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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Op 19 mei 2004 is de gewijzigde Telecommunicatiewet (hierna: Tw) in werking getreden. De gewijzigde Tw 
bevat een nieuw hoofdstuk 6 met als titel: “Interoperabiliteit van diensten”. Interoperabiliteit is het tot 
stand brengen van eind- tot eindverbindingen tussen eindgebruikers onderling of tussen eindgebruikers 
en diensten met als doel het zeker stellen van communicatie tussen eindgebruikers en de toegang van 
eindgebruikers tot diensten van andere aanbieders dan de eigen aanbieder. Het belang van 
interoperabiliteit van diensten is gelegen in de betekenis die dit heeft voor duurzame en efficiënte 
concurrentie in de elektronische communicatiesector en voor de mogelijkheden van de eindgebruikers om 
met gebruikers van andere dienstenaanbieders te communiceren. 1 
 
Ondanks deze heldere doelstelling zijn vraagstukken met betrekking tot interoperabiliteit lastig. Er 
kunnen vragen ontstaan over de precieze rechten en verplichtingen van partijen onder het gewijzigde 
regime: hoewel de invulling van interoperabiliteit in veel gevallen aan marktpartijen wordt overgelaten is 
interoperabiliteit niet vrijblijvend. Voorts moet het bij interoperabiliteit gaan om het realiseren van eind- 
tot eindverbindingen en is niet altijd duidelijk wanneer hiervan sprake is. 
 
Schematisch geldt dat de situatie moet kunnen worden weergegeven als in het onderstaande figuur, om 
te kunnen spreken van interoperabiliteit. In deze figuur zijn de partijen A en B aanbieders van openbare 
elektronische communicatienetwerken of openbare elektronische communicatiediensten. Partij B kan, ten 
behoeve van de bij hem aangesloten klanten, aan partij A verzoeken om interoperabiliteit (eind- tot 
eindverbindingen) tussen de aangesloten eindgebruikers van partij A en de aansluitingen van partij B. In 
deze situatie heeft partij A in elk geval de verplichting om met partij B over de totstandkoming van 
interoperabiliteit te onderhandelen. 
 

                                                      
1  Zie hierover ook de Memorie van Toelichting, Kamerstukken Tweede Kamer 2002-2003, 28 851, nr. 3, Onderdeel 

X, pp. 102-103. 
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Het uitgangspunt van de gewijzigde wetgeving is dat afspraken over interoperabiliteit tot stand moeten 
komen door onderhandeling tussen de betrokken partijen. Indien één van de partijen van mening is dat 
de andere partij zijn verplichtingen om te onderhandelen niet nakomt, kan het college voorschriften 
geven over de wijze waarop de onderhandelingen gevoerd moeten worden. De onderhandelingen kunnen 
leiden tot een overeenkomst over de wijze waarop de eind- tot eindverbindingen tot stand zullen worden 
gebracht, maar partijen zijn doorgaans niet verplicht tot het sluiten van een overeenkomst. 
 
Als de onderhandelingen over interoperabiliteit niet leiden tot een overeenkomst, kan de partij die dit 
toch wil afdwingen, zich tot het college wenden. Kern van deze situatie is dat deze partij verzoekt om te 
oordelen of haar belangen om tot een overeenkomst te komen zwaarder wegen dan de belangen van de 
andere partij om niet tot een overeenkomst te komen. Het college is volgens de gewijzigde wet bevoegd 
om in een dergelijk geschil de andere partij de verplichting tot het tot stand brengen van de eind- tot 
eindverbindingen op te leggen onder door het college te bepalen voorwaarden. Hierbij zal het college de 
belangen van beide partijen en de doelstellingen van de gewijzigde wet moeten afwegen. 
 
Op de bovenstaande systematiek zijn twee uitzonderingen aan te geven. Ten eerste kunnen aanvullende 
overwegingen een rol spelen voor partijen die na het proces van de marktanalyse zijn aangewezen als 
partij met aanmerkelijke marktmacht (hierna: a.m.m.). Als zij betrokken zijn bij verzoeken om 
interoperabiliteit, kan dit voor hen leiden tot een verdergaande interoperabiliteitsverplichting dan voor 
partijen die niet zijn aangewezen. Bovendien zouden deze verplichtingen marktbreed gelden, als besluit 
in het kader van de marktanalyse, terwijl geschilbesluiten in het kader van interoperabiliteit uitsluitend 
tussen de betrokken partijen gelden. De tweede situatie betreft openbare telefoondiensten, waarbij een 
verplichting tot het tot stand brengen van eind- tot eindverbindingen bestaat, tenzij dit technisch niet 
uitvoerbaar of economisch niet haalbaar is. 
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1.2 Consultatie  

Om met de bovengenoemde aspecten van interoperabiliteit om te gaan wordt binnen OPTA gewerkt aan 
het opstellen van beleidsregels. Deze consultatie is bedoeld om marktpartijen in staat te stellen hun 
mening te geven over de hierboven genoemde vraagstukken. 
 
Gelet op het voorgaande zal de onderhavige consultatie met name gericht zijn op de volgende aspecten. 

− Hoe moet interoperabiliteit worden toegepast in de praktijk? 
− Welke partijen kunnen welke rechten ontlenen aan en welke verplichtingen opgelegd krijgen 

onder het begrip interoperabiliteit? 
− Hoe moet de doelstelling van de Europese richtlijnen worden toegepast? 
− Wat betekent interoperabiliteit voor diensten- en infrastructuurconcurrentie? 
− Hoe verhouden marktafbakening en -analyse zich tot interoperabiliteit en welke invloed heeft die 

verhouding op de verplichtingen die in het kader van interoperabiliteit worden opgelegd? 
− Hoe moeten de rechten en verplichtingen van interoperabiliteit worden toegepast bij telefonie, 

bij andere diensten en bij spam? 
− Hoe moeten besluiten in het kader van interoperabiliteit worden geconsulteerd? 

 
Begin 2005 zullen naar aanleiding van de uitkomsten van de consultatie beleidsregels worden opgesteld. 
 
1.3 Europese harmonisatie 

In het kader van de samenwerking tussen de Europese Nationale Regelgevende Instanties (NRI’s) heeft 
OPTA samen met de Engelse NRI (OFCOM) het initiatief genomen om te komen tot een afstemming over de 
toepassing van interoperabiliteit, zoals deze is beschreven in artikel 5 van de Toegangsrichtlijn2 (hierna: 
TR). Hiertoe is voor de IRG (Independent Regulators Group) een discussiedocument opgesteld waarin de 
noodzaak om tot gezamenlijke afspraken voor interoperabiliteit en de relatie tot a.m.m. verplichtingen is 
aangegeven. Het doel van deze harmonisatie is te komen tot een verzameling afspraken (Principles of 
Implementation and Best practices (PIBs)) die door alle lidstaten kunnen worden gebruikt bij de 
implementatie van artikel 5, TR.  Het discussiedocument zal ook besproken worden met de Europese 
Commissie. Dit kan ertoe leiden dat besloten wordt tot het bereiken van een gezamenlijk ERG standpunt, 
waarin de Commissie en de lidstaten overeenstemming bereiken over de toepassing van artikel 5, TR. Een 
eventueel ERG standpunt wordt niet eerder dan begin 2005 verwacht. 
 
1.4 Opbouw van het document 

In de onderstaande figuur is de opbouw van het consultatiedocument weergegeven, waarbij de volgende 
lijn wordt gehanteerd. Interoperabiliteit is het tot stand brengen van eind- tot eindverbindingen. 
Interoperabiliteitsverplichtingen kunnen worden opgelegd aan ondernemingen die beschikken over een 

                                                      
2  Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de raad van 7 maart 2002 inzake de toegang tot en 

interconnectie van elektronische-communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten (Toegangsrichtlijn), PbEG 
2002, L 108/7. 
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aanmerkelijke marktmacht (a.m.m.), waarbij toegang dient om mededingingsproblemen op te lossen. 
Interoperabiliteitsverplichtingen gelden ook voor partijen zonder a.m.m. De relatie tussen 
interoperabiliteitsverplichtingen binnen en buiten het a.m.m. kader wordt besproken in hoofdstuk 2. 
Vervolgens worden de verplichtingen buiten het a.m.m. kader nader uitgewerkt op basis van hoofdstuk 6 
van de Telecommunicatiewet (zie hoofdstuk 3). Voor de verplichtingen buiten het a.m.m. kader zal geen 
uitgebreid normatief kader worden geschetst maar er zal wel worden geredeneerd vanuit bepaalde 
uitgangspunten. Hierbij is een duidelijke scheiding aangebracht tussen verplichtingen voor aanbieders 
van telefonie en voor aanbieders van overige diensten. Voor telefonie geldt veelal een 
resultaatsverplichting gezien het belang van de dienst (zie hoofdstuk 4). 
Voor de overige diensten geldt deze resultaatsverplichting niet (zie hoofdstuk 5). Omdat de problematiek 
rond spam zeer actueel is, wordt in dit hoofdstuk tevens een nadere invulling gegeven van mogelijke 
afwegingen rond spam vanuit interoperabiliteit. 
Hoofdstuk 6 bespreekt de openbare voorbereidingsprocedure en de Europese notificatie. 
De in de hoofdstukken 2 tot en met 6 gestelde vragen worden in hoofdstuk 7 herhaald waarbij tevens de 
procedure van de consultatie wordt aangegeven.  
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1.5 Voorbeeld 

In dit consultatiedocument zal gebruik worden gemaakt van voorbeelden om aan de afwegingen van het 
college een invulling te geven. Hierbij wordt uitgegaan van de volgende situatie, waarbij de figuur in 
paragraaf 1.1 het uitgangspunt is. 
 
Partij A (telecomaanbieder A) heeft controle over eindgebruikers (zijn klanten). Partij B 
(telecomaanbieder B) wil voor zijn klanten interoperabel zijn met de eindgebruikers van A, zodat de 
eindgebruikers van partij A de (diensten van de) klanten van B kunnen bereiken en vice versa. 
 
In het consultatiedocument worden bij de behandeling van dit voorbeeld telkens de volgende vragen 
beantwoord. 
Vraag 1: Partij A wenst niet aan deze interoperabiliteit mee te werken. In hoeverre heeft partij A de 

vrijheid om niet mee te werken? 
Vraag 2: Partij A werkt wel mee aan interoperabiliteit, maar stelt voorwaarden, waardoor 

interoperabiliteit feitelijk niet tot stand zal komen. Partij A brengt bijvoorbeeld aan zijn 
eindgebruikers een hoog tarief in rekening om (de diensten van) de klanten van partij B te 
kunnen bereiken. In hoeverre heeft partij A de vrijheid om zelf de voorwaarden vast te 
stellen, zoals de hoogte van tarieven? 

 
De bovenstaande vragen worden in paragraaf 4.5 beantwoord voor situaties waarbij een aanbieder van 
telefonie is betrokken. In paragraaf 5.2 wordt dit voorbeeld behandeld voor situaties waarbij geen 
aanbieder van telefonie is betrokken. In beide paragrafen zal worden aangegeven wat het verschil is 
tussen een partij met en een partij zonder aanmerkelijke marktmacht. 
 
 



OPENBARE VERSIE 

9 

2 Interoperabiliteit en a.m.m. verplichtingen 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden twee regimes besproken die zijn beschreven in het nieuw regelgevend kader en 
zijn vastgelegd in de gewijzigde Tw. Enerzijds het regime van hoofdstuk 6a van de Tw dat verplichtingen 
bevat die kunnen worden opgelegd aan ondernemingen die beschikken over a.m.m., waarbij toegang 
dient om mededingingsproblemen op te lossen. Anderzijds het interoperabiliteitsregime van hoofdstuk 6 
van de Tw waarbij verplichtingen kunnen worden opgelegd teneinde interoperabiliteit mogelijk te maken. 
Na een toelichting op de begrippen interoperabiliteit, interconnectie en toegang, zullen in dit hoofdstuk 
beide regimes naast elkaar worden gelegd. 
 
2.2 De begrippen interoperabiliteit, interconnectie en toegang 

De begrippen 'interoperabiliteit', 'interconnectie' en 'toegang' worden zowel in de oude als in de 
gewijzigde nationale en Europese regelgeving vaak met elkaar in verband gebracht; zij worden van groot 
belang geacht voor de regulering van elektronische communicatie. Een expliciete definitie van het begrip 
'interoperabiliteit' is echter niet in de gewijzigde Tw opgenomen, evenmin als in de richtlijnen. Wat onder 
interoperabiliteit moet worden verstaan wordt uiteengezet in de Memorie van Toelichting, bij artikel 6.1, 
Tw, waarnaar in hoofdstuk 1 is verwezen. 
 
Het begrip 'toegang' is in de gewijzigde Tw opgenomen (artikel 1.1, onder l, Tw) en wordt gedefinieerd als 
‘het (…) beschikbaar stellen van netwerkonderdelen, bijbehorende faciliteiten of diensten (…)’. Deze 
definitie vormt de implementatie van artikel 2, onder a, van de TR. Het begrip toegang is met name 
relevant voor hoofdstuk 6a van de wet, waarin verplichtingen worden omschreven die kunnen worden 
opgelegd aan ondernemingen die beschikken over a.m.m. Zie hierover verder in dit hoofdstuk. 
 
In de gewijzigde Tw is ook een definitie van het begrip 'interconnectie' opgenomen (artikel 1.1, onder m, 
Tw). Dit begrip wordt omschreven als een 'specifiek type toegang (…) inhoudende het fysiek en logisch 
verbinden van openbare telecommunicatienetwerken (…) om het de gebruikers van een onderneming 
mogelijk te maken te communiceren (…) of toegang te hebben tot diensten (…)'. Toegang wordt als het 
meest ruime begrip beschouwd, met onder meer interconnectie als een specifieke vorm van toegang. 
 
In het algemeen deel van de MvT wordt nader ingegaan op de verhouding tussen de begrippen 
interoperabiliteit, interconnectie en toegang. Daarbij wordt er in de eerste plaats op gewezen dat het 
doel, namelijk het tot stand brengen van interoperabiliteit tussen diensten, vaak kan worden gerealiseerd 
door middel van interconnectie, in dat verband beschouwd als de fysieke en logische koppeling van 
netwerken. Beide onderwerpen worden in de artikelen 4 en 5 van de TR geregeld, aldus de MvT.3 In de 
tweede plaats wordt in dit deel van de MvT ingegaan op de verhouding tussen enerzijds interoperabiliteit 
en interconnectie, en anderzijds toegang in algemene zin:  

                                                      
3  MvT, Kamerstukken Tweede Kamer 2002-2003, 28 851, nr. 3, p. 36.  
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“Hoewel interoperabiliteit en interconnectie onder het algemene begrip toegang vallen, is voor de reikwijdte 
van de verplichtingen van belang de begrippen interoperabiliteit en interconnectie enerzijds en toegang in 
algemene zin anderzijds goed te onderscheiden. Toegangsverplichtingen in algemene zin kunnen worden 
opgelegd volgens de procedure van hoofdstuk III van de Toegangsrichtlijn. Het betreft dan aanbieders met 
aanmerkelijke marktmacht. Toegangsverplichtingen ten behoeve van interoperabiliteit of interconnectie kunnen 
ook worden opgelegd aan aanbieders die geen aanmerkelijke marktmacht hebben.(…) Samengevat komt dit 
erop neer dat het algemene begrip toegang mede voorzieningen in het kader van interconnectie en 
interoperabiliteit kan omvatten. Maar waar toegang in algemene zin alleen geboden hoeft te worden door 
aanbieders die toegangsverplichtingen zijn opgelegd (aanbieders met aanmerkelijk marktmacht), geldt voor een 
bijzondere vorm van toegang, te weten toegang ten behoeve van interoperabiliteit en interconnectie, ook voor 
aanbieders zonder aanmerkelijke marktmacht een onderhandelingsplicht.”4 

 
Uit het voorgaande blijkt dat door de Nederlandse wetgever het realiseren van interoperabiliteit van 
diensten als centrale doelstelling van de Toegangsrichtlijn wordt beschouwd. Onder interoperabiliteit 
wordt daarbij dan verstaan het tot stand brengen van eind- tot eindverbindingen: hierdoor kunnen 
eindgebruikers van verschillende netwerken of diensten met elkaar communiceren en zijn zij in staat om 
diensten die door andere aanbieders worden aangeboden te bereiken. Interoperabiliteit kan worden 
gerealiseerd door middel van interconnectie (koppeling van netwerken) of andere vormen van toegang. 
 
2.3 Verplichtingen op basis van a.m.m. 

Het bestaan van a.m.m. wordt door het college vastgesteld op een bepaalde relevante product- of 
dienstenmarkt. Deze markten worden op grond van een economische analyse van vraag en aanbod 
afgebakend, waarbij ook de geografische reikwijdte wordt bepaald. De markten die daarbij in ieder geval 
aan een marktanalyse op grond van een aanbieders- en afnemersonderzoek moeten worden onderworpen 
zijn opgenomen in een Aanbeveling van de Europese Commissie.5 Daarnaast kan het college ook op eigen 
initiatief markten onderzoeken en afbakenen, als dit noodzakelijk wordt geacht. 
 
Op basis van de marktanalyses worden passende verplichtingen aan a.m.m.-partijen opgelegd. Passend 
wil zeggen dat de verplichtingen zijn gebaseerd op de aard van het geconstateerde probleem op de 
desbetreffende markt en in het licht van de doelstellingen van artikel 1.3 Tw proportioneel en 
gerechtvaardigd zijn. 
 
In artikel 1.3 van de Tw is vastgelegd dat het college er voor zorgdraagt dat zijn besluiten bijdragen aan 
het verwezenlijken van de doelstellingen uit artikel 8 van de Kaderrichtlijn6 (KR). Deze doelstellingen zijn: 

                                                      
4  MvT, Kamerstukken Tweede Kamer 2002-2003, 28 851, nr. 3, pp. 36-37. 
5  Aanbeveling van de Commissie van 11 februari 2003 betreffende relevante producten- en dienstenmarkten in de 

elektronische communicatiesector die overeenkomstig Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de 
Raad inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en –diensten 
aan regelgeving ex ante kunnen worden onderworpen, Pb EG 8.5.2003 L114/45. 

6  Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk 
regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Kaderrichtlijn), PbEG 2002, L 
108/33. 
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- het bevorderen van concurrentie bij het leveren van elektronische communicatienetwerken, 
elektronische communicatiediensten, of bijbehorende faciliteiten, onder meer door efficiënte 
investeringen op het gebied van infrastructuur aan te moedigen en innovaties te steunen; 

- de ontwikkeling van de interne markt; 
- het bevorderen van de belangen van eindgebruikers wat betreft keuze, prijs en kwaliteit. 

 
Deze verplichtingen kunnen, onder andere, de volgende zijn: 

- transparantie  
- non-discriminatie  
- gescheiden boekhouding 
- toegang tot en gebruik van specifieke netwerkfaciliteiten 
- prijscontrole en kostentoerekening 

 
Toegang is de centrale verplichting die aan een a.m.m.-partij kan worden opgelegd op basis van artikel 
6a.6 Tw. In de systematiek van de Tw worden andere verplichtingen steeds gekoppeld aan vormen van 
toegang die het college bepaalt. Een toegangsverplichting wordt aan een a.m.m.-partij opgelegd om de 
ontwikkeling van duurzame concurrentie in eindgebruikersmarkten te bevorderen of in het belang van de 
eindgebruiker. Omdat het opleggen van een toegangsverplichting een grote inbreuk maakt op de 
commerciële vrijheid van een partij moet aan stringente voorwaarden worden voldaan voordat een 
dergelijke verplichting wordt opgelegd. Hierbij wordt onder meer een uitgebreide analyse worden 
gemaakt van de mededingingssituatie op retail-niveau. 
 
De overige verplichtingen die aan een partij met a.m.m. kunnen worden opgelegd betreffen over het 
algemeen verplichtingen die zowel toegepast kunnen worden in aanvulling op een toegangsverplichting 
als bij interoperabiliteit. De toepassing van deze verplichtingen in het kader van interoperabiliteit zal 
nader aan de orde komen in de hoofdstukken 4 en 5. De praktische invulling daarvan zal aan de hand van 
het voorbeeld van paragraaf 1.5 worden besproken. 
 
2.4 Afbakening van a.m.m. toegang tegenover interoperabiliteit 

De verhouding tussen de begrippen toegang, interconnectie en interoperabiliteit is in paragraaf 2.2 
besproken. Voor a.m.m.-partijen geldt dat aan die partijen een algemene verplichting opgelegd kan 
worden voor het aanbieden van van tevoren bepaalde vormen van toegang die in de juiste verhouding 
staan tot het op te lossen mededingingsprobleem. Hierbij kunnen ook verplichtingen worden opgelegd 
met betrekking tot interoperabiliteit. Omdat de eisen van interoperabiliteit buiten het kader van a.m.m. 
van geval tot geval, bijvoorbeeld in geschillen, worden bepaald is dan ook niet goed van tevoren vast te 
stellen hoezeer deze beide elkaar in concrete gevallen overlappen. Dit maakt het belangrijker om 
principes uit te werken die bij een onderlinge afbakening kunnen worden gebruikt. 
 
Concreter geeft artikel 6a.6 Tw aan dat de toegangsverplichtingen voor a.m.m.-partijen ook kunnen 
inhouden “bepaalde diensten (…) die nodig zijn voor de interoperabiliteit van de aan gebruikers 
geleverde eind-tot-einddiensten” (onder g) en “(…) interconnectie van openbare elektronische 
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communicatienetwerken of netwerkfaciliteiten” (onder i). Aanvullend op de toegangsverplichting (“met 
betrekking tot door het college te bepalen vormen van toegang”) kunnen a.m.m.-partijen verplichtingen 
opgelegd krijgen tot non-discriminatie, transparantie, tariefbeheersing (waaronder kostenoriëntatie) en 
gescheiden boekhouding. 
 
Een a.m.m.-toegangsverplichting kan dus ook dienen om interoperabiliteit te verzekeren, en kan hiertoe 
interconnectie omvatten. Op grond van proportionaliteit kan dit betekenen dat a.m.m.-partijen bepaalde 
(zwaardere) interoperabiliteitsverplichtingen opgelegd krijgen dan andere partijen. Bij voorkeur zouden 
interoperabiliteitsverplichtingen voor a.m.m.-partijen in de a.m.m.-besluiten op basis van marktanalyse 
opgenomen moeten worden, zowel om het verband met de betrokken mededingingsproblemen duidelijk te 
maken als om de proportionaliteit van de maatregelen te kunnen onderbouwen. Daarnaast zouden 
a.m.m.-partijen in interoperabiliteitsgeschillen ook voor aspecten van interoperabiliteit die niet in het 
a.m.m.-besluit geregeld zijn aan strengere voorwaarden kunnen worden onderworpen dan niet-a.m.m.-
partijen. 
 

1. Het college verzoekt u aan te geven of u het eens bent met de volgende stellingen: 
- Interoperabiliteitsverplichtingen voor a.m.m.-partijen moeten, voor zover bepaalbaar, zo veel 
mogelijk worden opgenomen in de a.m.m.-besluiten, volgend uit de marktanalyse; 
- A.m.m.-partijen zouden ook in interoperabiliteitsbesluiten naar aanleiding van geschillen die 
gaan over diensten vallend onder een a.m.m.-besluit op basis van marktanalyse, in beginsel aan 
strengere voorwaarden gehouden kunnen worden. 

 
De Nederlandse wetgever heeft expliciet gekozen voor een systeem van toegangsregulering, waarin de 
vormen van toegang die een a.m.m. aanbieder moet leveren van tevoren worden bepaald. Het ligt hierbij 
voor de hand om zeker terughoudend om te gaan met het opleggen van toegangsverplichtingen voor 
interoperabiliteit. De wetgever heeft er immers bij interoperabiliteit voor gekozen om aanbieders meer 
vrijheid en verantwoordelijkheid te geven. Op het punt van de terughoudendheid volgen de bepalingen 
over toegang en interoperabiliteit in het gewijzigde kader dus dezelfde lijn. In de hoofdstukken 5 en 6 
wordt nader op deze terughoudendheid ingegaan. 
 
Zware toegangsverplichtingen, zoals originerende toegang7 of toegang met een groter netwerkbeslag, 
(i.e. verder van de eindgebruiker) kunnen alleen op basis van a.m.m. worden opgelegd. Dit wil zeggen dat 
dergelijke verplichtingen in beginsel alleen gerechtvaardigd zijn als deze een horizontale strekking 
hebben en aan a.m.m.-partijen worden opgelegd om bepaalde mededingingsproblemen op te lossen. Dit 
gaat dus veel verder dan enige verplichting die in het kader van interoperabiliteit kan worden opgelegd 
buiten het a.m.m.-kader. Ook aanvullende verplichtingen, zoals bepaalde vormen van prijsregulering, 
(kostenoriëntatie), of non-discriminatie, kunnen in beginsel alleen opgelegd worden aan a.m.m.-partijen. 
Als in concrete gevallen een resultaatsverplichting wordt opgelegd aan niet-a.m.m.-partijen, lijkt er dus 
weinig of geen ruimte te bestaan voor het stellen van voorwaarden op basis van de genoemde 
aanvullende verplichtingen. In dat geval is het college aangewezen op begrippen als redelijkheid. 

                                                      
7  Het leveren van gespreksopbouw aan andere partijen tegen een (in de meeste gevallen gereguleerd) tarief. 
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Verschillen tussen a.m.m.-verplichtingen en verplichtingen voor interoperabiliteit in afwezigheid van 
a.m.m. zitten ook in de wijze van handhaving. Bij a.m.m.-verplichtingen is er sprake van ex ante 
regulering en de verplichtingen gelden ten opzichte van alle andere partijen. Bij interoperabiliteit is 
sprake van regulering ex post en alleen tussen de partijen in een concreet geschil. Door het opleggen van 
toegangsverplichtingen aan a.m.m.-partijen worden aanvullend ex ante regels gesteld waarop eenieder 
een (redelijk) beroep kan doen. Op basis van interoperabiliteit in afwezigheid van a.m.m. worden in 
beginsel ex post op basis van geschillen voorwaarden bepaald voor het specifieke geval, die niet 
algemeen geldig zijn. Dit geldt des te sterker nu alleen voor bepaalde vormen van toegang die aan a.m.m. 
worden gekoppeld een discriminatieverbod kan worden opgelegd, en dit dus niet als zodanig kan worden 
ingeroepen in interoperabiliteitsgeschillen.  
 
Op basis van de bovenstaande principes kan een duidelijke scheiding worden bereikt tussen a.m.m.-
toegang en interoperabiliteit. Hierbij is met name van belang de afbakening van de categorie gevallen 
waarin voor interoperabiliteit een resultaatsverplichting wordt voorzien. Ex ante resultaatsverplichtingen 
zijn op grond van artikel 6a.6(g) Tw voorzienbaar bij interoperabiliteit met a.m.m.-partijen. Ook geldt op 
grond van het Besluit Interoperabiliteit8 een ex ante resultaatsverplichting voor interoperabiliteit voor 
openbare telefoondiensten, zonder dat een eventuele a.m.m.-status hier direct een rol speelt. Tot slot 
kan aan partijen zonder a.m.m. in concrete gevallen ex post een resultaatsverplichting voor 
interoperabiliteit worden opgelegd. 
 
Het wezenlijke verschil tussen interoperabiliteit met a.m.m.-partijen en met partijen zonder a.m.m. zit 
voornamelijk in de aanvullende verplichtingen. Mocht ex ante dan wel ex post een resultaatsverplichting 
worden opgelegd, dan bepaalt de status van de partij aan wie deze wordt opgelegd welke aanvullende 
verplichtingen van toepassing zouden kunnen zijn. Zo kan een resultaatsverplichting met een niet-
a.m.m.-partij in beginsel niet leiden tot strenge aanvullende maatregelen zoals kostenoriëntatie, 
transparantie of non-discriminatie, waar dit voor partijen met a.m.m. zelfs ex ante kan worden bepaald. 
 

2. Het college verzoekt u uw zienswijze te geven met betrekking tot de relatie tussen non-
discriminatie, interoperabiliteitsverplichtingen en andere overwegingen rond de afbakening van 
(toegangs)verplichtingen in het kader van a.m.m. en interoperabiliteit. 

                                                      
8  Besluit van 7 mei 2004, houdende regels met betrekking tot interoperabiliteit van openbare elektronische 

communicatiediensten, toegang tot de Europese telefoonnummeringsruimte en landsgrensoverschrijdende 
toegang tot niet-geografische nummers (Besluit interoperabiliteit). Staatsblad 2004, 205. 
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3 Begrippen en wettelijk kader (stroomdiagram) 

3.1 Wettelijk kader: Stroomdiagram 

In het bijgevoegde stroomdiagram (pagina 19) worden verschillende stappen uit het regime van 
hoofdstuk 6 van de gewijzigde Tw schematisch weergegeven. Dit diagram behandelt niet hoofdstuk 6a van 
de gewijzigde Tw, waarin de verplichtingen voor partijen die beschikken over a.m.m. worden besproken. 
Deze zijn, voorzover deze interoperabiliteit betreffen, in hoofdstuk 2 aan de orde gekomen. 
 
De toelichting op dit stroomdiagram valt in twee delen uiteen. Ten eerste worden in paragraaf 3.2 drie 
aspecten behandeld die direct volgen uit artikel 6.1, eerste lid, Tw. Deze drie aspecten vormen de 
zogenaamde voorvragen bij interoperabiliteit. Daarbij komen allereerst de rollen aan bod van de partijen 
die zijn betrokken bij interoperabiliteit. In elk geval zijn twee partijen hierbij direct betrokken: de partij 
die om interoperabiliteit vraagt (paragraaf 3.2.1) en de partij aan wie verzocht wordt om 
interoperabiliteit (3.2.2). Vervolgens wordt ingegaan op de vraag of er sprake is van eind- tot 
eindverbindingen omdat deze het doel zijn van interoperabiliteit (3.2.3).  
 
Het tweede deel van de toelichting op het stroomdiagram betreft de overige aspecten van de artikelen 6.1 
tot en met 6.4 Tw en worden uitgelegd in de paragrafen 3.3.1 tot en met 3.3.3. Op artikel 6.5 Tw wordt 
ingegaan in hoofdstuk 4. 
 
3.2 De drie voorvragen: rollen van verschillende partijen en eind- tot eindverbindingen 

3.2.1 Welke partijen kunnen om interoperabiliteit verzoeken? 9 

Uit artikel 6.1, eerste lid, Tw, blijkt dat elke aanbieder van openbare elektronische communicatiediensten 
of –netwerken het verzoek mag doen aan andere partijen om te onderhandelen over interoperabiliteit. De 
wetgever heeft dit recht expliciet aan zowel netwerk- als aan dienstaanbieders gegeven. 
 
Onderhandelen over interoperabiliteit is geen aangelegenheid van eindgebruikers, ongeacht het type 
eindgebruiker (zakelijk of particulier). Aansluitingen die gebruikt worden door eindgebruikers hoeven niet 
altijd bereikbaar te zijn voor alle eindgebruikers bij andere partijen10. Als een eindgebruiker hier niet 
tevreden over is zal hij aan de aanbieder, die hem deze slecht bereikbare aansluiting levert, moeten 
vragen om via interoperabiliteitsovereenkomsten te regelen dat hij wel bereikbaar wordt voor andere 
eindgebruikers. Als de aanbieder die hem de aansluiting levert dit weigert is de enige keus van de 
desbetreffende eindgebruiker om over te stappen naar een andere aanbieder die hem soortgelijke en 
gelijkwaardige aansluitingen kan leveren en wel de bereikbaarheid wil regelen met andere partijen. 
 

                                                      
9 Let wel, het gaat hier slechts om een verzoek om interoperabiliteit aan een andere partij en niet om een verzoek 

aan het college om bijvoorbeeld voorwaarden voor het tot stand komen van interoperabiliteit te stellen. 
10 Dit geldt uiteraard alleen voor aansluitingen waarvoor geen interoperabiliteitsverplichting geldt. Aanbieders van 

telefonie hebben een plicht om tot interoperabiliteit te komen. 
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3.2.2 Aan welke partijen kan om interoperabiliteit verzocht worden? 

Artikel 6.1, eerste lid, Tw, stelt: ‘een aanbieder van openbare elektronische communicatienetwerken of 
(…) –diensten, die daarbij de toegang tot eindgebruikers controleert, treedt op verzoek (…) in 
onderhandeling (…)’. Daarbij doet zich dus de vraag voor wanneer er sprake is van controle over toegang 
tot eindgebruikers. Hierover zegt de MvT bij de gewijzigde Tw het volgende: 

“Een aanbieder controleert de toegang tot een bepaalde eindgebruiker, indien de medewerking van deze 
aanbieder nodig is om communicatie met de bewuste eindgebruiker tot stand te brengen, of indien de aanbieder 
in staat is de communicatie met deze eindgebruiker te blokkeren. Controle van de toegang tot een eindgebruiker 
betekent derhalve dat de communicatie met deze individuele eindgebruiker kan worden gecontroleerd.”11 

 

En ook: 

”Controle over de eindgebruikers heeft geen absolute betekenis, maar moet gezien worden in het kader van de 
dienst waarvan de desbetreffende eindgebruikers gebruik maken of willen maken.”  

 
Het is denkbaar dat een aanbieder aan wie een verzoek om interoperabiliteit is gedaan, naast de toegang 
tot eindgebruikers ook toegang tot andere typen gebruikers controleert. Noch artikel 6.1 Tw, noch de MvT 
geeft echter aan dat alleen verzoeken gedaan kunnen worden aan partijen die uitsluitend toegang tot 
eindgebruikers controleren. Het volstaat dus dat, eventueel onder andere, de toegang tot eindgebruikers 
voor de dienst waarvoor interoperabiliteit wordt gevraagd wordt gecontroleerd. 
 

3. Het college verzoekt u aan te geven of u het eens bent met de interpretatie van de rollen van de 
verschillende partijen. 

 
3.2.3 Eind- tot eindverbindingen 

In artikel 6.1, eerste lid, Tw wordt de doelstelling van interoperabiliteit omschreven als het tot stand 
brengen van eind- tot eindverbindingen. De vraag die hieruit onmiddellijk volgt is wanneer er sprake is 
van eind- tot eindverbindingen. In de MvT bij de gewijzigde Tw wordt hierover het volgende gezegd: 

“Onder eind- tot eindverbindingen wordt in dit verband verstaan dat eindgebruikers van verschillende netwerken 
of diensten met elkaar kunnen communiceren en dat eindgebruikers in staat zijn om diensten die door andere 
aanbieders worden aangeboden te bereiken. Het gaat daarbij niet alleen om elektronische 
communicatiediensten maar ook om andere diensten, die met behulp van een openbaar elektronisch 
communicatienetwerk of openbare elektronische communicatiedienst worden aangeboden. Te denken valt aan 
internetdiensten en telefonische informatiediensten.” 

 
Uit deze tekst leidt het college af dat de invulling van het begrip ‘eind- tot eindverbindingen’ zeer ruim 
is. Het gaat naast verbindingen tussen eindgebruikers onderling tevens om verbindingen tussen 
eindgebruikers en andere typen gebruikers, waarbij om interoperabiliteit verzocht wordt voor diensten. 
Bij deze diensten moet volgens de MvT blijkbaar niet alleen worden gedacht aan inhoudelijke diensten, 
zoals informatiediensten, maar ook aan diensten zoals toegang tot internet of andere diensten, zoals 
SMS, die op zichzelf openbare elektronische communicatiediensten zijn. 
                                                      
11  MvT, Kamerstukken Tweede Kamer 2002-2003, 28 851, nr. 3, p. 37. 
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4. Het college verzoekt u uw visie te geven op de toepassing van het begrip eind- tot 
eindverbinding. 

 
3.3 Overige aspecten van de artikelen 6.1 tot en met 6.3 van de Tw 

3.3.1 Artikel 6.1 van de Tw 

In artikel 6.1 van de oude Tw bestond een resultaatsverplichting op het gebied van interconnectie. Deze 
wordt in de gewijzigde Tw, en in de Toegangsrichtlijn die hieraan ten grondslag ligt, vervangen door een 
onderhandelingsverplichting “voor interconnectie teneinde de verlening en de interoperabiliteit van 
diensten te waarborgen” (artikel 4, eerste lid, Toegangsrichtlijn) dan wel “met het oog op het sluiten van 
een overeenkomst op basis waarvan de nodige maatregelen worden genomen, waaronder zo nodig door 
middel van interconnectie van de betrokken netwerken, opdat eind- tot eindverbindingen tot stand 
worden gebracht” (artikel 6.1, eerste lid, Tw). 
 
Uitgangspunt in de gewijzigde Tw is meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor de aanbieders. Dit 
betekent echter niet dat het beginsel van contractsvrijheid zonder meer van toepassing is. In de eerste 
plaats zijn de betreffende aanbieders niet altijd vrij om te bepalen of zij in onderhandeling treden. In de 
tweede plaats dient een verzoek om interoperabiliteit, indien dit redelijk is te worden gehonoreerd. De 
betrokken aanbieders dienen zich in het kader van de onderhandelingen overeenkomstig de maatstaven 
van redelijkheid en billijkheid te gedragen. 
 
Ingevolge artikel 6.1, derde lid, Tw kan het college op aanvraag van een aanbieder voorschriften geven 
met betrekking tot de wijze waarop de onderhandelingen gevoerd moeten worden. Partijen dienen zich 
aan deze voorschriften te houden. De voorschriften zullen vooral van procedurele aard zijn. De MvT noemt 
hierbij als voorbeelden het stellen van een termijn waarbinnen de onderhandelingen moeten worden 
hervat en termijnen waarbinnen de diverse aspecten die van belang zijn voor het tot stand komen van 
eind- tot eindverbindingen tijdens de onderhandelingen aan bod moeten komen. Het college kan in het 
kader van deze wettelijke verplichting tot onderhandelen partijen niet verplichten tot het bereiken van 
een door een van de betrokken partijen gewenst resultaat. Ingevolge artikel 6.4 Tw dienen de 
voorschriften van het college objectief, transparant, proportioneel en niet-discriminerend te zijn. 
 
Hoewel de aanwijzingen op grond van artikel 6.1 Tw vooral van procedurele aard zijn, kan het college zich 
voorstellen dat zich situaties kunnen voordoen waarbij de onderhandelingen niet tot een resultaat 
kunnen leiden, bijvoorbeeld als gevolg van buitensporige inhoudelijke voorstellen van een van de 
partijen. Het college stelt voor om in dergelijke situaties bij het geven van voorschriften op basis van 
artikel 6.1 Tw ook inhoudelijke richtlijnen te geven gebaseerd op bijvoorbeeld een benchmark met 
vergelijkbare diensten. 
 
Als algemeen uitgangspunt wordt aan aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken of 
–diensten zelf overgelaten in hoeverre zij zorgdragen voor interoperabiliteit van diensten. Hierop kan op 
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grond van artikel 6.2 Tw inbreuk worden gemaakt. Het college kan aanbieders namelijk in een geschil of 
ambtshalve verplichten om bepaalde eind- tot eindverbindingen tot stand te brengen. Daarnaast creëert 
artikel 6.3 Tw een wettelijke grondslag op basis waarvan bepaalde essentiële diensten kunnen worden 
aangewezen waarvoor een verplichting tot het tot stand brengen van interoperabiliteit steeds zal gelden.  
 
3.3.2 Artikel 6.2 van de Tw 

i. In artikel 6.2, eerste lid, Tw  wordt de onderhandelingsverplichting verzwaard tot een 
resultaatsverplichting. Samengevat gaat het hier om een resultaatsverplichting, op de leggen door het 
college, inclusief, in voorkomende gevallen, de vaststelling door het college van tarieven en andere 
voorwaarden waaronder de medewerking wordt verleend, voor een bepaalde periode. Dit geschiedt op 
aanvraag van een aanbieder als bedoeld in artikel 6.1 Tw. Het toetsingskader is de redelijkheid, in welk 
kader een belangenafweging van de belangen van de aanbieders door het college geschiedt.  
 
ii. Op grond van artikel 6.2, tweede lid, Tw kan het college in een concreet geval aanbieders die de 
toegang tot eindgebruikers controleren verplichten eind- tot eindverbindingen tot stand te brengen 
“indien dit in het voorliggende geval in het licht van de doelstellingen, bedoeld in artikel 1.3 
gerechtvaardigd is”. De MvT stelt in dit verband dat het college dit zal doen als het van mening is dat dit 
noodzakelijk is uit concurrentieoverwegingen of in het belang van eindgebruikers en deze maatregel in 
het licht van de doelstellingen van artikel 1.3 Tw, i.e. artikel 8 van de KR, te rechtvaardigen is12. Het 
beoordelingskader wordt gevormd door een belangenafweging van de belangen van aanbieders, van 
eindgebruikers en van de concurrentie, waarbij met name de belangen van eindgebruikers een rol spelen. 
Het college dient deze bevoegdheid terughoudend te gebruiken in verband met het uitgangspunt van 
contractsvrijheid. 
 
Indien aan de wettelijke vereisten is voldaan, kan het college op grond van het tweede lid ambtshalve, al 
dan niet naar aanleiding van een geschil, een resultaatsverplichting opleggen, waarbij het kan afwijken 
van de door de aanvrager gewenste interoperabiliteit. Ingevolge artikel 6.4 Tw dienen de verplichtingen 
die het college op grond van het eerste of tweede lid van artikel 6.2 oplegt objectief, transparant, 
proportioneel en niet-discriminerend te zijn. 
 
3.3.3 Artikel 6.3 van de Tw 

iii. Een derde uitzondering op de contractsvrijheid en de onderhandelingsverplichting volgt uit 
artikel 6.3 Tw. Op basis van dit artikel is een AMvB vastgesteld: het Besluit van 7 mei 2004, houdende 
regels met betrekking tot interoperabiliteit van openbare elektronische communicatiediensten, toegang 
tot de Europese nummeringsruimte en landsoverschrijdende toegang tot niet-geografische nummer 
(Besluit interoperabiliteit), Stb. 2004, 2005 (hierna: Bi). 
 
Artikel 6.3 van de Tw creëert een wettelijke grondslag op basis waarvan bepaalde essentiële diensten 
kunnen worden aangewezen waarvoor een verplichting voor het tot stand brengen van interoperabiliteit 
                                                      
12  Memorie van Toelichting, Kamerstukken Tweede Kamer, 2002-2003, 28 851, nr. 3, p. 108. 
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steeds zal gelden. De categorieën van diensten die mogelijk kunnen worden aangewezen zijn diensten die 
in het maatschappelijke en economische verkeer van zodanige betekenis zijn, dat het algemeen belang 
met zich meebrengt dat op voorhand gewaarborgd dient te zijn dat eind- tot eindverbindingen tot stand 
komen. Voorop staat dat de algemene verplichting voor betrokken aanbieders van netwerken en diensten 
om interoperabiliteit tot stand te brengen gerechtvaardigd is in het licht van de doelstellingen van artikel 
8 van de KR. In de AMvB is als essentiële dienst, zoals bedoeld in artikel 6.3, Tw, de openbare 
telefoondienst aangewezen (artikel 2 Bi). 
 
Het college heeft met betrekking tot deze uitzonderingsgrond een tweetal taken: 
1. Het college kan ontheffing van de interoperabiliteitsverplichting verlenen op grond van het derde 

lid van artikel 6.3 Tw. Het beoordelingskader daarbij wordt gevormd door de redelijkheid, waarbij 
technische uitvoerbaarheid en economische haalbaarheid onder meer een rol kunnen spelen.13 Aan 
het criterium kan door het college en de bestuursrechter in de rechtspraktijk nader invulling 
worden gegeven. Een verzoek om ontheffing van de verplichting om interoperabiliteit tot stand te 
brengen zal meestal zijn voorafgegaan door onderhandelingen met andere aanbieders op wie een 
dergelijke verplichting rust. De verplichtingen tot onderhandelen voor aanbieders van aangewezen 
diensten gaan verder dan bij artikel 6.1 Tw. Dit blijkt ook uit het vierde lid: de aanbieder dient 
onderhandelingen te initiëren met andere aanbieders die dezelfde aangewezen dienst aanbieden 
om afspraken te maken over al dan niet gezamenlijk te nemen maatregelen om de interoperabiliteit 
te bewerkstelligen. 

2. Geschillen met betrekking tot de onderhavige interoperabiliteitsverplichting of met betrekking tot 
afspraken die ter uitvoering van de verplichting tussen ondernemingen zijn gemaakt, kunnen op 
grond van artikel 12.2 Tw worden voorgelegd aan het college. 

 
In artikel 6.5 Tw wordt ingegaan op regels die in de eerder genoemde AMvB (het Bi) worden gesteld met 
betrekking tot de Europese nummerruimte en het bereiken van niet-geografische nummers binnen 
Europa, over de landsgrenzen heen. Alleen de regels met betrekking tot de Europese nummerruimte zijn 
weergegeven in het stroomdiagram. Op de regelgeving op dit punt wordt verder ingegaan in hoofdstuk 4 
(Interoperabiliteit en telefonie).

                                                      
13  Dit is niet nieuw: vergelijk de ontheffingsbevoegdheid in artikel 6.1, derde lid, van de oude Tw. 
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 Stroomdiagram 
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4 Interoperabiliteit en telefonie 

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de specifieke aspecten van interoperabiliteit als zich onder de 
betrokken partijen een aanbieder van telefonie bevindt. Met betrekking tot het stroomdiagram uit 
hoofdstuk 3 bespreekt dit hoofdstuk zowel de situaties tussen telefoondienst aanbieders onderling 
(artikel 6.3 en 6.5 Tw) als tussen aanbieders van telefonie en aanbieders van andere diensten (artikel 6.1 
en 6.2 Tw). 
 
Opgemerkt moet worden dat een interoperabiliteitsverplichting voor telefonie uiteraard niet nieuw is. In 
de oude Tw bestond deze al op basis van artikel 6.1 Tw (oud). In dit hoofdstuk zal aan de orde komen hoe 
deze verplichtingen ook thans blijven gelden. 
 
4.1 Verzoeken om interoperabiliteit aan aanbieders van telefonie 

In verschillende situaties kan een aanbieder van telefonie in Nederland geconfronteerd worden met 
verzoeken om interoperabiliteit: 

1. Een verzoek van een andere aanbieder van telefonie in Nederland. 
2. Een verzoek van een andere aanbieder van telefonie in een andere lidstaat van de Europese Unie. 
3. Een verzoek van een aanbieder van diensten met niet-geografische nummers (uitgezonderd mobiel) 

uit het nationale Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten14 (hierna: het nummerplan). 
4. Een verzoek van een aanbieder van diensten met niet-geografische nummers (uitgezonderd mobiel) 

uit het nummerplan van een andere lidstaat van de Europese Unie. 
5. Een verzoek van een aanbieder van diensten zonder eigen aansluitingen. 

 
Onder verzoeken bedoeld onder 1 en 2 vallen ook die van aanbieders van mobiele telefonie. Bij verzoeken 
zoals bedoeld onder 3 kan worden gedacht aan interoperabiliteit van aansluitingen die geadresseerd 
worden met de volgende typen nummers uit het Nederlandse nummerplan: 

a. nummers voor persoonlijke assistentdiensten (084 en 087), 
b. nummers voor semafonie (066), 
c. nummers voor videotex en toegang tot datadiensten op andere netwerken (067), 
d. nummers voor toegang tot internet (06760), 
e. informatienummers (0800, 0900, 0906 en 0909). 
 

Daarnaast zijn bedrijfsnummers (088) vanaf 8 september 2004 beschikbaar gesteld in het nummerplan. 
 
Verzoeken als bedoeld onder 4 zouden hetzelfde type aansluitingen kunnen betreffen als bedoeld onder 
3, maar dan in de variant zoals opgenomen in de nummerplannen van andere lidstaten van de EU. Bij 
verzoeken als bedoeld onder 5 kan gedacht worden aan een aanbieder van carrier selectiediensten die 
verkeer van zijn klanten, dat via a.m.m.-toegang op zijn platform is gekomen, wil laten afleveren op 
aansluitingen van (eind)gebruikers van andere partijen. 
 

                                                      
14  De nummerplannen voor telefonie zijn gebaseerd op aanbeveling E.164 van de ITU (Rec. E.164), daarom wordt 

wel gesproken van E.164-nummers. In Nederland heeft deze aanbeveling geleid tot het Nummerplan voor 
telefoon- en ISDN-diensten. 
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4.2 Besluit interoperabiliteit 

Binnen het wettelijk stelsel rond interoperabiliteit wordt in het Bi aan de openbare telefoondienst een 
aparte status gegeven. De openbare telefoondienst is een dienst die beschikbaar is voor uitgaande en 
binnenkomende gesprekken (artikel 1.1, onder x, Tw). Op basis van de aanwijzing van openbare telefonie 
in het Bi, volgt in een aantal gevallen een resultaatsverplichting voor de aanbieders van telefonie. Deze 
verplichting volgt uit de artikelen 6.3 en 6.5 Tw, uitgewerkt in het Bi (artikel 2, 3 en 4) en komt 
samengevat op het volgende neer:  

1. In Nederland dienen zij onderling alle eind- tot eindverbindingen van of naar eigen aansluitingen 
geschikt voor de telefoondienst, tot stand te brengen en te waarborgen; 

2. Zij dienen oproepen van eigen eindgebruikers naar gebruikers van nummers uit de Europese 
telefoonnummerruimte15 zodanig te behandelen dat de oproepen deze ruimte bereiken; 

3. Zij dienen maatregelen te treffen die ertoe bijdragen dat eindgebruikers in andere lidstaten van de 
EU niet-geografische nummers van abonnees in Nederland kunnen oproepen; 

4. Zij dienen maatregelen te treffen die ertoe bijdragen dat eindgebruikers in Nederland niet-
geografische nummers van abonnees in andere lidstaten van de EU kunnen oproepen. 

 
Een belangrijk aandachtspunt voor partijen die aansluitingen exploiteren is de bereikbaarheid van deze 
aansluitingen. Een aansluiting is immers niet waardevol als deze vanaf andere netwerken niet te bellen is. 
Partijen die aansluitingen exploiteren zullen daarom om interoperabiliteit verzoeken aan aanbieders van 
telefoondiensten om de nummers waarmee deze aansluitingen geadresseerd worden, bereikbaar te 
maken. Voor mobiele aansluitingen, geografische aansluitingen en in situaties waarbij niet-geografische 
aansluitingen van abonnees in andere lidstaten van de EU betrokken zijn, is interoperabiliteit op basis 
van het Bi verplicht. Op basis van het Bi moet een aanbieder van telefonie dus maatregelen nemen om tot 
interoperabiliteit te komen en deze te waarborgen voor de situaties 1, 2 en 4 uit paragraaf 4.1. 
 
Een partij op wie een resultaatsverplichting rust, kan hiervoor aan het college ontheffing vragen. Het kan 
immers zijn dat de invulling van deze verplichting technisch niet uitvoerbaar of economisch niet haalbaar 
is. Het college kan zich echter weinig situaties voorstellen die zich lenen voor een dergelijke ontheffing. 
Hij onderschrijft daarom paragraaf 2.2 van de toelichting van het Bi, waarin wordt gesteld dat de 
interoperabiliteitsverplichting voor aanbieders van telefoondiensten weinig belastend is, omdat de 
noodzakelijke interconnectievoorzieningen veelal aanwezig en in gebruik zijn. 
 

5. Het college verzoekt u aan te geven of u het eens bent met deze visie. Zo niet, verzoekt het 
college u situaties te schetsen waarbij in uw ogen ontheffingsverzoeken aan de orde zouden 
kunnen zijn. 

 
Opvallend is dat twee typen verzoeken om interoperabiliteit, zoals aangegeven in paragraaf 4.1 niet 
genoemd worden bij de situaties waarin een aanbieder van telefonie verplicht is om tot interoperabiliteit 
te komen en deze te waarborgen. Ten eerste betreft het verzoeken van andere aanbieders van telefonie in 
andere lidstaten van de EU, ten tweede betreft dit verzoeken van nationale aanbieders van diensten met 
niet-geografische nummers (uitgezonderd mobiel). In beide gevallen schrijft het Bi geen resultaatplicht 

                                                      
15 De Europese telefoonnummerruimte, ook wel aangeduid met European Telephony Numbering Space (ETNS) is een 

nummerruimte achter een specifieke internationale dienstencode (003883), die vergelijkbaar is met een 
landencode zoals 0031. In deze nummerruimte kunnen pan-Europese diensten worden aangeboden die voor 
gebruikers in alle lidstaten bedoeld zijn. 
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voor aan nationale aanbieders van telefonie. Zowel bij diensten op basis van niet-geografische nummers 
(uitgezonderd mobiele telefonie) als bij telefoondiensten maakt het Bi  een duidelijk onderscheid tussen 
nationale aanbieders en aanbieders in andere lidstaten. 
 
Het verschil in interoperabiliteitsregime tussen nationale aanbieders en aanbieders in andere lidstaten 
van de EU brengt zekere risico’s met zich mee.Voor telefoondiensten leidt dit tot risico’s voor de 
bereikbaarheid van geografische of mobiele nummers in een andere lidstaat of voor de bereikbaarheid van 
geografische of mobiele nummers in Nederland vanuit een andere lidstaat. Voor diensten met niet-
geografische nummers leidt dit tot een slechte uitgangspositie voor nationale aanbieders ten opzichte 
van aanbieders van gelijkwaardige en gelijksoortige diensten in andere lidstaten. Als zij interoperabiliteit 
met aanbieders van telefonie nodig hebben om hun diensten te kunnen aanbieden, hebben ze immers 
slechts recht op onderhandelingen, waar aanbieders uit andere lidstaten voor gelijkwaardige en 
gelijksoortige diensten een resultaat mogen eisen. 
Met betrekking tot interoperabiliteit en telefonie verwacht het college relatief weinig problemen over de 
bereikbaarheid van geografische en/of mobiele nummers in en vanuit het buitenland. Afspraken over deze 
bereikbaarheid zijn doorgaans al bestaand en kunnen onder het nieuwe kader voortgezet worden. De 
meeste problemen rond interoperabiliteit worden verwacht bij verzoeken vallend onder situatie 3 in 
paragraaf 4.1. Hier zijn op dit moment weinig bestaande afspraken die kunnen worden voortgezet onder 
het nieuwe kader. Voor nieuwe afspraken bestaat echter geen ex ante plicht voor aanbieders van telefonie 
om tot interoperabiliteit te komen en deze te waarborgen als een nationale aanbieder van diensten met 
niet-geografische nummers om interoperabiliteit verzoekt16. 
 

6. Het college verzoekt uw mening over de risico’s van slechte bereikbaarheid van:  
- Nationale aanbieders van diensten met niet-geografische nummers ten opzichte van aanbieders 

in andere lidstaten van de EU; 
- nationale geografische en mobiele nummers vanuit andere lidstaten van de EU; 
- geografische en mobiele nummers in andere lidstaten van de EU. 

 
Naar verwachting van het college zullen verzoeken, vallend onder situatie 5 uit paragraaf 4.1 geen 
problemen opleveren. Aanbieders van carrier selectiediensten zijn over het algemeen zonder 
noemenswaardige complicaties in staat om afspraken te maken waardoor verkeer dat zij afgeleverd willen 
hebben door aanbieders van telefoondiensten, correct wordt afgehandeld. Uiteraard vallen verzoeken van 
aanbieders van carrier selectiediensten om verkeer te ontvangen van aanbieders van telefonie niet onder 
interoperabiliteit. Hiervoor is a.m.m.-toegang noodzakelijk. 
 
4.3 Telefonie en afwegingen over de interoperabiliteitsverplichting 

Alle partijen die openbare elektronische communicatiediensten en/of –netwerken aanbieden kunnen om 
interoperabiliteit verzoeken aan alle partijen waar verkeer voor hun aansluitingen kan ontstaan. Als er 
echter geen verplichting rust op deze verzochte partijen (doorgaans aanbieders van telefonie), bewijst de 
praktijk dat interoperabiliteit en de daaruit resulterende bereikbaarheid van aansluitingen niet in alle 

                                                      
16 De problematiek van bereikbaarheid van niet-geografische nummers is eerder door het college geconsulteerd 

onder de noemer ‘Aankiesbaarheid’. De resultaten van deze consultatie kunt u terugvinden in de ‘Verslaglegging 
en overwegingen naar aanleiding van de consultatie inzake aankiesbaarheid’ van 3 november 2003 
(http://www.opta.nl/download/Verslaglegging_aankiesbaarheid.pdf).  
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gevallen gerealiseerd wordt. Het college zal dan moeten afwegen of interoperabiliteit in die gevallen toch 
tot stand moet komen. Hierbij speelt artikel 1.3 Tw, in samenhang met artikel 8, KR een grote rol. 
 
Ook bij het vaststellen van het Bi hebben artikel 1.3 Tw, en artikel 8, KR, een belangrijke rol gespeeld. 
Artikel 8, KR, geeft hierbij de werking van de interne markt als één van de drie doelstellingen. De 
toepassing hiervan heeft in elk geval geleid tot verplichtingen in artikel 6.5 Tw zoals uitgewerkt in het Bi 
voor aanbieders van openbare telefoondiensten om niet-geografische nummers in andere lidstaten 
bereikbaar te maken. Verder stelt de wetgever in de toelichting op het Bi dat bereikbaarheid van niet-
geografische nummers van nationale dienstaanbieders binnen Nederland belangrijk is in het licht van de 
eerder genoemde werking van de interne markt: 

‘Eindgebruikers horen - mede bezien vanuit overweging 38 [in de UD-richtlijn]17 – uiteraard niet alleen toegang 
te hebben tot nummervoorraden van andere lidstaten, maar ook tot de nationale nummervoorraad. Alleen dan 
kan de interne markt optimaal functioneren.’ 

 
Overweging 38 in de UD-richtlijn stelt als belangrijke voorwaarde voor het optimaal werken van de interne 
markt dat eindgebruikers toegang hebben tot alle nummervoorraden in de Gemeenschap. Net als de 
wetgever verstaat het college onder alle nummervoorraden in de Gemeenschap zowel de geografische als 
de niet-geografische nummerruimte in andere lidstaten, de Europese nummerruimte én de nationale 
Nederlandse nummerruimte voor telefoon- en ISDN-diensten. Zowel bereikbaarheid van niet-geografische 
nummers binnen Nederland als bereikbaarheid van geografische en mobiele nummers vanuit Nederland in 
andere lidstaten van de EU en vice versa ondersteunt daarom in de ogen van het college de 
beleidsdoelstellingen in artikel 1.3 Tw en artikel 8, KR. Naar het oordeel van het college kan uit het 
ontbreken van een expliciete verplichting niet zonder meer geconcludeerd worden dat er in deze gevallen 
geen interoperabiliteit tot stand zou hoeven komen en gewaarborgd zou moeten worden. 
 
Op basis van de bovenstaande afwegingen vanuit het Bi en artikel 1.3 Tw, jo artikel 8, KR, kan het college 
zich goed voorstellen dat interoperabiliteitsgeschillen over bereikbaarheid van nationale geografische en 
mobiele nummers vanuit andere lidstaten in de EU en vice versa, evenals de bereikbaarheid van niet-
geografische nummers binnen Nederland van nationale aanbieders, zullen leiden tot een 
resultaatsverplichting voor de aanbieder van de openbare telefoondienst aan wie het verzoek is gericht. 
 

7. Het college verzoekt u aan te geven wat uw visie is over de geschetste verplichting voor 
aanbieders van openbare telefoondiensten om de gehele nationale nummerruimte en de 
nummerruimte van andere lidstaten van de EU bereikbaar te maken indien daarom wordt verzocht 
in het kader van interoperabiliteit. 

 
4.4 Telefonie en afwegingen over voorwaarden in interoperabiliteitsovereenkomsten 

Bij interoperabiliteit spelen de voorwaarden waaronder deze tot stand komt een belangrijke rol. Aspecten 
als tarieven, serviceniveaus of de technische invulling van een fysieke koppeling zijn immers belangrijk 
voor het functioneren van de uiteindelijke eind- tot eindverbinding. In de onderhandelingen zullen beide 
partijen, de verzoeker en de verzochte, hierover overeenstemming moeten bereiken. Beide partijen zullen 
hun eigen invulling geven aan de wijze waarop zij deze voorwaarden benaderen. Het is dan ook denkbaar 

                                                      
17 Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en 

gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten 
(Universeledienstrichtlijn), PbEG 2002, L 108/51. 



OPENBARE VERSIE 

24 

dat er veel ruimte zit tussen de wijze waarop beide onderhandelende partijen naar deze voorwaarden 
kijken, waardoor een impasse ontstaat. In dat geval zal een beroep gedaan kunnen worden op het college 
om voorschriften te geven om de onderhandelingen vlot te trekken, dan wel, als onderhandelen geen zin 
meer heeft, de voorwaarden te bepalen voor een eventuele resultaatsverplichting. 
 
Zowel in gevallen waarin interoperabiliteit op basis van het Bi als waarbij interoperabiliteit op aanwijzing 
van het college tot stand moet komen, zal naar verwachting regelmatig een geschil ontstaan over de 
tarieven die partijen met elkaar bespreken in het kader van interoperabiliteit. Tariefproblemen kunnen bij 
telefonie op twee vlakken spelen. Ten eerste is er een stelsel van wholesale-tarieven dat ten grondslag 
ligt aan het opbouwen, doorgeven en afleveren van verkeer. Ten tweede is er een eindgebruikerstarief 
waaruit de wholesale-kosten vergoed kunnen worden. Het college ziet bij interoperabiliteitsgeschillen de 
voornaamste discussiepunten ontstaan rond gehanteerde eindgebruikerstarieven. Zo is het voorstelbaar 
dat een zeer hoog eindgebruikerstarief het bellen naar aansluitingen van een andere partij in de praktijk 
in de weg staat. Hierdoor bestaat er, ondanks een overeenkomst, feitelijk geen interoperabiliteit. 
 
Vaststelling van tarieven is over het algemeen echter een directe en ernstige ingreep in het marktproces 
en moet daarom erg terughoudend worden toegepast. Het reguleren van retail-tarieven leidt vaak tot 
zwaardere ingrepen dan het reguleren van wholesale-tarieven, ondergrensregulering is zwaarder dan 
bovengrensregulering18, en strikte vormen van kostenoriëntatie zijn meer ingrijpend dan het reguleren op 
excessieve prijzen. Bovengrensregulering remt tot slot toetreding en duurzame concurrentie. De 
motivering van de verschillende tariefmaatregelen dient daarom zeer zorgvuldig te worden gedaan, 
waarbij economische afwegingen een grote rol spelen. 
 
4.4.1 Afwegingen over wholesale-tarieven 

Problemen over wholesale-tarieven zullen in het kader van interoperabiliteit en telefonie bijvoorbeeld 
ontstaan over de kosten voor gespreksafgifte. Afwegingen over deze tarieven hangen voor een groot deel 
af van de vraag of de probleem veroorzakende partij a.m.m. heeft of niet. Bij de vaststelling van 
wholesale-tarieven kan bijvoorbeeld de verplichting tot het hanteren van kostenoriëntatie hooguit gelden 
voor partijen met a.m.m. als gevolg van een besluit op basis van marktanalyse (kostenoriëntatie voor 
gespreksafgifte op een mobiel netwerk is hiervan een voorbeeld). Voor andere situaties met partijen 
zonder a.m.m. geldt dat tariefbepaling hooguit op basis van redelijkheid tot de mogelijkheden behoort. 
Op het redelijkheidsbegrip zal in paragraaf 4.4.3 worden ingegaan. 
 

8. Het college verzoekt u uw zienswijze te geven over de regulering van wholesale-tarieven bij 
interoperabiliteit in relatie tot telefonie. 

 
4.4.2 Afwegingen over retail-tarieven 

Als tarieven al gereguleerd zouden moeten worden in het kader van interoperabiliteit, bestaat er dus een 
sterke voorkeur voor regulering op wholesale-niveau. Desalniettemin ziet het college geschilsituaties op 
zich afkomen, waarbij het vaststellen van tarieven op retail-niveau speelt. Soms is dit immers nodig om te 

                                                      
18 Ondergrensregulering is, doordat (zekere) welvaartseffecten voor consumenten op korte termijn worden ingeruild 
voor (onzekere) effecten op langere termijn, een zwaardere ingreep in het marktproces dan bovengrensregulering, 
die slechts waakt tegen uitbuiting. In het commune mededingingsrecht geldt voorts dat afspraken over 
minimumprijzen nooit en dat afspraken over maximumprijzen onder voorwaarden soms wel zijn toegestaan. 
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vermijden dat een aanbieder zijn controle over eindgebruikerstarieven benut om het tot stand komen van 
eind- tot eindverbindingen feitelijk te blokkeren. Tariefregulering zal dan uitsluitend gericht hoeven zijn 
op het voorkomen van een prohibitief eindgebruikerstarief waardoor feitelijk eind- tot eindverbindingen 
niet tot stand zouden komen (zie ook het voorbeeld in paragraaf 5.2). 
 
Bij geschillen die spelen rond prohibitieve eindgebruikerstarieven kunnen twee situaties aan de orde zijn. 
Ten eerste kan de partij die de eindgebruikerstarieven vaststelt a.m.m. hebben. Oplossen van het geschil 
kan dan gerelateerd worden aan verplichtingen als kostenoriëntatie en non-discriminatie. Het opleggen 
van eindgebruikerstarieven in het kader van interoperabiliteit in afwezigheid van a.m.m. zou echter alleen 
kunnen plaatsvinden als dit strikt noodzakelijk is om feitelijke interoperabiliteit tot stand te kunnen 
brengen. Regulering van eindgebruikerstarieven in afwezigheid van a.m.m. zou hooguit gebaseerd mogen 
zijn op redelijkheid met als expliciet doel prohibitieve tarieven te voorkomen. 
 

9. Het college verzoekt u aan te geven in hoeverre u het eens bent met de redenering dat het 
college zich bij het ingrijpen ten aanzien van eindgebruikerstarieven moet richten op het 
voorkomen van prohibitieve tarieven. 

 
4.4.3 Redelijkheid en tarieven 

In gevallen waar voorwaarden rond interoperabiliteit worden opgelegd aan partijen zonder a.m.m., kan 
tariefregulering slechts op redelijkheid worden gebaseerd. Het redelijkheidsbegrip dat het college bij de 
tariefvaststelling dan in het kader van interoperabiliteit moet hanteren is gedeeltelijk door de MvT bij de 
Tw reeds genormeerd. De MvT stelt dat bij de beoordeling van wat een redelijk tarief is onder 
omstandigheden het begrip kostenoriëntatie als referentie kan worden gebruikt.19 Verder stelt de MvT dat 
reciprociteit weliswaar redelijk kan zijn, maar niet redelijk hoeft te zijn, bijvoorbeeld als de 
interoperabiliteits- of interconnectiekosten van de betrokken partijen sterk verschillen, of als een van 
beide partijen op grond van a.m.m. tot het voorzien van interoperabiliteit op basis van strikte 
kostenoriëntatie verplicht is. Bij het vaststellen van redelijke tarieven speelt ook de economische waarde 
van de onderliggende dienst een rol. Hierdoor kan onder andere worden bepaald dat een redelijk 
wholesale-tarief onder omstandigheden een afgeleide kan zijn van het retail-tarief. 
 
Het college zal bij tariefproblemen in geschillen, ondanks zijn bevoegdheid, terughoudend zijn in het 
stellen van voorwaarden. Partijen dienen eerst in onderling overleg te komen tot een voor beide partijen 
acceptabel tarief. Als dit alsnog niet lukt, kan het college bijvoorbeeld een bandbreedte aangeven 
waarbinnen een oplossing moet worden gezocht. Het is zeer goed voorstelbaar dat deze bandbreedte op 
andere grondslagen dan op de onderliggende kosten wordt gebaseerd, zoals redelijkheid. Het college wil 
zo voorkomen dat er een hybride situatie ontstaat waarbij bepaalde tariefregulering, die als maatregel via 
marktanalyse aan partijen met a.m.m. is opgelegd, via interoperabiliteit ook terechtkomt bij andere 
partijen. 
 

10. Het college verzoekt u om uw visie te geven op te verwachten geschillen over tarieven, de 
invulling van het begrip redelijkheid en de mate van terughoudendheid die het college voorstaat 
bij de invulling van (tarief)voorwaarden. 

 

                                                      
19  “Tarieven die de gemaakte kosten, waaronder een redelijke rendementsvergoeding voor investeringen, ver te 

boven gaan, zijn in het algemeen niet als redelijk te beschouwen.” MvT Tw, p 38. 
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11. Het college verzoekt u om uw visie te geven over het beschreven afwegingskader en, indien van 
toepassing, om aan te geven welke aanvullende afwegingen naar uw mening kunnen worden 
gebruikt. 

 
4.5 Het voorbeeld bij telefonie 

Het algemene voorbeeld van paragraaf 1.5 zal hieronder voor twee verschillende situaties worden 
behandeld. Eerst zal de situatie worden besproken waarbij beide partijen aanbieder zijn van een openbare 
telefoondienst. Daarna wordt de situatie besproken waarbij alleen de gevraagde partij telefonieaanbieder 
is. Deze laatste situatie wordt daarna nog verder uitgewerkt voor aansluitingen waarnaar gratis gebeld 
kan worden. 

 
4.5.1 Partij A en partij B zijn beide aanbieder van een openbare telefoondienst 

De beantwoording van de vragen is in dit geval als volgt. 
Vraag 1: In dit geval moet interoperabiliteit tot stand komen op basis van het Bi. Partij A heeft dus 

geen vrijheid om niet mee te werken. 
Vraag 2: De voorwaarden waaronder interoperabiliteit tot stand komt, zoals tarieven, mogen deze niet 

in de weg staan. Het college zal zonodig deze voorwaarden vaststellen in een geschilsituatie. 
De relatie tussen beide partijen speelt hierbij een rol (belangenafweging), alsook de situatie 
waarin sprake is van een partij met a.m.m. Bij partijen zonder a.m.m. wordt bijvoorbeeld 
gekeken naar de redelijkheid van de voorwaarden, terwijl partijen met a.m.m. bijvoorbeeld 
hun tarieven op kosten zouden moeten baseren. 

 
Stel dat partij A een hoger retail-tarief in rekening brengt voor het bereiken van de aansluitingen van 
telefoondienstaanbieder partij B (€ 0,25) dan voor het bereiken van zijn eigen aansluitingen (€ 0,15) bij 
gelijke onderliggende kosten (€ 0,10). De redelijkheid kan hier worden beoordeeld vanuit de kosten als 
referentie. Omdat de kosten voor beide situaties gelijk zijn, is het niet te verklaren waarom het bereiken 
van aansluitingen van andere partijen veel duurder is dan bereiken van eigen aansluitingen. Dit zou als 
onredelijk kunnen worden beschouwd indien het prohibitief werkt. Let wel, het gebruik van kosten als 
referentie leidt niet tot kostenoriëntatie, maar wordt hier gebruikt om de tarieven te vergelijken en 
eventuele verschillen te beoordelen op redelijkheid. 
 
Stel dat partij A eenzelfde retail-tarief rekent voor bereiken van eigen en andere aansluitingen (€ 0,50), 
terwijl dat tarief ver verwijderd is van de kosten (€ 0,10). Als de redelijkheid wederom beoordeeld wordt 
vanuit de kosten als referentie, blijkt hier dat het tarief niet gebaseerd is op kosten, maar op andere 
overwegingen van partij A. Omdat hij deze overwegingen toepast op zowel tarieven voor bereiken van 
eigen aansluitingen als voor het bereiken van die van andere partijen, zou hier geen sprake hoeven zijn 
van een onredelijke situatie. Als de tarieven echter prohibitief blijken te zijn, zal dit alsnog als onredelijk 
worden beschouwd. 
 
Als partij A a.m.m. heeft kan kostentoerekening in beeld komen (tarief bijvoorbeeld € 0,12). 

 
4.5.2 Alleen partij A is aanbieder van telefonie 

De beantwoording van de vragen is in dit geval als volgt. 
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Vraag 1: In dit geval geldt volgens artikel 6.1 Tw, alleen een plicht tot onderhandelen met als doel om 
interoperabiliteit tot stand te laten komen. Een ex ante resultaatsverplichting is er echter 
niet. Bij geschillen over de medewerking van partij A, zal op basis van artikel 1.3 Tw een 
afweging worden gemaakt. Hierbij speelt een rol dat het college voorstelt dat een aanbieder 
van telefonie alle nummers (dus ook niet-geografisch) bereikbaar moet maken. Partij A heeft 
dus beperkte vrijheid om niet mee te werken. 

Vraag 2: De voorwaarden waaronder interoperabiliteit tot stand komt, zoals tarieven, mogen deze ook 
nu niet in de weg staan als het college bij de afweging ad 1) een verplichting heeft 
opgelegd. Gelijke overwegingen als bij paragraaf 4.5.1 spelen dan voor het college een rol. 

 
Stel dat partij A retail-tarieven in rekening brengt voor het bereiken van de aansluitingen van partij B (€ 
5,00), die ten opzichte van de onderliggende kosten (€ 0,10) excessief hoog lijken. Bij de afweging in 
hoeverre dit redelijk is, speelt een grote rol of partij A zelf ook het type aansluitingen van partij B 
exploiteert, wat partij A als retail-tarief rekent voor het bereiken van deze eigen aansluitingen en in 
hoeverre het tarief ook daadwerkelijk prohibitief werkt. 
 
Als partij A dezelfde typen aansluitingen niet zelf exploiteert, kan de redelijkheid niet worden beoordeeld 
door een vergelijking te maken met het bereiken van dezelfde typen aansluitingen van partij A. 
Redelijkheid kan dan alleen beoordeeld worden op basis van de economische waarde van de 
onderliggende diensten waarmee de aansluitingen van partij B bereikbaar worden. Zo produceert partij A 
als eerste stap gespreksopbouw, waarvan de productiekosten vergelijkbaar zijn met die van het bereiken 
van andere typen aansluitingen. Het is dan denkbaar dat een redelijk retail-tarief voor het bereiken van 
de aansluitingen van partij B vergeleken wordt met de tarieven die partij A rekent voor het bereiken van 
andere typen aansluitingen, gecorrigeerd met eventuele afwijkende en verklaarbare kosten die bij die 
andere aansluitingen niet spelen. Een tarief van € 5,00 zou dan onredelijk kunnen zijn als de gemiddelde 
tarieven voor het bereiken van andere typen aansluitingen bij partij A € 0,15 bedragen en de kosten voor 
het bereiken van de aansluitingen van partij B niet erg afwijken van de gemiddelde kosten voor het 
bereiken van andere typen aansluitingen. Ook hier geldt dat het tarief in elk geval onredelijk is als het 
prohibitief werkt. 
 
Als partij A het type aansluitingen zelf ook exploiteert, kan het onredelijk zijn als de tarieven voor het 
bereiken van de aansluitingen van partij B afwijken van die van het bereiken van dezelfde aansluitingen 
bij partij A zonder dat kosten of andere aspecten daar aanleiding toe geven en hiervan een prohibitieve 
werking uitgaat. Bijvoorbeeld € 0,15 voor het bereiken van aansluitingen van partij A zou indiceren dat 
het tarief voor bereiken van aansluitingen van partij B ook € 0,15 zou kunnen zijn. Een hoger tarief zou 
ook redelijk kunnen zijn tenzij het prohibitief is. 
 
Stel dat partij A een retail-tarief (€ 0,25) rekent voor bereiken van de aansluitingen van partij B, terwijl 
dit niet op kosten (€ 0,10) is gebaseerd. Voor het bereiken van hetzelfde type aansluitingen van partij A 
wordt ook een retail-tarief van € 0,25 in rekening gebracht. Als de redelijkheid wederom beoordeeld 
wordt vanuit de kosten als referentie, blijkt hier dat het tarief niet gebaseerd is op kosten, maar op 
andere overwegingen van partij A. Omdat hij deze overwegingen toepast op zowel tarieven voor bereiken 
van eigen aansluitingen als voor het bereiken van die van andere partijen, zou hier geen sprake hoeven 
zijn van een onredelijke situatie, tenzij het tarief prohibitief is. 
 
Als partij A a.m.m. heeft kan kostentoerekening wederom in beeld komen (tarief bijvoorbeeld € 0,12). 
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4.5.3 Reverse charge model 

Bij een situatie waarin alleen de verzochte partij aanbieder van telefonie is, kunnen ook verzoeken 
gedaan worden door partijen die gebruik willen maken van zogenaamde reverse charge modellen (called 
party pays). Dit speelt bijvoorbeeld bij 06760-nummers waarbij de verzoekende partij zijn klanten 
aansluitingen wil bieden waarnaar gratis kan worden gebeld20. Een ander voorbeeld is het bereiken van 
0800-nummers. Naast de vraag in hoeverre het redelijk is om een nul-retail-tarief te verzoeken, speelt 
hier de redelijkheid van de af te dragen wholesale-vergoeding voor de gespreksopbouw. Deze kan door 
het nultarief immers niet uit de retail-vergoeding worden gehaald. Deze wholesale-vergoeding mag 
uiteraard ook niet prohibitief werken en zal qua redelijkheid op gelijke wijze worden beoordeeld als het 
college voorstelt bij geschillen over retail-tarieven. 

 
Het college zal de redelijkheid van gevraagde wholesale-vergoeding bijvoorbeeld kunnen beoordelen aan 
de hand van de onderliggende (gemiddelde) kosten in samenhang met de gemiddelde retail-tarieven die 
partij A vraagt voor het bereiken van diverse typen aansluitingen.  
 
Stel dat partij A als wholesale-vergoeding € 5,00 vraagt per gespreksminuut naar de 0800-nummers van 
partij B, terwijl het retail-tarief voor andere gesprekken vanaf partij A gemiddeld € 0,25 is. Als de 
specifieke kosten voor het bereiken van aansluitingen van partij B daar geen aanleiding toe geven zal het 
college voor de bepaling van de redelijkheid van het wholesale-tarief kijken in hoeverre het past in het 
bestaande stelsel van tarieven van partij A met als gemiddelde € 0,25. Ook hier geldt de toets in hoeverre 
het gevraagde wholesale-tarief prohibitief werkt. 
 
Als partij A a.m.m. heeft, zal de wholesale-vergoeding gebaseerd moeten zijn op de onderliggende kosten 
(bijvoorbeeld € 0,10) en bepaald worden door de tarieven die partij mag rekenen voor gespreksopbouw 
(bijvoorbeeld € 0,12). 
 

12. Het college verzoekt u uw mening te geven over de in de voorbeelden gebruikte invulling van het 
begrip redelijkheid bij telefonie. 

 

                                                      
20 Op dit moment staat deze vorm bekend als MIACO (Metered Internet Access Call Origination), met FRIACO (Flat 

Rate Internet Access Call Origination) als variant waarbij het tarief niet van de gespreksduur afhangt. 
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5 Interoperabiliteit en andere diensten 

In het vorige hoofdstuk is aangegeven op welke wijze interoperabiliteit een rol speelt bij telefonie. In dit 
hoofdstuk wordt aangegeven wat de rol van interoperabiliteit is bij de totstandkoming van eind- tot 
eindverbindingen voor andere diensten. Met betrekking tot het stroomdiagram uit hoofdstuk 3 gaat het in 
dit hoofdstuk met name om die situaties waar artikel 6.1 en/of 6.2 van de gewijzigde Tw van toepassing 
zijn. 
 
Onder andere openbare elektronische communicatiediensten kunnen onder meer worden verstaan: 

− draadgebonden of draadloze toegang tot digitale informatie, zoals toegang tot internet al dan 
niet via portals 

− verspreiding van beeldinformatie, zoals “video on demand” 
− peer-to-peer communicatie door middel van teksten, plaatjes of bewegende beelden 

 
Onder artikel 6.1 van de oude Tw golden tot nu toe ook strikte verplichtingen in het kader van 
interconnectie. Onder de gewijzigde Tw geldt echter dat het regime rond interoperabiliteit naast bepaalde 
verplichtingen een grote mate van vrijheid biedt voor partijen in situaties waarin sprake is van andere 
diensten dan telefonie. Deze situaties kunnen dan ook tot langdurige onderhandelingen over 
voorwaarden leiden. Het belang van deze voorwaarden is evident, omdat deze grote invloed hebben op de 
wijze waarop partijen die geïnvesteerd hebben deze investeringen terug kunnen verdienen. 
 
5.1 Afwegingen rond geschillen 

De verplichtingen die bestaan op het gebied van interoperabiliteit als geen van de onderhandelende 
partijen telefonie aanbiedt of a.m.m. heeft, beperken zich slechts tot onderhandelen en een 
inspanningsverplichting. Aanbieders kunnen hierbij gezamenlijk tot de conclusie komen dat het tot stand 
brengen van de eind- tot eindverbindingen niet haalbaar is en daardoor van verdere onderhandelingen 
afzien. Indien aanbieders gezamenlijk tot die conclusie komen zal het college deze uitkomst over het 
algemeen respecteren. Hier bestaat, in tegenstelling tot de situatie waarbij aanbieders van telefonie zijn 
betrokken zoals die in hoofdstuk 4 is besproken, geen resultaatsverplichting en hebben partijen dus meer 
vrijheden om al dan niet tot interoperabiliteit te komen. 
 
5.1.1 Algemene afwegingen 

Als een van beide partijen echter wel interoperabiliteit wil en de andere partij hier niet aan mee wil 
werken, kan een geschil ontstaan. Het college zal hierin, net als in situaties waarin geen ex ante 
verplichting geldt voor interoperabiliteit als een aanbieder van telefonie betrokken is, moeten afwegen of 
de weigerachtige partij in dit geval toch moet meewerken. Hiervoor zal het college, naar analogie met 
hetgeen gesteld is in paragraaf 4.3, moeten teruggrijpen op artikel 1.3 Tw in relatie tot artikel 8, KR. Een 
verplichting moet dus bijdragen aan het bevorderen van de concurrentie, de ontwikkeling van de interne 
markt en het bevorderen van de belangen van de eindgebruikers wat betreft keuze, prijs en kwaliteit. 
 

13. Het college verzoekt u om uw visie te geven over het beschreven afwegingskader en, indien van 
toepassing, om aan te geven welke aanvullende afwegingen naar uw mening kunnen worden 
gebruikt. 
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5.1.2 Afwegingen over tariefvoorwaarden 

Ook in situaties waarin interoperabiliteit speelt, zonder dat daar een partij bij betrokken is die telefonie 
aanbiedt, kunnen voorwaarden een struikelblok voor het realiseren van interoperabiliteit vormen. Zoals 
eerder gesteld zijn de voorwaarden waaronder de interoperabiliteit tot stand komt, zoals de tarieven, 
serviceniveaus, technische invulling van een fysieke koppeling etc., in beginsel vrij. Evenals in situaties 
waarbij aanbieders van telefonie betrokken zijn, verwacht het college vooral problemen rond de tarieven 
die partijen met elkaar bespreken in het kader van interoperabiliteit. Ook in situaties waarbij telefonie 
geen rol speelt zal het college tariefregulering slechts willen en kunnen baseren op redelijkheid als geen 
van beide partijen a.m.m. heeft. Het uitgangspunt voor deze afweging is echter anders dan in paragraaf 
4.4, omdat bij niet-telefonie diensten geen resultaatsverplichting op basis van het Bi geldt. De 
bevoegdheid van het college om in te grijpen en (tarief)voorwaarden vast te stellen zal in deze gevallen 
dan ook nog terughoudender worden ingevuld. 

 

14. Het college verzoekt u uw visie te geven op de behandeling van geschillen over de voorwaarden 
waaronder interoperabiliteit tot stand komt als er geen aanbieder van telefonie betrokken is. 

 
5.2 Het voorbeeld bij andere diensten 

Het algemene voorbeeld van paragraaf 1.5 zal hieronder worden ingevuld voor de situaties zonder 
telefonie waarbij dus geen resultaatsverplichting geldt op basis van het Bi en waarbij slechts aanbieders 
van andere diensten dan telefonie zijn betrokken. De beantwoording van de vragen is in dit geval als 
volgt. 
Vraag 1: Volgens artikel 6.1 Tw geldt een plicht tot onderhandelen met als doel om interoperabiliteit 

tot stand te laten komen. Bij geschillen over de medewerking van partij A, zal op basis van 
artikel 1.3 Tw een afweging worden gemaakt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat, als de 
door de klant van partij B aangeboden dienst waarde toevoegt, het voor zowel partij A als 
partij B de moeite waard zal zijn om interoperabiliteit af te spreken.  

Vraag 2:  Het college legt alleen een tarief op als dit bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen 
van artikel 1.3 Tw. Bij deze afweging speelt de relatie tussen de partijen een rol alsmede de 
situatie waarin sprake is van een partij met a.m.m. Als geen sprake is van een partij met 
a.m.m. is ingrijpen van het college niet waarschijnlijk omdat bij een dienst, die waarde aan 
de markt toevoegt, ook voor alle betrokken partijen een deel van die waarde tot uiting moet 
kunnen komen en er dus door commerciële onderhandelingen tot een resultaat gekomen 
moet kunnen worden. 

 
Een praktisch voorbeeld van interoperabiliteit van andere diensten is het volgende. Partij B heeft een 
klant die video-trailers wil aanbieden aan mobiele breedbandgebruikers. Partij B wil dat de eindgebruikers 
van partij A deze dienst kunnen bereiken en vraagt hiervoor aan partij A een afgiftevergoeding van € 1,00 
per minuut. De vragen uit paragraaf 1.5 kunnen dan als volgt worden beantwoord. 
Vraag 1: Partij A moet met partij B in onderhandeling treden om interoperabiliteit tot stand te laten 

komen als partij daarom verzoekt. Partijen moeten daar uit kunnen komen als de waarde van 
de dienst van (de klant van) B voldoende is om voor partij A commercieel interessant te zijn , 
bijvoorbeeld als eindgebruikers bereid zijn om € 2,00 per minuut te betalen aan partij A. 

Vraag 2: Als partij A aan zijn eindgebruikers € 5,00 per minuut vraagt om de video-trailers van de 
klant van partij B te bekijken zal het college niet ingrijpen, tenzij partij A op basis van zijn 
a.m.m. tot kostentoerekening kan worden verplicht. Bij deze prijsstelling geldt waarschijnlijk 
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dat er helemaal geen trailers meer bekeken worden en heeft partij A hieruit ook geen 
inkomsten; door marktwerking zou een ander tarief tot stand moeten komen. 

 
Stel dat partij A zelf ook een klant heeft die video-trailers aanbiedt, waarvoor aan de eindgebruikers een 
tarief van € 2,00 per minuut wordt gevraagd. De genoemde marktwerking treedt dan niet op en partij A 
zou het bereiken van de klant van partij B onmogelijk of onmogelijk duur kunnen maken, tenzij het voor 
partij A voldoende (commercieel) interessant is om beide aanbieders van video-trailers bereikbaar te 
maken. Het college zal in dat geval bij de belangenafweging moeten beoordelen in hoeverre de gevraagde 
interoperabiliteit bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen van artikel 1.3 Tw. Als partij A geen 
a.m.m. heeft, kan het gedrag van partij A alleen op basis van redelijkheid beoordeeld worden. Daarbij 
spelen in het geval van nieuwe diensten vaak zeer specifieke omstandigheden een rol die het college nu 
nog niet kent. Het is echter ook in dit type geschillen denkbaar dat de redelijkheid beoordeeld wordt op 
basis van de alternatieven die partij B heeft. Als partij A a.m.m. heeft, zal waarschijnlijk eerder worden 
geoordeeld dat interoperabiliteit geleverd moet worden tegen voorwaarden die het college vaststelt. In 
die gevallen heeft partij B immers vaak geen alternatieven en is belemmerend gedrag van partij A eerder 
onredelijk.  

 
Als partij A a.m.m. heeft kan een van de voorwaarden zijn dat het tarief gebaseerd moet worden op non-
discriminatie (de dienst van de klant van partij B moet ook voor € 2,00 per minuut bereikbaar zijn) of op 
kostentoerekening (partij A mag dan alleen de doorgiftekosten plus een marge bovenop de vergoeding 
aan partij B in rekening brengen: bijvoorbeeld € 1,25 per minuut). 
 
De commerciële afweging van partij A geldt ook als partij B voor zijn klant zou vragen om een plekje 
krijgen op de portal van partij A. Partij A is hier in het kader van interoperabiliteit niet toe verplicht en 
zal dat alleen doen als dat voor hem commercieel voldoende interessant is. 
 

15. Het college verzoekt u uw mening te geven over de in de voorbeelden gebruikte invulling van het 
begrip redelijkheid bij andere diensten. 

 
5.3 Interoperabiliteit en spam 

Het college is primair bevoegd om het spamverbod te handhaven door toepassing van 11.7 Tw. Er bestaat 
echter ook een kans op interoperabiliteitsgeschillen tussen aanbieders die over en weer geconfronteerd 
worden met spam afkomstig van hun eindgebruikers. In dat geval kan ervoor gekozen worden 
maatregelen te nemen die betrekking hebben op de interoperabiliteit tussen netwerken. Daarover kan een 
geschil ontstaan. In deze paragraaf wil het college daar nader op ingaan en enkele vragen stellen aan de 
markt.  
 
Uit de behandeling van de Tw in de Eerste Kamer blijkt namelijk het volgende.  

De minister van Economische Zaken werd door de leden van de VVD-fractie de volgende vraag gesteld: “Mogen 
aanbieders afzien van interoperabiliteit indien er sprake is van spam-bombardementen? Zo ja, aan wie is dat ter 
beoordeling?”.21  

 
Op deze vraag antwoordde de minister: “ Indien tussen twee aanbieders van internetdiensten een 
interoperabiliteitsovereenkomst bestaat en een gebruiker van een van de aanbieders van die dienst op grote 
schaal spam verzendt naar gebruikers van de andere dienstaanbieder, kan die laatste aanbieder niet de 

                                                      
21  Vv, Eerste Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 28 851 nr. B, p. 7. 
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interoperabiliteitsovereenkomst eenzijdig beëindigen. Op deze overeenkomst zijn de normale regels van het 
contractenrecht van toepassing. Indien echter de veroorzaker van spam bekend is, kan daar door het college 
tegen worden opgetreden met een administratieve boete of een last onder dwangsom.”22 

 
In de praktijk, zo verwacht het college, zal het echter vaak gaan om meerdere spam verzendende 
abonnees en zijn de betrokken belangen bij de ontvangende aanbieder dus groter dan in het geval 
genoemd in de parlementaire geschiedenis. Anderzijds is daarbij goed denkbaar dat minder ingrijpende 
maatregelen denkbaar zijn aan de kant van de verzendende aanbieder, zo meent het college.  
 
Gelet op het wettelijk kader zoals samengevat in hoofdstuk 3 is het college bevoegd om op basis van een 
concrete belangenafweging, en in een individueel geval, een partij te dwingen om onderhandelingen over 
interoperabiliteit te voeren onder door hem te stellen voorwaarden. Indien dergelijke onderhandelingen 
niet resulteren in de oplossing van het geschilpunt kan het college bij een concrete belangenafweging, in 
een individueel geschil, vervolgens de gerechtvaardigde belangen afwegen. Gelet op het groter wordende 
probleem van spam valt niet uit te sluiten dat internetproviders of SMS aanbieders daarover een 
interoperabiliteitsgeschil krijgen. Het blokkeren van een netwerk, of delen daarvan, is middels filters 
immers eenvoudig te realiseren en is een vaak gebruikte methode om spam (maar tegelijkertijd soms ook 
legitiem berichtenverkeer) van andere netwerken te weren. 
 
Het college is daarom voornemens bij zijn afwegingen in dergelijke geschilbesluiten steeds bepaalde, in 
deze paragraaf genoemde, aspecten te betrekken. Het betreft de volgende aspecten: 

• De instemming van de eindgebruiker. Het college gaat ervan uit dat dit een belangrijke factor is: 
de wens tot interoperabiliteit (of niet) van de betrokken eindgebruikers is dus mede bepalend bij 
de afweging in een eventueel geschilbesluit.  

• De benodigde inspanning en investering. Ook bij dit aspect geldt dat van partijen een zekere 
inspanning of investering verwacht mag worden. Tegelijkertijd geldt dat ook hier aanbieders niet 
tot het onmogelijke gehouden zijn. Ook technische mogelijkheden moeten worden gewogen in 
relatie tot de benodigde inspanningen en investeringen. De afweging tussen beide betreft met 
name de efficiency van de benodigde maatregelen, en de gebruikelijke inspanning en investering 
van andere aanbieders. Ook de stand van de techniek is hierbij een belangrijke aanwijzing.  

• Het spamvolume in relatie tot de wederzijdse alternatieven of oplossingen. Als een aanbieder 
spam genereert zal het college naast het volume van het ongevraagde berichtenverkeer ook de 
proportionaliteit van de te nemen en genomen maatregelen betrekken in zijn belangenafweging. 
Daarbij speelt ook de subsidiariteit van deze maatregelen een rol: van de ontvangende aanbieder 
kan immers ook verwacht worden dat hij maatregelen treft. Tenslotte staat voor alle partijen ook 
handhaving ten opzichte van de verzender open op basis van 11.7 Tw.  

• Het spamvolume in relatie tot de beschikbaarheid en integriteit. Indien het grote volume van de 
verzonden berichten leidt tot integriteits- of veiligheidsproblemen dan kan dit aanleiding zijn de 
verzendende aanbieder eerder streng aan te pakken. Dergelijke problemen dienen dan ook zwaar 
te wegen, mede gelet op de ernstige gevolgen die zij kunnen hebben voor de beschikbaarheid 
van de dienst, en daarmee voor de eindgebruiker.  

• Eventuele zelfregulering en (industrie)standaarden. Tenslotte wordt ook een beroep op 
zelfregulering en industriestandaarden niet uitgesloten. Hierop zal het college acht slaan. Het 
college kan zich zelfs voorstellen dat hij aanbieders, middels beleid op dit onderwerp, kan 
ondersteunen. 

                                                      
22  MvA, EK 2003-2004, 28 851 nr. C, p. 20 
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16. Het college verzoekt u aan te geven in hoeverre en op welke wijze de hier genoemde aspecten 
(dan wel andere aspecten) door het college bij de behandeling van interoperabiliteitsgeschillen 
in relatie tot spam moeten worden gewogen. 

 

17. Het college verzoekt u tevens aan te geven of u betrokken bent bij de totstandkoming van 
zelfregulering ten aanzien van spam? Zo, ja, dan verzoekt hij u aan te geven waaruit deze bestaat 
en wie daarbij betrokken is. 

 

18. Het college verzoekt u aan te geven of u verwacht dat hij veel geschillen zal moeten beslechten 
over deze spam problematiek en of u beleidsregels voor deze problematiek wenselijk acht. 

 
Indien het college, naar aanleiding van deze consultatie, tot de conclusie komt dat hij de markt in de 
strijd tegen spam kan steunen door het geven van beleidsregels met betrekking tot interoperabiliteit en 
spam, dan zal hij het geven van dergelijke beleidsregels overwegen. 
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6 Consultatie van voorgenomen beslissingen in het kader van 
interoperabiliteit 

De gronden, die aan het ontwerpbesluit ten grondslag liggen, zullen bij een besluit over verplichtingen in 
het kader van interoperabiliteit betrekking hebben op de belangen van de aanbieders waartussen het 
interoperabiliteitsgeschil is ontstaan. Hoewel op dit moment het afwegingskader met betrekking tot de te 
wegen belangen nog niet vaststaat zullen deze belangen vaak ook van bedrijfseconomische aard zijn. 
Dat zou betekenen dat bij de consultatie bedrijfsvertrouwelijke informatie van de betrokken aanbieder(s) 
onderdeel zou uitmaken van het te consulteren ontwerpbesluit. 
 
6.1 Openbare voorbereidingsprocedure 

Artikel 6b.1 van de Tw bepaalt dat op besluiten inzake het opleggen van verplichtingen om eind- tot 
eindverbindingen tot stand te brengen, die aanzienlijke gevolgen voor de relevante markt hebben 
paragraaf 3.5.6 van de afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing is. Afdeling 
3.5 van de Awb gaat er van uit dat een ontwerpbesluit voor een ieder ter inzage moet worden gelegd. Een 
ieder kan vervolgens schriftelijk bedenkingen tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. Deze 
procedure zal hieronder stapsgewijs uitgewerkt worden. 
 
Na afronding van het ontwerpbesluit en instemming van het college dient een openbare versie van het 
ontwerpbesluit gedurende een periode van 5 weken ter inzage te worden gelegd. Van het ontwerpbesluit 
dient dus een versie gemaakt te worden waaruit alle vertrouwelijke gegevens in de zin van artikel 10 van 
de Wet openbaarheid van bestuur zijn verwijderd. Deze versie zal ook op de website van OPTA te vinden 
zijn. Met het ontwerpbesluit dienen eveneens de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs 
nodig zijn voor de beoordeling van het besluit ter inzage te worden gelegd. 
 
Tegelijk met de ter inzage legging van het ontwerpbesluit wordt het ontwerpbesluit toegezonden aan de 
belanghebbenden tot wie het besluit is gericht (geadresseerde). Uit de toe te zenden versie van het 
ontwerpbesluit worden de vertrouwelijke gegevens in de zin van artikel 10 van de Wet openbaarheid van 
bestuur die betrekking hebben op partijen verwijderd.  
 
6.2 Europese notificatie 

In artikel 6b.2 van de Telecommunicatiewet wordt geregeld dat het college van 
interoperabiliteitsbesluiten, die van invloed zijn op de handel tussen de lidstaten, het ontwerp van het 
desbetreffende besluit en de gronden, die aan het ontwerpbesluit ten grondslag liggen, aan de Commissie 
van de Europese Gemeenschappen en aan de nationale regelgevende instanties, bedoeld in artikel 7, KR 
voorlegt. Het college stelt hen gedurende een maand in de gelegenheid daarover opmerkingen te maken. 
 
Na die maand houdt het college bij het nemen van het besluit zoveel mogelijk rekening met de 
opmerkingen die de Commissie van de Europese Gemeenschappen en de nationale regelgevende instanties 
met betrekking tot het ontwerpbesluit aan het college hebben medegedeeld. 
 
Gezien het internationale karakter van telecommunicatie is het waarschijnlijk dat voor besluiten in het 
kader van interoperabiliteit moet worden geconstateerd dat een dergelijk besluit van invloed is of kan zijn 
op de handel tussen lidstaten en dat Europese notificatie aan de orde is. 
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Consequentie van deze notificatie is dat binnen de in artikel 12.5 Tw genoemde termijn van zeventien 
weken voor het beslissen op een geschil tussen marktpartijen ook de notificatie moet zijn afgerond. Dit 
heeft consequenties voor de termijnen waarbinnen partijen hun argumenten naar voren kunnen brengen. 
Op basis van artikel 12.5, derde lid, Tw kan het college de termijn voor het beslissen weliswaar verlengen 
met een periode van ten hoogste acht weken maar het gevolg daarvan is dat het langer duurt voordat 
uitspraak wordt gedaan en duidelijkheid aan de markt wordt gegeven. 
 

19. Het college verzoekt u uw mening te geven over de bepaling met betrekking tot de Europese 
notificatie en de gevolgen die dat heeft voor uw rol in geschilbeslechting. 
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7 Vragen aan belanghebbenden en verdere procedure 

7.1 Vragen aan belanghebbenden 

Volledigheidshalve worden hieronder de vraagpunten van het college nogmaals samengevat. Graag 
verneemt het college de opvatting en inzichten van partijen ten aanzien van het volgende. 
 

1. Het college verzoekt u aan te geven of u het eens bent met de volgende stellingen: 
- Interoperabiliteitsverplichtingen voor a.m.m.-partijen moeten, voor zover bepaalbaar, zo veel 
mogelijk worden opgenomen in de a.m.m.-besluiten, volgend uit de marktanalyse; 
- A.m.m.-partijen zouden ook in interoperabiliteitsbesluiten naar aanleiding van geschillen die 
gaan over diensten vallend onder een a.m.m.-besluit op basis van marktanalyse, in beginsel aan 
strengere voorwaarden gehouden kunnen worden. 

 

2. Het college verzoekt u uw zienswijze te geven met betrekking tot de relatie tussen non-
discriminatie, interoperabiliteitsverplichtingen en andere overwegingen rond de afbakening van 
(toegangs)verplichtingen in het kader van a.m.m. en interoperabiliteit. 

 

3. Het college verzoekt u aan te geven of u het eens bent met de interpretatie van de rollen van de 
verschillende partijen. 

 

4. Het college verzoekt u uw visie te geven op de toepassing van het begrip eind- tot 
eindverbinding. 

 

5. Het college verzoekt u aan te geven of u het eens bent met deze visie. Zo niet, verzoekt het 
college u situaties te schetsen waarbij in uw ogen ontheffingsverzoeken aan de orde zouden 
kunnen zijn. 

 

6. Het college verzoekt uw mening over de risico’s van slechte bereikbaarheid van: 
- nationale aanbieders van diensten met niet-geografische nummers ten opzichte van aanbieders 

in andere lidstaten van de EU; 
- nationale geografische en mobiele nummers vanuit andere lidstaten van de EU; 
- geografische en mobiele nummers in andere lidstaten van de EU. 

 

7. Het college verzoekt u aan te geven wat uw visie is over de geschetste verplichting voor 
aanbieders van openbare telefoondiensten om de gehele nationale nummerruimte en de 
nummerruimte van andere lidstaten van de EU bereikbaar te maken indien daarom wordt verzocht 
in het kader van interoperabiliteit. 

 

8. Het college verzoekt u uw zienswijze te geven over de regulering van wholesale-tarieven bij 
interoperabiliteit in relatie tot telefonie. 

 

9. Het college verzoekt u aan te geven in hoeverre u het eens bent met de redenering dat het 
college zich bij het ingrijpen ten aanzien van eindgebruikerstarieven moet richten op het 
voorkomen van prohibitieve tarieven. 
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10. Het college verzoekt u om uw visie te geven op te verwachten geschillen over tarieven, de 
invulling van het begrip redelijkheid en de mate van terughoudendheid die het college voorstaat 
bij de invulling van (tarief)voorwaarden. 

 

11. Het college verzoekt u om uw visie te geven over het beschreven afwegingskader en, indien van 
toepassing, om aan te geven welke aanvullende afwegingen naar uw mening kunnen worden 
gebruikt. 

 

12. Het college verzoekt u uw mening te geven over de in de voorbeelden gebruikte invulling van het 
begrip redelijkheid bij telefonie. 

 

13. Het college verzoekt u om uw visie te geven over het beschreven afwegingskader en, indien van 
toepassing, om aan te geven welke aanvullende afwegingen naar uw mening kunnen worden 
gebruikt. 

 

14. Het college verzoekt u uw visie te geven op de behandeling van geschillen over de voorwaarden 
waaronder interoperabiliteit tot stand komt als er geen aanbieder van telefonie betrokken is. 

 

15. Het college verzoekt u uw mening te geven over de in de voorbeelden gebruikte invulling van het 
begrip redelijkheid bij andere diensten. 

 

16. Het college verzoekt u aan te geven in hoeverre en op welke wijze de hier genoemde aspecten 
(dan wel andere aspecten) door het college bij de behandeling van interoperabiliteitsgeschillen 
in relatie tot spam moeten worden gewogen. 

 

17. Het college verzoekt u tevens aan te geven of u betrokken bent bij de totstandkoming van 
zelfregulering ten aanzien van spam? Zo, ja, dan verzoekt hij u aan te geven waaruit deze bestaat 
en wie daarbij betrokken is. 

 

18. Het college verzoekt u aan te geven of u verwacht dat hij veel geschillen zal moeten beslechten 
over deze spam problematiek en of u beleidsregels voor deze problematiek wenselijk acht. 

 

19. Het college verzoekt u uw mening te geven over de bepaling met betrekking tot de Europese 
notificatie en de gevolgen die dat heeft voor uw rol in geschilbeslechting. 
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7.2 De verdere procedure inzake de consultatie 

Belanghebbenden kunnen tot en met 1 december 2004 hun visie op het voorgaande schriftelijk aan het 
college kenbaar maken. Reacties dienen per brief én in elektronische vorm (diskette of e-mail) te worden 
gericht aan: 
 
OPTA, 
afdeling Interconnectie en Bijzondere Toegang 
t.a.v. de heer ir. E.J. Hummelen 
Postbus 90420 
2509 LK Den Haag 
e-mail adres: e.hummelen@opta.nl 
onder vermelding van: “Consultatie interoperabiliteit” 
 
Na afloop van deze termijn zullen alle reacties in principe openbaar worden gemaakt door middel van 
publicatie op de OPTA website en/of een schriftelijke bundeling. Partijen die menen dat delen van hun 
commentaar als bedrijfsvertrouwelijk moeten worden behandeld, wordt verzocht dit uitdrukkelijk aan te 
geven met een nadere motivering waarom vertrouwelijkheid geboden is. Bedrijfsvertrouwelijke gegevens 
worden niet gepubliceerd. 
 
Het college is van plan om, bij voldoende belangstelling, in de week van 25 oktober 2004 een 
bijeenkomst te organiseren waarin een mondelinge toelichting zal worden gegeven met betrekking tot de 
lijn, zoals die in het consultatiedocument wordt voorgesteld. Deze bijeenkomst is niet bedoeld om te 
discussiëren over de inhoud het consultatiedocument maar kan wel worden gebruikt om eventuele 
onduidelijkheden weg te laten nemen. Belanghebbenden die bij deze bijeenkomst aanwezig willen zijn, 
wordt verzocht bovengenoemde contactpersoon hiervan uiterlijk 15 oktober 2004 opgaaf te doen (per 
brief of e-mail). Daarbij kan men aangeven op welke dagdelen in de bovengenoemde week men niet 
beschikbaar is. Zo mogelijk zal het college bij de planning van de bijeenkomst met deze beschikbaarheid 
rekening houden. 
 
Als onderdeel van de consultatie zal op 16 november 2004 een openbare hoorzitting worden gehouden. 
Deze hoorzitting vindt plaats ten kantore van OPTA, Zürichtoren, Muzenstraat 41, 2511 WB  Den Haag, en 
vangt aan om 13.30 uur. Belanghebbenden die bij de hoorzitting aanwezig willen zijn, wordt verzocht 
bovengenoemde contactpersoon hiervan uiterlijk 9 november 2004 opgaaf te doen (per brief of e-mail). 
Daarbij dient men aan te geven of men het woord wil voeren.  
 
Onderhavig consultatiedocument is beschikbaar via de website van OPTA: www.opta.nl 
 
 

 


