voor het ontwikkelen van een dienst als de onderhavige. 
Het college is daarentegen van oordeel dat een dergelijke garantie niet noodzakelijk is. Allereerst omdat 
de totale investeringen niet zo hoog zijn dat gesproken kan worden van grote risico’s aan de zijde van 
KPN. Daarnaast - en vooral – is het college gebleken dat de interesse in de Nederlandse markt voor een 
groothandelsdienst als bitstroom zeer groot is. Dat is ook niet verwonderlijk, gezien de explosieve groei 
die breedbandinternet doormaakt. Dit argument van KPN is dan ook ongegrond.  
 
De gestelde tarieven 
De bezwaren van KPN tegen de tariefbepaling vallen uiteen in vier te onderscheiden onderdelen. De 
eerste twee hebben betrekking op het periodieke tarief, de laatste twee op overige tariefcomponenten. 
Deze worden hierna afzonderlijk besproken. 
 
De minus 
Het periodieke tarief is berekend met behulp van de zogeheten retail-minus methode. Deze houdt in dat 
het eindgebruikerstarief van KPN wordt gehanteerd als uitgangspunt, waarna er een bepaald percentage 
wordt afgetrokken voor de kosten voor marketing en dergelijke, de zogeheten retailkosten. Dit levert de 
minus op. Het college erkent dat de retailkosten per dienst kunnen verschillen. Omdat veel van deze 
kosten echter gezamenlijke kosten van alle eindgebruikersdiensten zijn, heeft het college in zijn 
besluiten ervoor gekozen hiervoor een vast gemiddeld percentage te nemen. Dit werkt de ene keer in 
het voordeel, de andere keer in het nadeel van KPN. Dat is inherent aan het rekenen met een 
gemiddelde. Er is geen enkele aanleiding om daarvan in het kader van dit besluit af te wijken. Meegaan 
met het betoog van KPN zou daarnaast ook betekenen dat het college diverse andere besluiten, 
waaronder de beoordeling van eindgebruikerstarieven zou moeten gaan herzien. Daarvoor bestaat geen 
rechtvaardiging op dit moment.    
 
Voorlopig tarief 
KPN meent dat het periodieke tarief dat het college heeft vastgesteld tot aan de vaststelling van een 
tarief volgens de EDC-systematiek17 een voorlopig tarief moet zijn, dat later kan worden verrekend. Bij 
nader inzien volgt het college KPN op dit punt. Het college is van oordeel dat er onvoldoende aanleiding 
is om het gestelde tarief als definitief te laten gelden. Het sluit beter aan bij de praktijk om achteraf te 
verrekenen, wanneer duidelijk is wat uit het oogpunt van kostenoriëntatie een juist tarief is. KPN’s 
bezwaar treft op dit punt dan ook doel. Het bestreden besluit wordt op dit punt gewijzigd.    
 
Eenmalig tarief 
Het eenmalige tarief was ook berekend aan de hand van het eenmalige tarief dat KPN vraagt aan haar 
eindgebruikers. KPN betoogt dat dit niet de beste benadering is voor dit tarief. Wat hier ook van zij, ook 
voor dit tarief geldt dat een beoordeling van het kostentoerekeningssysteem kan leiden tot een ander, 
definitief tarief voor de levering van een ASL-lijn. Deze tarieven zullen dus na 1 oktober moeten worden 

                                                      
17 In het kader van de jaarlijkse beoordeling van het kostentoerekeningssyteem van KPN staat de beoordeling ten 
behoeve van dit tarief gepland voor 1 oktober 2003.   



 

verrekend volgens het dan te hanteren kostengeoriënteerde tarief. Door het voorlopige karakter van het 
in het bestreden besluit gestelde tarief, is het belang aan het argument van KPN komen te ontvallen.  
 
Eenmalige kosten 
KPN heeft bezwaar tegen de door het college gekozen methodiek waarin in beginsel bijna alle kosten in 
het periodieke tarief worden verwerkt. Het college wijst erop dat in het voorgaande is overwogen dat 
het gestelde tarief niet moet worden beschouwd als een definitief tarief. Achteraf zal verrekening 
dienen plaats te vinden. Hoe die definitieve tarieven zullen zijn opgebouwd, geheel periodiek of deels 
eenmalig, deels periodiek, kan het college op dit moment niet bepalen. Nu de gestelde tarieven slechts 
van voorlopige aard zullen zijn, is het belang aan het argument van KPN komen te ontvallen.  
 
Compensatieregeling 
Anders dan KPN, acht het college het opleggen van een compensatieregeling gerechtvaardigd, gezien 
het belang van deze dienst voor de ontwikkeling van de markt en de explosieve wijze waarop KPN op dit 
moment marktaandeel verovert. Iedere maand vertraging in de ontwikkeling van de dienst levert andere 
aanbieders zoals Tiscali grotere achterstand op. KPN heeft sinds augustus 2002 aangetoond niet 
bereidwillig te zijn bitstroom als groothandelsdienst voortvarend te ontwikkelen. De prikkel om andere 
aanbieders zo laat mogelijk te laten beschikken over bitstroom, is gezien de marktontwikkeling ook heel 
sterk. Daarom is het nodig deze prikkel weg te nemen. KPN zal dan met meer voortvarendheid deze 
dienst kunnen realiseren. Tevens kan op deze wijze het nadeel van Tiscali door de steeds verder 
oplopende achterstand deels worden gecompenseerd.  
 
Een alternatief zou zijn om KPN meteen te confronteren met handhavende maatregelen, zoals Tiscali ook 
heeft verzocht in de primaire fase. Dat zou naar het oordeel van het college evenwel nog niet opportuun 
zijn. 
Het bezwaar van KPN wordt op dit punt niet gevolgd.  
  
KPN geeft in haar nader aanvullend bezwaarschrift overigens impliciet aan niet langer bezwaar te 
hebben tegen het opleggen van een compensatieregeling op zich. KPN stelt bij die gelegenheid wel dat 
de compensatieregeling uitgaat van een onjuiste grondslag.  
 
Het college is van oordeel dat KPN hierbij miskent waar het om gaat. De compensatieregeling is niet 
bedoeld om concrete schade bij Tiscali weg te nemen, maar om het  concurrentienadeel te compenseren. 
Door de gekozen grondslag van de compensatieregeling krijgt Tiscali de mogelijkheid om reeds in de 
fase dat bitstroom wordt ontwikkeld, haar klanten een concurrerend aanbod te doen via de 
agentuurconstructie, zonder dat zij hierop zelf te veel verlies hoeft te nemen. Tiscali kan in haar deel 
van de maandelijkse rekening reeds het teveel gevraagde verdisconteren. De compensatieregeling gaat 
hierbij dus wel degelijk uit van de juiste grondslag.   
Ook op dit punt wordt het bezwaar van KPN niet gevolgd.   
 



 

Implementatietermijn 
De implementatietermijn van 3 weken om te komen tot een aanbod is naar het oordeel van het college 
niet onredelijk kort. Gezien het voortraject van onderhandelingen en de onderhavige procedure, 
alsmede de ervaringen met de ontwikkelingen van de bitstroomdienst voor de zakelijke markt, moet het 
voor KPN mogelijk zijn op korte termijn een aanbod te formuleren. Voor alle duidelijkheid, in die 3 
weken hoeft de dienst nog niet operationeel te zijn. Het college heeft uitdrukkelijk overwogen in het 
bestreden besluit dat er naar zijn oordeel daarna nog tijd nodig is voor het sluiten van een 
overeenkomst (nog eens 3 weken) en het realiseren van de dienst (8 weken).  Deze termijnen zijn 
evenwel niet in het dictum als verplichting opgelegd, omdat het college zich terdege beseft dat deze 
fase zich niet eenvoudig laat inschatten.   
Het bezwaar van KPN op dit punt treft dan ook geen doel.  
 
Kostenvergoeding 
KPN heeft het college verzocht om het vergoeden van de kosten die zij in verband met de behandeling 
van het bezwaar redelijkerwijs heeft gemaakt. Op grond van artikel 7:15, tweede lid, van de Algemene 
wet bestuursrecht is het college hiertoe gehouden wanneer het bestreden zou zijn herroepen op grond 
van een aan het college te wijten onrechtmatigheid. Daarvan is in het onderhavige geval geen sprake. 
De heroverweging die het college heeft gemaakt met betrekking tot de tarieven is een beleidsmatige 
heroverweging. Het is geen gevolg van een onrechtmatigheid van het bestreden besluit. Het verzoek 
van KPN om vergoeding van deze kosten wijst het college dan ook af.   
 



 

J. DICTUM 
 
a) Het college verklaart het bezwaar van KPN ten aanzien van het definitieve karakter van het tarief 
gegrond. Aan dictumpunt 4 van het bestreden besluit dient een zin te worden toegevoegd, die luidt: 
Wanneer het kostentoerekeningssysteem voor deze tarieven is goedgekeurd, en de daaruit 
voortvloeiende tarieven worden vastgesteld, worden de in het bestreden besluit gestelde tarieven 
verrekend met de alsdan te hanteren definitieve tarieven.     
 
b) Het college verklaart het bezwaar van KPN voor het overige ongegrond. 
 
c) Het college wijst het verzoek van KPN om vergoeding van de kosten die in verband met de 
behandeling van het bezwaar redelijkerwijs zijn gemaakt af. 
 
 
Hoogachtend, 
 
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
 
 
 
 
prof.dr. J.C. Arnbak, voorzitter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beroepsmogelijkheid 

Belanghebbenden, die zich met de bijgaande beslissing niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken, aanvangende met ingang van de dag 

na die waarop de beslissing is bekendgemaakt, daartegen een beroepschrift indienen bij de Rechtbank, sector Bestuursrecht, te Rotterdam. Het 

postadres is: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam. 

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

het besluit waartegen het beroep is gericht, alsmede de gronden van het beroep te bevatten. Zo mogelijk dient bij het beroepschrift tevens een 

afschrift van het besluit, waarop het beroepschrift betrekking heeft, te worden meegezonden.  

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


