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Datum:   2 november 2004 
Ons kenmerk: OPTA/IBT/2004/203636 
Zaaknummer: G.12.04 
 
 
Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op grond 
van artikel 19.7 jo. 12.2 van de Tw, in het geschil tussen: 
 
de Besloten Vennootschap KPN Telecom B.V. (hierna: KPN), gevestigd te Den Haag, 
gemachtigde: mr. P.V. Eijsvoogel, verzoeker 
 
en 
 
de Besloten Vennootschap Versatel Nederland B.V. (hierna: Versatel), gevestigd te Amsterdam, 
gemachtigden: mrs. J.R. van Angeren en P. Burger, verweerder 
 
1. Samenvatting 
 
Het geschil heeft betrekking op de vaste terminating tarieven (fixed terminating access-tarieven; 
hierna: FTA-tarieven) die KPN dient te betalen voor het afwikkelen op het netwerk van een 
andere aanbieder van verkeer dat op haar eigen netwerk begint. De ontwikkelingen op de markt 
dreigen de FTA-tarieven van niet aangewezen aanbieders ongeremd te laten stijgen. Dat zou het 
verschil tussen de tarieven van de aangewezen aanbieder – KPN – en van de andere niet 
aangewezen aanbieders vergroten en KPN onevenredig kunnen treffen. Teneinde geschillen 
hierover te kunnen beslechten heeft het college het probleem onderzocht en beleidsregels 
opgesteld. Hierin is onder meer een redelijk FTA-tarief vastgesteld. Uitgangspunt voor het 
maximaal redelijke tarief is het tarief van KPN, dat op een efficiënt niveau is gereguleerd, en dat 
zij drie jaar geleden hanteerde. Het tarief van niet aangewezen aanbieders zoals Versatel wordt 
met dat tarief vergeleken. 
 
Het onderhavige geschil is op basis van de beleidsregels behandeld. De individuele 
omstandigheden van de zaak zijn onderzocht.  
 
Daarbij is het college tot het oordeel gekomen dat de FTA-tarieven die Versatel tot 24 september 
2003 hanteerde, redelijk zijn. De afweging van het college is hierbij dat voor 24 september 2003 
de beleidsregels nog niet van toepassing waren en de FTA-tarieven van Versatel over die periode 
niet op basis van andere argumenten als onredelijk kunnen worden aangemerkt.  
 
Het college is van oordeel dat de FTA-tarieven die Versatel vanaf 24 september 2003 hanteerde, 
onredelijk zijn omdat deze in strijd zijn met de beleidsregels. Het college heeft daarbij 
onderzocht of Versatel bij haar tariefstelling af mag wijken van de beleidsregels op basis van de 
in die beleidsregels genoemde uitzonderingsgrond en is van mening dat dat niet het geval is. 
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Het college heeft vervolgens KPN en Versatel als uitgangspunt voor onderhandelingen een 
bovengrens voor de FTA-dienstverlening gesteld. Op grond van de individuele omstandigheden 
van dit geval is afgeweken van de beleidsregels en is bij het vaststellen van de bovengrens een 
correctie gemaakt voor de verschillen tussen het verkeersprofiel van KPN en Versatel.  
 
Het college heeft KPN en Versatel opgedragen binnen twee weken alsnog overeenstemming over 
de FTA-tarieven te bereiken.   
 
2. Verloop van de procedure 
 

1. Bij brief van 8 juli 2002 heeft KPN aan het college verzocht het geschil tussen Versatel 
en KPN over de hoogte van het FTA-tarief van Versatel te beslechten. Naast het geschil 
over het FTA-tarief van Versatel heeft KPN ook over de FTA-tarieven van Priority en van 
UPC geschillen bij het college aanhangig gemaakt. 

 
2. Het college heeft, omdat hij van mening is dat er onvoldoende neerwaartse 

tariefprikkels bestonden voor de FTA-dienstverlening ten behoeve van spraaktelefonie, 
de markt over deze problematiek geconsulteerd. Na deze consultatie heeft het college 
de “Beleidsregels inzake de redelijkheid van vaste terminating tarieven” van 18 april 
2003 (hierna: de Beleidsregels) vastgesteld. Aan de hand van die Beleidsregels is het 
geschil tussen KPN en Versatel bij besluit van 1 juli 2003 beslecht.  

 
3. Zowel KPN als Versatel hebben op 11 augustus 2003 tegen dat besluit bezwaar 

gemaakt. Bij besluit van 17 november 2003 heeft het college de bezwaren van KPN en 
Versatel ongegrond verklaard. Versatel en KPN hebben tegen die beslissing op bezwaar 
beroep ingesteld. Versatel heeft eveneens een verzoek om voorlopige voorziening 
aanhangig gemaakt.  

 
4. In zijn uitspraak van 20 april 2004 – waarin zowel op het verzoek om voorlopige 

voorziening als op het beroep is beslist – heeft de Voorzieningenrechter van de 
rechtbank Rotterdam overwogen dat het college bij de beslechting van het geschil 
buiten de grondslag van de aanvraag is getreden door het tarief van Versatel te 
beoordelen dat Versatel na de geschilaanvraag van KPN had aangepast. Naar het 
oordeel van de Voorzieningenrechter bracht de aanvraag van KPN met zich dat het 
college het tarief van Versatel had moeten beoordelen, zoals dat op het moment van de 
aanvraag van KPN door Versatel in rekening werd gebracht. Vervolgens heeft de 
Voorzieningenrechter het beroep van Versatel gegrond verklaard en de beslissing op 
bezwaar van 17 november 2003 vernietigd. 

 



Besluit 
Openbaar 
 
 

   3

5. KPN heeft daarop bij brief van 14 mei 2004 een nieuw verzoek om geschilbeslechting 
gedaan. Dit verzoek heeft betrekking op drie tarieven: a) het tarief dat Versatel met 
ingang van 1 juni 2002 heeft gerekend, b) het tarief dat Versatel met ingang van 1 mei 
2003 heeft gerekend en c) het tarief dat Versatel met ingang van 1 december 2003 
heeft gerekend. 

 
6. KPN heeft vervolgens in een uitgebreid petitum verzocht een besluit te nemen met 

betrekking tot deze tarieven en andere tarieven die Versatel eventueel in de toekomst 
zal hanteren. 

 
7. Bij brief van 16 juni 2004 heeft het college Versatel verzocht haar zienswijze naar 

aanleiding van de aanvraag van KPN in te dienen. Daarbij heeft het college aangegeven 
dat Versatel, indien zij een beroep zou willen doen op de uitzonderingsgrond die in de 
Beleidsregels is opgenomen of op een andere grond die tot afwijking van de 
Beleidsregels zou nopen, dit gemotiveerd in haar zienswijze dient toe te lichten. 
Versatel heeft haar schriftelijke zienswijze bij brief van 2 juli 2004 ingediend.  

 
8. Bij brieven van 8 juli 2004 heeft het college KPN en Versatel uitgenodigd voor een 

hoorzitting.  
 

9. Bij brief van 22 juli 2004 heeft het college op verzoek van Versatel aangegeven dat 
Versatel tijdens de hoorzitting in de gelegenheid zal worden gesteld om aan te tonen 
dat zij “haar kosten niet kan goedmaken”. Het college heeft Versatel daarom verzocht 
alle relevante argumenten uiterlijk op de hoorzitting aan het college mee te delen. 
Daarnaast heeft het college Versatel verzocht tijdens de hoorzitting in te gaan op de 
uitzonderingsgrond van de Beleidsregels. Versatel is verzocht om, indien zij op die 
uitzondering een beroep wil doen, aan te geven waarom zij niet in staat zou zijn de 
kosten goed te maken en waarom Versatel desondanks een efficiënte aanbieder is.  

 
10. Bij brieven van 30 juli 2004 heeft het college aan Versatel en KPN enkele vragen 

gezonden die hij tijdens de hoorzitting zou gaan stellen. Het college heeft aangegeven 
er vanuit te gaan dat van beide partijen deskundigen aanwezig zullen zijn die die 
vragen gemotiveerd kunnen beantwoorden. 

 
11. Op 4 augustus 2004 zijn Versatel en KPN in de gelegenheid gesteld tijdens de 

hoorzitting hun standpunten mondeling toe te lichten. Beide partijen hebben daar 
gebruik van gemaakt. Het verslag van deze hoorzitting is als bijlage aan dit besluit 
gehecht.  
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12. Voor het overige verwijst het college voor het verloop van de procedure naar het in 
bijlage 1 opgenomen overzicht van de correspondentie. 

 
3. Juridisch kader 
 

13. Op grond van artikel 6.1, eerste lid, Tw (oud) dienden aanbieders zorg te dragen voor 
de interconnectie van de betrokken netwerken, teneinde te verzekeren dat de 
aangesloten gebruikers over en weer met elkaar kunnen communiceren. De plicht tot 
interconnectie houdt onder meer in dat interconnectietarieven redelijk dienen te zijn1. 

 
14. Op grond van artikel 6.3, eerste lid, Tw (oud) kan het college, indien aanbieders over 

de tarieven geen overeenstemming kunnen bereiken, op aanvraag van één of meer van 
hen, de regels vaststellen die tussen hen hebben te gelden. Op grond van artikel 6.3, 
tweede lid, Tw (oud) kan het college indien hij in geschillen tussen aanbieders oordeelt 
dat de ter zake tussen hen in verband met interconnectie bestaande overeenkomsten, 
of de wijze waarop deze zijn nagekomen, strijdig zijn met het bij of krachtens de 
Telecommunicatiewet bepaalde, ter beëindiging van die situatie de regels vaststellen 
die tussen de aanbieders hebben te gelden.  KPN heeft haar aanvraag primair op artikel 
6.3, eerste lid, Tw en subsidiair op artikel 6.3, tweede lid, Tw gebaseerd.  

 
15. Met ingang van 19 mei 2004 is de Wet implementatie Europees regelgevingskader 

elektronische communicatiesector 2002 (hierna ook: Tw) in werking getreden2.  
 

16. Artikel 19.7 Tw bepaalt dat een aanvraag als bedoeld in artikel 6.3, eerste of tweede 
lid, Tw (oud) – zoals de aanvraag van KPN – vanaf de inwerkingtreding van de 
gewijzigde Telecommunicatiewet – dus vanaf 19 mei 2004 – wordt aangemerkt als een 
aanvraag als bedoeld in artikel 12.2 Tw. Het eerste en tweede lid van dat artikel 
bepalen: 

 
17. “1. Indien er tussen houders van een vergunning, tussen aanbieders, tussen 

aanbieders en ondernemingen, onderscheidenlijk tussen ondernemingen een geschil is 
ontstaan inzake de nakoming van een op een houder van een vergunning, een 
aanbieder of een onderneming die openbare elektronische communicatienetwerken, 
bijbehorende faciliteiten of openbare elektronische communicatiediensten aanbiedt op 
grond van een bij of krachtens deze wet rustende verplichting, kan het college op 
aanvraag van een bij dat geschil betrokken partij het geschil beslechten, tenzij de 

                                                      
1 Zie: Eerste Kamer, 1997-1998, 25 533, nr. 309b, blz. 18. 
2 Staatsblad 2004, 207. 
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beslechting van dat geschil op grond van deze wet aan een andere instantie is 
opgedragen. 

 
2. Onder een geschil als bedoeld in het eerste lid, wordt mede verstaan een geschil 
inzake de vraag of, indien de in dat lid bedoelde houders van een vergunning, 
aanbieders, aanbieders en ondernemingen, onderscheidenlijk ondernemingen een 
overeenkomst hebben gesloten op basis van een bij of krachtens deze wet op een of 
meer van hen rustende verplichting, de ter zake daarvan tussen hen bestaande 
verbintenissen, of de wijze waarop die verbintenissen worden nagekomen strijdig zijn, 
onderscheidenlijk strijdig is met het bij of krachtens deze wet bepaalde.” 

 
18. De verplichting waar het in dit geschil om gaat is de interconnectieverplichting, die in 

de oude Telecommunicatiewet in artikel 6.1, eerste lid, Tw was opgenomen. Onder de 
gewijzigde Telecommunicatiewet volgt uit artikel 2 Besluit interoperabiliteit3 jo. artikel 
6.3, eerste lid, Tw dat aanbieders van openbare telefoondiensten net als onder de oude 
wet verplicht zijn eind- tot eindverbindingen tot stand te brengen en te waarborgen. 
Op Versatel en KPN rust dus ook onder de gewijzigde Tw de verplichting hun netwerken 
te interconnecteren. Hebben zij een geschil inzake de nakoming van die 
interconnectieverplichting, dan kunnen zij (of één van hen) dat geschil ter beslechting 
aan het college voorleggen. Het college beslecht het geschil tussen KPN en Versatel 
daarom op grond van artikel 12.2 Tw.  

 
19. Op 21 april 2003 zijn de Beleidsregels door het college gepubliceerd. De Beleidsregels 

zien op de beoordeling van de redelijkheid van terminating tarieven die aan KPN als de 
aangewezen aanbieder in rekening worden gebracht door andere aanbieders, indien 
hierover een geschil is gerezen. Het college constateert dat het door KPN verzochte 
oordeel over de tarieven van Versatel een periode beslaat die deels is gelegen na de 
inwerkingtreding van de beleidregels. In de Beleidsregels stelt het college vast dat de 
redelijkheid van de terminating tarieven gebaseerd is op vertraagde reciprociteit. 
Uitzondering hierop wordt gemaakt indien een aanbieder kan aantonen dat het 
redelijkerwijs niet mogelijk is de kosten voor het termineren van verkeer met dit tarief 
goed te maken, ondanks het feit dat hij een efficiënte aanbieder is.  

 
20. Het uitgangspunt voor de vertraagde reciprociteit gaat, ook onder de gewijzigde 

Telecommunicatiewet, nog steeds op. In de eerste plaats is aan de omstandigheden die 
een rol hebben gespeeld bij het opstellen van dat uitgangspunt niets veranderd.  

 

                                                      
3 Staatsblad: 2004, 205. 
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21. In de tweede plaats zijn ook de verplichtingen die op de aanbieders rusten (nog) niet 
veranderd. Op grond van artikel 19.5, eerste lid, Tw blijft KPN op grond van artikel 6.4 
Tw (oud) aangewezen als een aanbieder met een aanmerkelijke marktmacht totdat 
daarover een besluit op grond van de gewijzigde Telecommunicatiewet is genomen. 
Ook de interconnectie-/interoperabiliteitsverplichting die op aanbieders van vaste 
openbare telefoondiensten rust, is niet veranderd. In de parlementaire geschiedenis bij 
de gewijzigde wet is zelfs uitdrukkelijk vermeld dat het college dient te bepalen of de 
interconnectietarieven onredelijk hoog zijn: 

 
“Het college moet dan bepalen of de gevraagde tarieven “onredelijk” hoog zijn, en 
daarom een ongerechtvaardigde belemmering vormen voor de totstandkoming van 
interoperabiliteit en interconnectie” 4. 

 
4. Feiten 
 

22. KPN is aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk en een aanbieder van 
een openbare telecommunicatiedienst. Zij is ingevolge het Besluit tot aanwijzing van 
Koninklijke KPN N.V. en haar groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 24b van boek 
2 van het Burgerlijk Wetboek, aangewezen als een aanbieder van een vast openbaar 
telefoonnetwerk en een vaste openbare telefoondienst die beschikt over aanmerkelijke 
macht als bedoeld in artikel 6.4, eerste lid, Tw (oud).  

 
23. Versatel is een aanbieder van openbare telecommunicatienetwerken en openbare 

telecommunicatiediensten in Nederland. Zij is geen aangewezen aanbieder. 
 

24. KPN en Versatel bieden elkaar terminating-diensten aan. Dit houdt in dat, indien een 
abonnee aangesloten op het netwerk van partij A een telefoongesprek wil voeren met 
een abonnee aangesloten op het netwerk van partij B, dit gesprek door de 
originerende partij A op een interconnectiepunt wordt overgedragen aan de 
terminerende partij B. In dat geval levert partij B een terminating-dienst aan partij A. 
Partij A is voor deze dienst aan partij B een terminating-tarief verschuldigd.  

 
25. De regionale terminating tarieven (in eurocent en eurocent per minuut exclusief BTW) 

van Versatel en KPN verhouden zich als volgt tot elkaar: 
 

 
 
Element Set-up Conveyance 

                                                      
4 Zie: Tweede Kamer, 2002-2003, 28 851, nr. 3, blz. 38. 
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 Versatel KPN Versatel KPN 
Piek  xxxx 0.60 xxxx 0.70 
Dal xxxx 0.60 xxxx 0.35 
Weekend/Nacht xxxx 0.60 xxxx 0.26 
 

26. Het verkeersprofiel van Versatel verschilt aanmerkelijk van het verkeersprofiel van KPN. 
Versatel is met name actief op de zakelijke markt, waardoor zij veel verkeer heeft in de 
piekuren, en weinig verkeer heeft in de daluren. Voor KPN geldt dat zij zowel over 
zakelijke als residentiële eindgebruikers beschikt, zodat het verkeer van KPN meer 
gespreid over de dag plaatsvindt.  

 
5. Standpunten van partijen 
 
Standpunt van KPN 
 

27. Samengevat verzoekt KPN het college te bepalen dat de FTA-tarieven die Versatel met 
ingang van a) 1 juni 2002, b) 1 mei 2003 en c) 1 december 2003 heeft gehanteerd, 
niet tussen partijen gelden. Tevens verzoekt KPN het college te bepalen dat deze 
tarieven onredelijk hoog zijn en dus in strijd met de wet, te bepalen dat partijen op 
basis van reciprociteit of een ander door het college te formuleren uitgangspunt 
binnen twee weken na het besluit overeenstemming moeten hebben bereikt over 
redelijke FTA-tarieven of dat het college zelf nieuwe FTA-tarieven van Versatel vaststelt 
op basis van reciprociteit of een ander redelijk uitgangspunt.  

 
28. Ook heeft KPN het college verzocht te bepalen dat andere FTA-tarieven die Versatel na 

het besluit zal hanteren uitsluitend zullen gelden voor zover KPN en Versatel daarover 
overeenstemming hebben bereikt en te bepalen dat die FTA-tarieven niet zullen gelden 
voor zover ze onredelijk hoog en dus in strijd met de wet zijn, hetgeen volgens KPN het 
geval is indien zij niet reciproque zijn of niet in overeenstemming met een ander door 
het college te formuleren uitgangspunt.  

 
29. KPN heeft het college verzocht hetzelfde te bepalen ten aanzien van andere, gewijzigde 

tarieven die Versatel mogelijk voor de datum van het besluit zou hanteren.  
 

30. Tot slot heeft KPN het college verzocht in ieder geval enige andere of nadere 
voorziening te treffen die aan de belangen van KPN tegemoet komt. KPN baseert haar 
verzoek op het volgende. 

 
31. KPN voert aan dat de tarieven die hierboven onder a t/m c zijn omschreven, niet onder 

de vereiste wilsovereenstemming tussen KPN en Versatel tot stand zijn gekomen. KPN 
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acht die tarieven van Versatel onredelijk. Voor haar standpunt verwijst KPN met name 
naar haar aanvullend beroepschrift van 5 februari 2004 dat zij tegen de beslissing op 
bezwaar inzake het eerste geschil met Versatel heeft ingediend. Daarin voert KPN in de 
eerste plaats aan dat het college het begrip ‘redelijk tarief’ dient in te vullen aan de 
hand van een strikte reciprociteit. De benadering van de vertraagde reciprociteit die in 
de Beleidsregels is gekozen, is volgens KPN een onjuiste invulling van de redelijkheid.  

 
32. In de tweede plaats voert KPN aan dat het systeem van de vertraagde reciprociteit dat 

het college in de Beleidsregels hanteert onzorgvuldig is. Reden daarvoor is onder meer 
dat een onjuiste rekenmethode wordt gebruikt om de bovengrenzen vast te stellen, dat 
een vertraging van drie jaar te lang zou zijn, dat OPTA ten onrechte aansluiting zou 
hebben gezocht bij het historisch gegroeide tariefniveau en dat het college een te 
lange aanpassingstermijn geeft. 

 
Standpunt van Versatel 

 
33. Naar de mening van Versatel kan het college in een besluit niet met terugwerkende 

kracht een uitspraak doen over de FTA-tarieven die Versatel in het verleden heeft 
gehanteerd. Versatel beroept zich hiervoor onder meer op een uitspraak van het 
College van Beroep voor het bedrijfsleven van 25 april 2001. Daarnaast heeft KPN naar 
de mening van Versatel geen rechtens te respecteren belang bij een besluit ten aanzien 
van de tarieven in de periode van 1 juni 2002 tot 1 mei 2003 en de tarieven in de 
periode van 1 mei 2003 tot 1 december 2003. KPN heeft die tarieven namelijk reeds 
doorberekend in de eindgebruikerstarieven voor het bellen naar abonnees op het 
Versatel-netwerk. KPN heeft daarom op de FTA-tarieven geen verlies gemaakt. Volgens 
Versatel dient een uitspraak van het college zich dan ook te beperken tot die tarieven 
die Versatel vanaf 1 december 2003 hanteert en kan het oordeel van het college slechts 
betrekking hebben op de periode die is gelegen na inwerkingtreding van het 
onderhavige besluit.  

 
34. Versatel betwist dat de door haar gehanteerde tarieven niet zouden gelden, omdat 

tussen KPN en Versatel daarover geen wilsovereenstemming bestaat. Naar de mening 
van Versatel zal een tarief uitsluitend niet gelden, indien het college beslist dat een 
ander tarief redelijk is.  

 
35. Versatel voert bovendien aan dat - in tegenstelling tot hetgeen KPN stelt – reciprociteit 

niet het juiste uitgangspunt is om FTA-tarieven vast te stellen.  
 

36. Versatel voert vervolgens aan dat haar FTA-tarieven redelijk zijn. Zij zijn volgens 
Versatel lager dan op grond van de daadwerkelijk gemaakte efficiënte kosten redelijk 
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zou zijn. Versatel zou haar diensten zelfs onder de kostprijs hebben aangeboden. Om 
de redelijkheid van haar tarieven te ondersteunen, beroept Versatel zich er ook op dat 
de Beleidsregels van 18 april 2003 geen betrekking zouden hebben op de 
bevoegdheden die het college op grond van de gewijzigde Telecommunicatiewet 
uitoefent. Op grond van die wet zouden de daadwerkelijk door Versatel gemaakte 
kosten uitgangspunt moeten zijn.  

 
37. Omdat het FTA-tarief dat Versatel op grond van de Beleidsregels zou moeten hanteren 

beduidend lager ligt dan de kosten die zij voor die betreffende dienst moet maken, zou 
het onevenredig zijn als de Beleidsregels op haar onverkort zouden worden toegepast. 
Het ligt naar de mening van Versatel op de weg van het college om te onderzoeken of 
toepassing van de Beleidsregels in haar geval onevenredig zou zijn.  

 
38. Tot slot voert Versatel aan dat zorgvuldige besluitvorming met zich meebrengt dat het 

college Versatel in de gelegenheid stelt om aan te tonen dat zij “niet uit de kosten kan 
komen”. 

 
6. Overwegingen 
 
Bevoegdheid van het college 
 

39. De gewijzigde Telecommunicatiewet is met ingang van 19 mei 2004 in werking 
getreden. De bevoegdheid van het college is onder de gewijzigde wet gebaseerd op 
andere artikelen dan onder de oude wet. Ten aanzien van de bevoegdheid van het 
college om geschillen te beslechten geldt dat het college tot 19 mei 2004 daartoe 
bevoegd was op grond van artikel 6.3, eerste lid of  6.3, tweede lid, Tw (oud). Op 
grond van artikel 19.7 Tw dient de aanvraag van KPN – die voor de inwerkingtreding 
van de gewijzigde wet is gedaan – vanaf de inwerkingtreding van die wet te worden 
aangemerkt als een aanvraag als bedoeld in artikel 12.2 Tw. Het college is dus op 
grond van dat laatste artikel bevoegd het onderhavige geschil te beslechten.  

 
40. Ten aanzien van de inhoudelijke normen aan de hand waarvan het college het 

onderhavige geschil dient te beslechten geldt het volgende. Onder de oude wet rustte 
op Versatel en KPN op grond van artikel 6.1, eerste lid, Tw (oud) een 
interconnectieverplichting. Dat betekent dat Versatel en KPN tot 19 mei 2004 op grond 
van artikel 6.1, eerste lid, gehouden waren aan die interconnectieverplichting te 
voldoen. Zoals hierboven reeds uiteengezet is, houdt die verplichting onder meer in 
dat het FTA-tarief redelijk dient te zijn.  
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41. Aan de inhoud van de interconnectieverplichting is – voor zover voor de beslechting 
van het onderhavige geschil van belang – geen verandering gebracht. Uit artikel 2 
Besluit interoperabiliteit jo. artikel 6.3, eerste lid, Tw volgt dat vanaf de 
inwerkingtreding van de gewijzigde Telecommunicatiewet Versatel eveneens gehouden 
is eind- tot eindverbindingen tot stand te brengen en te waarborgen. Deze verplichting 
blijft inhouden dat Versatel een redelijk FTA-tarief dient te rekenen. Het college is dus 
bevoegd de redelijkheid van het FTA-tarief van Versatel tot 19 mei 2004 te toetsen aan 
de interconnectieverplichting op grond van artikel 6.1, eerste lid, Tw (oud) en vanaf 19 
mei 2004 aan de interoperabiliteitsverplichting van artikel 2 Besluit interoperabiliteit 
jo. artikel 6.3, eerste lid, Tw.   

 
Procesbelang KPN 
 

42. Versatel voert aan dat KPN geen (proces)belang meer zou hebben bij een beslissing in 
dit geschil omtrent de tarieven in het verleden, omdat KPN de FTA-tarieven van 
Versatel reeds geheel heeft doorberekend aan haar eindgebruikers. Naar het oordeel 
van het college ontneemt dat niet aan KPN het belang bij een beslissing in dit geschil.  

 
43. Voorop staat dat KPN en Versatel over de FTA-tarieven van Versatel die KPN aan het 

college heeft voorgelegd, geen overeenstemming hebben bereikt. In tegenstelling tot 
hetgeen Versatel aanvoert, betekent dat dat het FTA-tarief niet vaststaat. Daarvoor is 
vereist dat ofwel partijen onderling overeenstemming hebben bereikt over het tarief 
ofwel dat het college heeft vastgesteld welk tarief tussen partijen heeft te gelden. Van 
geen van beide is sprake. Vanaf het moment dat Versatel haar nieuwe tarieven heeft 
voorgesteld, heeft daarover tussen haar en KPN een geschil bestaan. Omdat er nog 
geen FTA-tarief geldt, heeft KPN dan ook in beginsel belang bij beslechting van dit 
geschil. Daarmee komen de geldende FTA-tarieven immers vast te staan. 

 
44. Het belang van KPN wordt niet weggenomen doordat zij deze tarieven aan haar 

eindgebruikers heeft doorberekend. Naar de mening van KPN heeft haar concurrent 
Versatel teveel voor haar FTA-dienstverlening in rekening gebracht en daar teveel aan 
verdiend ten koste van KPN en haar eindgebruikers. KPN heeft er zeker belang bij dat 
het college vaststelt of dat het geval is. Van het ontbreken van een procesbelang van 
KPN is dan ook geen sprake. 

 
Tarieven voor FTA-diensten die voor de inwerkingtreding van dit besluit in rekening zijn gebracht 
 

45. KPN en Versatel verschillen van mening over de periode waarover het college het 
tussen hen bestaande geschil over de tarieven kan beslechten. Volgens Versatel zou 
het college uitsluitend kunnen bepalen welk FTA-tarief in de toekomst, vanaf het 
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moment van het besluit, redelijk is. KPN daarentegen heeft het college verzocht 
eveneens te bepalen welk FTA-tarief redelijk is vanaf 1 juni 2002, toen Versatel 
overging tot verhoging van haar FTA-tarieven. Daarover het volgende. 

 
46. Artikel 12.2, eerste lid, Tw geeft het college de bevoegdheid geschillen te beslechten 

“inzake de nakoming van een op een (…) aanbieder (…) op grond van een bij of 
krachtens deze wet rustende verplichting”. Dit artikel kent geen enkele temporele 
beperking. Hieruit volgt dat partijen zowel geschillen omtrent de nakoming van een 
verplichting in het verleden als in de toekomst aan het college kunnen voorleggen. Van 
enige “terugwerkende kracht” van het geschilbesluit is overigens – in tegenstelling tot 
hetgeen Versatel aanvoert – geen sprake. Het college stelt uitsluitend vast wat de 
interconnectieverplichting die op Versatel rust, inhoudt.  

 
47. Daarnaast merkt het college op dat de uitspraak van het College van Beroep voor het 

bedrijfsleven van 25 april 2001, waarop Versatel zich beroept, betrekking had op een 
ander, niet vergelijkbaar geval. 

 
48. Allereerst betrof het daar een geschil over het delen van antenne-opstelpunten dat op 

grond van artikel 3.11, vierde lid, Tw (oud) is beslecht. Dat artikel kent een geheel 
andere formulering dan artikel 12.2, eerste lid, Tw, waar het hier om gaat. De 
overwegingen van het CBb zijn dan ook niet op geschillen in de zin van artikel 12.2, 
eerste lid, Tw van toepassing.  

 
49. Bovendien had de uitspraak van het CBb van 25 april 2001 betrekking op een geheel 

andere situatie. In die procedure ging het om regels die het college tussen de 
betrokken partijen had voorgesteld teneinde het delen van antenne-opstelpunten tot 
stand te brengen. Daarvóór was van het delen van de betrokken antenne-opstelpunten 
nog geen sprake. Hier ligt dat anders. Interconnectie tussen KPN en Versatel vindt wel 
degelijk plaats. Er bestaat uitsluitend geen overeenstemming over het tarief dat 
daarvoor in rekening wordt gebracht.  

 
50. In de procedure die leidde tot de site-sharinguitspraak had het college regels gesteld 

die tussen partijen zouden gelden over bijvoorbeeld het aantal af te sluiten 
overeenkomsten en de informatieplicht met betrekking tot coördinaten van bestaande 
antenne-opstelpunten. Die regels golden vanaf het moment van het besluit van het 
college. Dat lag ook voor de hand, omdat die regels betrekking hadden op de 
toekomstige situatie dat antenne-opstelpunten zouden worden gedeeld. Dutchtone 
voerde in die procedure echter aan dat het college die regels ook werking had moeten 
geven over de periode voorafgaand aan de vaststelling ervan; met andere woorden: 
volgens Dutchtone had het college moeten vaststellen dat KPN al die tijd ten onrechte 
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geen antenne-opstelpunten had gedeeld en dus onrechtmatig jegens haar had 
gehandeld. Die grief verwerpt het CBb onder rechtsoverweging 6.8 van de uitspraak, 
waaruit ook de passage die Versatel in haar zienswijze aanhaalt, afkomstig is. Uit die 
passage volgt dat het oordeel van het CBb uitdrukkelijk betrekking heeft op de regels 
zoals die in die procedure door het college zijn vastgesteld (“de redactie van deze 
bepaling en de in acht te nemen rechtszekerheid staan er in beginsel aan in de weg 
aan de inwerkingtreding van regels als hier bedoeld  terugwerkende kracht toe te 
kennen”).  

 
51. De aard van de regels die het college in de site sharingprocedure heeft vastgesteld, 

verschilt ook fundamenteel van de aard van het vaststellen van een FTA-tarief in de 
onderhavige procedure. Hier gaat het niet om het tot stand brengen van een situatie 
die nog niet aanwezig is, maar om het bepalen van een tarief voor een dienst die reeds 
wordt geleverd. Tussen Versatel en KPN vindt immers reeds interconnectie plaats. Over 
het tarief dat daarvoor gehanteerd moet worden, bestaat een geschil. Het college dient 
dat geschil te beslechten. Het vaststellen van een tarief is bij uitstek een onderwerp 
dat zich leent voor een beoordeling achteraf. Aanvaarden van het tegendeel zou ook 
een premie zetten op tactieken om de onderhandelingen over tarieven te vertragen. 

 
52. Het college is dus bevoegd de redelijkheid van de FTA-tarieven van Versatel die KPN 

aan hem heeft voorgelegd, te beoordelen.  
 
Uitgangspunt van de Beleidsregels 
 

53. In de Beleidsregels van 18 april 2003 heeft het college zijn beleid ten aanzien van de 
beoordeling van de redelijkheid van de vaste terminating tarieven uiteengezet. In 
randnummer 10 van de Beleidsregels heeft het college aangegeven dat vier 
omstandigheden aanleiding hebben gegeven voor de beoordeling van de redelijkheid 
van tarieven: 1) de aard van de call termination dienst, 2) de dreigende ongeremde 
groei in het verschil tussen de FTA-tarieven van niet-aangewezen aanbieders en de 
aangewezen aanbieders, 3) de specifieke oorzaken onderliggend aan de tendens van 
groei in de op dit moment geldende FTA-tarieven en 4) de specifieke negatieve effecten 
van een toenemend verschil tussen op dit moment geldende FTA-tarieven. Het college 
heeft de redelijkheid van het FTA-tarief vervolgens ingevuld aan de hand van de 
vertraagde reciprociteit. Dit houdt in dat het uitgangspunt voor de bepaling van het 
maximaal redelijke tarief het tarief van KPN is.  

 
54. Omdat het verloop van dit tarief enigszins onregelmatig is, wordt uitgegaan van het 

gemiddelde tariefverloop vanaf 1 juli 1997, het moment waarop de eerste door het 
college goedgekeurde tarieven van KPN van kracht werden.  Aan de hand van het 
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jaarlijkse verschil (de jaarlijkse daling,  genomen over deze langere periode) wordt een 
bovengrens berekend die het tarief van KPN van drie jaar geleden benadert. Het 
college verwijst op deze plaats verder naar de Beleidsregels en de toelichting daarop.  

 
55. Versatel voert aan dat het college bij de bepaling van het maximaal redelijke FTA-tarief 

uit zou moeten gaan van de kosten van Versatel. Daarover het volgende. 
 

56. De keuze voor (vertraagde) reciprociteit is ingegeven door de wens van het college om 
voor de bepaling van het maximaal redelijk tarief aan te sluiten bij het tarief van een 
efficiënte aanbieder. De tarieven van KPN zijn daarvoor als maatstaf bepaald geschikt. 
Deze worden jaarlijks met behulp van het zogenoemde BULRIC-model gereguleerd. Dat 
model gaat uit van een hypothetisch efficiënte aanbieder. De tarieven die met behulp 
van het BULRIC-model worden vastgesteld, zijn dan ook aan te merken als tarieven van 
een efficiënte aanbieder.  

 
57. Het college verwacht van de andere aanbieders dat zij met een vertraging van drie jaar 

in staat dienen te zijn het tarief van de hypothetisch efficiënte aanbieder te hanteren. 
Zou de FTA-markt een concurrerende markt zijn, zou er immers slechts dan reden en 
gelegenheid zijn om tot die markt toe te treden. Het tarief van KPN wordt dan gezien 
als het tarief dat in een concurrerende markt tot stand zou komen.  

 
58. Het is belangrijk een helder onderscheid te maken tussen de kosten die een aanbieder 

voor het verlenen van FTA-diensten heeft en de bepaling van het maximaal redelijke 
tarief. In de Beleidsregels is ter bepaling van het redelijke tariefniveau aangesloten bij 
– sterk versimpeld weergegeven – het tarief van een hypothetisch efficiënte aanbieder 
van drie jaar geleden. De kosten van de aanbieder die de FTA-diensten levert, spelen 
dus geen rol.  

 
59. De vergelijking met de tarieven die op een efficiënt niveau zijn gereguleerd, draagt – in 

tegenstelling tot een methode waarbij van de kosten van aanbieders wordt uitgegaan – 
ook bij aan het tot stand brengen van een gelijk speelveld. Voor elke aanbieder geldt 
immers op deze wijze dezelfde maatstaf: het tarief van een efficiënte aanbieder.  

 
60. In de Beleidsregels heeft het college daarom terecht aangesloten bij het tarief van een 

efficiënte aanbieder en niet bij de kosten die aanbieders voor de FTA-diensten maken.  
 
De Beleidsregels zijn op het onderhavige geschil van toepassing 
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61. Het uitgangspunt voor de vertraagde reciprociteit gaat, ook onder de gewijzigde 
Telecommunicatiewet, nog steeds op. In de eerste plaats is aan de omstandigheden die 
een rol hebben gespeeld bij het opstellen van dat uitgangspunt niets veranderd.  

 
62. In de tweede plaats zijn ook de verplichtingen die op de aanbieders rusten (nog) niet 

veranderd. Op grond van artikel 19.5, eerste lid, Tw blijft KPN op grond van artikel 6.4 
Tw (oud) aangewezen als een aanbieder met een aanmerkelijke marktmacht totdat 
daarover een besluit op grond van de gewijzigde Telecommunicatiewet is genomen. 
Ook de interconnectie-/interoperabiliteitsverplichting die op aanbieders van vaste 
openbare telefoondiensten rust, is niet veranderd. In de parlementaire geschiedenis bij 
de gewijzigde wet is zelfs uitdrukkelijk vermeld dat het college dient te bepalen of de 
interconnectietarieven onredelijk hoog zijn: 

 
“Het college moet dan bepalen of de gevraagde tarieven “onredelijk” hoog zijn, en 
daarom een ongerechtvaardigde belemmering vormen voor de totstandkoming van 
interoperabiliteit en interconnectie” 5. 

 
63. Uit de passage die hier in de memorie van toelichting op volgt, leidt Versatel ten 

onrechte af dat “de daadwerkelijke door Versatel gemaakte redelijke kosten” 
uitgangspunt voor de bepaling van een redelijk FTA-tarief zouden moeten zijn. De 
wetgever heeft, zo blijkt uit het hiervoor opgenomen citaat, de bepaling van een 
redelijk tarief juist uitdrukkelijk aan het college overgelaten. Wel geeft de wetgever aan 
dat het college daarbij kostenoriëntatie als referentie zou kunnen gebruiken. Datzelfde 
geldt overigens volgens de wetgever voor reciprociteit. Noch het één of het ander 
wordt echter voorgeschreven; de uiteindelijke invulling van het redelijke FTA-tarief 
wordt net als onder de oude wet aan het college over gelaten.  

 
64. De inhoud van de interconnectieverplichting is met de inwerkingtreding van de 

gewijzigde wet dus niet veranderd. Ook schrijft de gewijzigde Telecommunicatiewet – in 
tegenstelling tot hetgeen Versatel aanvoert – geen ander referentiekader voor de 
beoordeling van de redelijkheid van de FTA-tarieven voor. Er bestaat ook verder op dit 
moment geen aanleiding om van het uitgangspunt van vertraagde reciprociteit af te 
wijken. Het college zal dit geschil daarom aan de hand van de Beleidsregels 
beslechten.  

 
Artikel 1.3 Tw 
 

                                                      
5 Zie: Tweede Kamer, 2002-2003, 28 851, nr. 3, blz. 38. 
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65. Dit ligt te meer voor de hand nu toepassing van de Beleidsregels bijdraagt aan de 
doelstellingen die in artikel 8 Kaderrichtlijn zijn opgenomen. Op grond van artikel 1.3, 
eerste lid, Tw dient het college er zorg voor te dragen dat zijn besluiten aan die 
doelstellingen een bijdrage leveren door (a) concurrentie te bevorderen onder meer 
door het stimuleren van efficiënte investeringen op het gebied van infrastructuur, (b) 
de ontwikkeling van de interne markt en (c) het bevorderen van de belangen van 
eindgebruikers wat betreft keuze, prijs en kwaliteit. 

 
66. De ontwikkeling van de interne markt speelt in het onderhavige besluit niet werkelijk 

een rol, al staat vast dat dit besluit in ieder geval niet aan de ontwikkeling van de 
interne markt in de weg staat. Wel bevordert dit besluit de concurrentie en stimuleert 
het efficiënte investeringen. Door het FTA-tarief van een efficiënte aanbieder voor de 
hele markt als maatstaf te hanteren worden aanbieders er toe aangezet op efficiënte 
wijze te investeren en wordt economisch inefficiënte toetreding tot de markt 
voorkomen of ontmoedigd. Los daarvan wordt door het aan banden leggen van de 
kruissubsidie waartoe te hoge FTA-tarieven de mogelijkheid bieden, de duurzame 
concurrentie bevorderd. Bovendien worden ook de eindgebruikersbelangen met het 
onderhavige besluit gediend; zij hoeven immers niet voor (te) hoge FTA-tarieven te 
betalen.  

 
Vertraagde reciprociteit 
 

67. Voor tot beoordeling van de FTA-tarieven van Versatel zal worden overgegaan, gaat het 
college in op hetgeen KPN heeft aangevoerd ten aanzien van de invulling van de 
redelijkheid die het college in de Beleidsregels heeft gekozen.  

 
68. KPN voert met name aan dat het college met de vertraagde reciprociteit een onjuiste 

invulling heeft gegeven aan de redelijkheid. Volgens KPN dient een redelijk FTA-tarief 
met behulp van “strikte reciprociteit” bepaald te worden. Strikte reciprociteit houdt in 
dat Versatel aan KPN hetzelfde tarief dient te rekenen dat KPN aan Versatel rekent. 

 
69. Noch in de oude noch in de gewijzigde Telecommunicatiewet zijn expliciete normen 

opgenomen waaraan de interconnectietarieven van niet-aangewezen aanbieders 
moeten voldoen. In de parlementaire geschiedenis van de oude Telecommunicatiewet 
is opgemerkt dat de verplichting tot kostenoriëntatie niet geldt voor de niet 
aangewezen aanbieders, maar dat hun FTA-tarieven wel de toets van de redelijkheid 
moeten kunnen doorstaan.6  

 

                                                      
6 Eerste Kamer, vergaderjaar 1997-1998, 25 533, nr. 309b, blz. 18 en 19.  
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70. Ook in de parlementaire geschiedenis van de gewijzigde Telecommunicatiewet is 
opgenomen dat interconnectietarieven niet onredelijk hoog mogen zijn, in die zin dat 
zij geen ongerechtvaardigde belemmering mogen vormen voor de totstandkoming van 
interconnectieovereenkomsten.7 

 
71. In de Beleidsregels heeft het college zijn beleid vastgelegd met betrekking tot de 

redelijkheid van de FTA-tarieven die andere aanbieders aan KPN mogen rekenen. Er is 
een bovengrens aan het FTA-tarief gesteld. De vaststelling van deze bovengrens is 
onder meer ingegeven door ontwikkelingen in de markt, waardoor de FTA-tarieven 
nauwelijks invloed ondervonden van marktprikkels. Het college heeft geconstateerd dat 
enkele aanbieders die ontwikkeling aangrepen om hun FTA-tarieven te verhogen. 
Teneinde een grens te stellen aan de verhoging van de FTA-tarieven heeft het college 
het maximaal redelijk FTA-tarief vastgesteld. Het beperken van de groei van de FTA-
tarieven bevordert onder meer de bestendige mededinging en beschermt de belangen 
van de eindgebruikers en is daarom gerechtvaardigd.  

 
72. Bij de concrete vaststelling van het maximale FTA-tarief heeft het college rekening 

gehouden met de relatieve posities van de betrokken aanbieders. KPN is een aanbieder 
met een aanmerkelijke marktmacht die reeds lange tijd actief is. De andere aanbieders 
zijn relatieve nieuwkomers op de markt zonder aanmerkelijke marktmacht. De wetgever 
heeft aan partijen met een aanmerkelijke marktmacht andere en strengere 
verplichtingen opgelegd dan aan een partij zonder aanmerkelijke marktmacht. Om 
recht te doen aan de verschillen die er tussen KPN aan de ene kant en de nieuwe 
aanbieders aan de andere kant bestaan, heeft het college met behulp van de 
vertraagde reciprociteit invulling gegeven aan het maximaal redelijke tarief. Dit houdt 
in dat van de andere aanbieders verwacht wordt dat zij nu onder meer qua efficiëntie 
op het niveau (kunnen) zijn waar KPN zich drie jaar geleden bevond.  

 
73. KPN kan zich in deze vertraagde reciprociteit niet vinden en stelt zich op het standpunt 

dat strikte reciprociteit het uitgangspunt zou dienen te zijn. 
 

74. Het college volgt KPN hierin niet. KPN is aangewezen als partij met een aanmerkelijke 
marktmacht. De wetgever heeft aan een dergelijke positie de consequentie verbonden 
dat de tarieven van KPN voor onder meer de terminating dienst gereguleerd worden. 
Haar tarieven dienen op grond van de wet kostengeoriënteerd te zijn. Deze regulering 
duurt op grond van het overgangsrecht in ieder geval voort totdat over de positie van 
KPN een nieuw besluit is genomen waarin mogelijk bepaalde verplichtingen aan KPN 
worden opgelegd. De inwerkingtreding van de gewijzigde Telecommunicatiewet heeft 

                                                      
7 Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28 851, nr. 3, blz. 38.  
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dus geen verandering gebracht in de situatie zoals die gold op het moment dat de 
Beleidsregels werden vastgesteld. Versatel is niet aangewezen als partij met een 
aanmerkelijke marktmacht. In de wet is niet vastgelegd dat de tarieven van Versatel op 
kosten georiënteerd dienen te zijn. De wetgever heeft er derhalve uitdrukkelijk voor 
gekozen dat aangewezen partijen strenger behandeld moeten worden dan partijen die 
niet zijn aangewezen. Het college heeft het door de wetgever aangegeven onderscheid 
gevolgd. Ook al verzet de Telecommunicatiewet (zowel oud als gewijzigd) zich niet 
tegen strikte reciprociteit, zoals KPN aangeeft, dan nog heeft de wetgever er expliciet 
voor gekozen aan de aanmerkelijke marktmachthouder strengere verplichtingen op te 
leggen dan aan andere aanbieders of deze verplichtingen op grond van het 
overgangsrecht in ieder geval te laten voortduren totdat daarover nieuwe besluiten zijn 
genomen. 

 
75. De relatieve marktposities van KPN en Versatel ondersteunen eveneens dat beide 

partijen niet hetzelfde kunnen worden behandeld. Versatel is aanzienlijk later tot de 
markt toegetreden dan KPN. Op het moment dat Versatel toetrad, had KPN reeds de 
beschikking over een groot eigen netwerk en een groot marktaandeel, terwijl Versatel 
haar positie nog diende uit te bouwen. Het college constateert dat aan de efficiëntie 
van KPN daarom hogere eisen gesteld mogen worden dan aan de efficiëntie van 
Versatel. Daarnaast is het netwerk van KPN aanzienlijk groter dan het netwerk van 
Versatel, zodat KPN ten opzichte van Versatel schaalvoordelen geniet. Aan de tarieven 
van KPN worden derhalve terecht meer beperkingen opgelegd dan aan de FTA-tarieven 
van Versatel. 

 
76. KPN voert aan dat toepassing van vertraagde reciprociteit de marktverstoring niet 

opheft, maar juist leidt tot concurrentievervalsing. KPN gaat er daarmee aan voorbij 
dat het college ernaar streeft de verwachte – niet door marktmechanismen geremde – 
groei van de FTA-tarieven te beperken. Door het maximaal redelijke FTA-tarief vast te 
stellen wordt dat bereikt. Dat wil niet zeggen dat met het onderhavige besluit bereikt 
zou moeten worden dat alle FTA-tarieven even hoog zouden moeten zijn. Het tarief van 
KPN is gereguleerd en op de kosten van KPN georiënteerd, omdat KPN beschikt over 
een aanmerkelijke marktmacht. Dit tarief kan zoals hierboven reeds uiteen is gezet niet 
één op één aan de andere aanbieders worden opgelegd.  Overigens volgt uit het 
gekozen systeem wel dat de tarieven op de langere termijn naar de tarieven van KPN 
zullen tenderen. 

 
77. Het college heeft dus terecht in de Beleidsregels van de toepassing van strikte 

reciprociteit afgezien en gekozen voor een systeem van vertraagde reciprociteit.  
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78. Versatel voert aan dat het uitgangspunt geen systeem van vertraagde reciprociteit zou 
moeten zijn, maar dat de daadwerkelijke door Versatel gemaakte redelijke kosten het 
uitgangspunt zouden moeten vormen. Dit volgt volgens Versatel uit (bladzijde 38 en 39 
van) de memorie van toelichting bij de gewijzigde Telecommunicatiewet.  

 
79. Voorop staat dat de wetgever in de door Versatel aangehaalde passages niet 

voorschrijft dat het uitgangspunt voor het bepalen van een redelijk tarief de 
daadwerkelijk door Versatel gemaakte kosten zou moeten zijn. In die bewuste passages 
heeft de wetgever slechts enige handvatten gegeven aan de hand waarvan mogelijk 
invulling zou kunnen worden gegeven aan de redelijkheid van het tarief. Zo geeft de 
wetgever aan dat het begrip kostenoriëntatie een rol kan spelen als referentie. 
Daarnaast geeft de wetgever echter aan dat ook reciprociteit als uitgangspunt 
genomen zou kunnen worden. Voor het één of het ander spreekt de wetgever zich niet 
uit. Evenmin heeft hij een limitatieve opsomming gegeven van de wijzen waarop het 
begrip redelijk tarief zou kunnen worden ingevuld8. 

 
80. Door het toepassen van vertraagde reciprociteit wordt meer aangesloten bij de tarieven 

van een efficiënte aanbieder (KPN) en zo wordt de efficiëntie in de vaste openbare 
telefonie bevorderd. Dat past ook in de doelstellingen waaraan het college op grond 
van artikel 1:3, eerste lid, Tw dient bij te dragen.  

 
81. Het college houdt dus vast aan het uitgangspunt van de vertraagde reciprociteit dat hij 

in de Beleidsregels heeft gekozen.  
 
Toepassing van de vertraagde reciprociteit 
 

82. KPN heeft in de eerdere procedure over het tarief van Versatel nog enige punten ten 
aanzien van de Beleidsregels aangevoerd. Daarover het volgende. 

 
83. Zij stelt onder meer dat de termijn van drie jaar waarmee de reciprociteit wordt 

vertraagd te lang is. Het college heeft in de toelichting op de Beleidsregels 
aangegeven dat de termijn van drie jaar genomen is teneinde voldoende recht te doen 
aan de asymmetrische positie van de aanbieders en aan de consequenties die de 
wetgever daaraan heeft verbonden. In het bestreden besluit heeft het college rekening 
gehouden met de relatieve positie van partijen. Van partijen die niet zijn aangewezen 
wordt wel verwacht dat hun tarieven redelijk zijn, maar niet dat hun tarieven reeds nu 
hetzelfde zijn als de tarieven van de aangewezen aanbieder. In de positie van Versatel 
ten opzichte van KPN zit enige vertraging. Het college acht het daarom zorgvuldig bij 

                                                      
8 Zie: Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28 851, nr. 3, blz. 38 en 39. 
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het maximale FTA-tarief eveneens een vertraging te hanteren. Het maximale FTA-tarief 
stelt niet alleen eisen aan het tarief van Versatel, maar het verwacht eveneens van 
aanbieders een bepaalde mate van efficiëntie. Het college meent dat hij op goede 
gronden heeft geoordeeld dat aan Versatel qua efficiëntie minder strenge eisen gesteld 
kunnen worden dan aan KPN. Daarom heeft het college terecht een termijn van drie 
jaar gesteld.   

 
84. Daarbij dient het college rekening te houden met het historisch gegroeide 

tariefsniveau. Het verschil tussen het niveau en het maximaal redelijke tarief mag niet 
zo groot zijn dat van Versatel niet gevergd kan worden dat zij zich aan het maximaal 
redelijke tarief houdt. In de Beleidsregels is reeds uiteengezet (toelichting, blz. 6) dat 
het verschil tussen het tarief van KPN drie jaar geleden en het tarief dat aanbieders 
zoals Versatel op dit moment hanteren niet zo groot is dat aanbieders zich niet aan het 
maximaal redelijke tarief kunnen aanpassen. 

 
85. KPN voert aan dat het college voor de berekening van de bovengrens een arbitrair 

beginpunt heeft gekozen dat resulteert in een eeuwigdurende vertraging. De reden dat 
het college er in de Beleidsregels voor heeft gekozen een beginpunt voor de 
tariefberekening te hanteren is het tegengaan van te grote schommelingen in de 
tarieven. Door steeds uit te gaan van het gemiddelde tariefverloop over een langere 
periode worden deze schommelingen ondervangen. Op 1 juni 1997 is het 
terminatingtarief van KPN voor het eerst door het college goedgekeurd. Het college 
heeft derhalve goede redenen om 1 juni 1997 als beginpunt te kiezen. Arbitrair is dat 
niet. 

 
86. De stelling van KPN dat het kiezen van het beginpunt leidt tot een eeuwigdurend 

verschil zou in theorie correct kunnen zijn, maar heeft in de praktijk geen enkele 
betekenis. De Beleidsregels zullen immers niet tot in de eeuwigheid hun gelding 
behouden. Zodra er aanleiding zal zijn de Beleidsregels aan te passen, bijvoorbeeld in 
het geval de begindatum achterhaald zou zijn, zal het college daar vanzelfsprekend toe 
overgaan. Op dit moment is dat echter niet aan de orde. 

 
De redelijkheid van het FTA-tarief van Versatel van 1 juni 2002 tot 24 september 2003 (A) 
 

87. Versatel kan, als partij zonder aanmerkelijke marktmacht, zelf zijn tarieven vaststellen, 
met die beperking dat de tarieven niet onredelijk mogen zijn. Uit de door partijen 
aangeleverde stukken is niet gebleken dat de door Versatel over de periode van 1 juni 
2002 tot 18 april 2003 in rekening gebrachte FTA-tarieven als onredelijk moeten 
worden aangemerkt. 
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88. In de Beleidsregels van 18 april 2003 is – onder punt 30 – voorzien in een 
overgangstermijn. Deze overgangstermijn is lang genoeg om aanbieders de 
gelegenheid te geven hun tarieven bij te stellen tot een redelijk niveau. Aan de andere 
kant is zij niet zodanig dat zij aanbieders te lang laat profiteren van te hoge tarieven. 
Toepassing van de overgangstermijn betekent dat het tarief van Versatel na 24 
september 2003 – twee maanden na bekendmaking van de tarieven van KPN – aan de 
vertraagde reciprociteit diende te voldoen om redelijk te zijn. Voor 24 september 2003 
was Versatel nog in de gelegenheid om haar tarief aan te passen, zodat haar tarief ook 
in de periode van 18 april 2003 tot 24 september 2003 redelijk was.   

 
De redelijkheid van het FTA-tarief van Versatel van 24 september 2003 tot 1 december 2003 (B) 
 

89. Vervolgens dient het college vast te stellen of de FTA-tarieven die Versatel na 24 
september 2003 rekende, redelijk zijn. Dat betekent dat het college twee tarieven dient 
te beoordelen: het tarief dat Versatel (met ingang van 1 mei 2003) van 24 september 
2003 tot 1 december 2003 rekende en het tarief dat Versatel vanaf 1 december 2003 
rekent.  

 
90. In bijlage 2 is een schema opgenomen van de verschillende tarieven en het daarop 

toepasselijke toetsingskader. Het college verwijst daarnaar.  
 

91. Bij toepassing van de Beleidsregels onderzoekt het college hoe het FTA-tarief van 
Versatel zich verhoudt tot het maximaal redelijke FTA-tarief dat het college als 
bovengrens heeft vastgesteld. Daarbij wordt – versimpeld weergegeven – aangesloten 
bij het tarief van KPN – dat op efficiënt niveau wordt gereguleerd – van drie jaar 
geleden. KPN rekent verschillende tarieven voor piek, dal en weekend/ nacht. In de 
Beleidsregels is er vanuit gegaan dat het gemiddelde FTA-tarief van KPN van drie jaar 
geleden wordt vergeleken met het gemiddelde FTA-tarief van de andere aanbieder. Zo 
wordt dan vastgesteld of het FTA-tarief van de andere aanbieder de bovengrens 
overschrijdt.  

 
92. Tussen Versatel en KPN bestaan echter grote verschillen in verkeersprofiel. Versatel 

kent relatief veel zakelijke gebruikers die over het algemeen piekverkeer genereren. 
KPN kent daarentegen een meer gespreid verkeersprofiel waarvan zowel piek-, dal- als 
weekend/nachtverkeer deel uitmaken. Door deze verschillen in verkeersprofielen is het 
gemiddelde FTA-tarief van KPN niet goed vergelijkbaar met het gemiddelde FTA-tarief 
van Versatel.  

 
93. Omdat KPN tijdens daluren relatief veel verkeer heeft ten opzichte van Versatel, kan 

KPN overdag relatief hoge tarieven vragen en dit compenseren met lage tarieven 
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tijdens de daluren zodanig dat het gemiddelde tarief op het vereiste 
kostengeoriënteerde niveau uitkomt. Versatel mist deze mogelijkheid, omdat zij 
voornamelijk verkeer heeft tijdens de piekuren. Als Versatel wordt gedwongen een FTA 
tarief te hanteren dat gekoppeld is aan het gemiddelde FTA tarief van KPN, kan Versatel 
tijdens piekuren uitsluitend dit relatief lage tarief hanteren, in plaats van een hoger 
tarief dat past bij de piekperiode. Versatel heeft immers niet de mogelijkheid van KPN 
om de hoge FTA tarieven die zij tijdens de piek in rekening brengt, te compenseren met 
lagere tarieven in daluren, zodanig dat het uiteindelijk gehanteerde FTA tarief binnen 
deze grens blijft. Dit zou er zelfs toe kunnen leiden dat KPN tijdens de piek hogere FTA 
tarieven (namelijk piektarieven) aan Versatel in rekening mag brengen dan Versatel 
aan KPN (want de tarieven van Versatel zijn immers gekoppeld aan het gemiddelde FTA 
tarief van KPN). 

 
94. Het college acht een dergelijke situatie in strijd met het asymmetrische wettelijk kader 

en de feitelijke asymmetrie op de markt. Het college acht het daarom redelijk in de 
berekening van het maximaal redelijke FTA-tarief een correctie voor de verschillende 
verkeersprofielen aan te brengen. Deze aanpassing houdt, vereenvoudigd 
weergegeven, in dat er, met de systematiek van 3 jaar vertraagde reciprociteit een 
bovengrens wordt vastgesteld die per element te gelden heeft.  

 
95. De geldende bovengrens wordt, bij deze aanpassing, niet afgeleid van het gemiddelde 

FTA tarief van KPN als efficiënte aanbieder zoals dit in de Beleidsregels is beschreven, 
maar er worden zes verschillende bovengrenzen afgeleid voor ieder FTA tariefelement 
van KPN afzonderlijk (conveyance piek, conveyance dal, conveyance weekend en nacht 
en setup piek, setup dal en setup weekend en nacht). Voor het verkrijgen van de zes 
bovengrenzen voor de zes afzonderlijke tarieven geldt dezelfde berekeningsmethodiek 
als voor het verkrijgen van één bovengrens voor het gemiddelde tarief die het college 
heeft beschreven in de Beleidsregels. Deze aanpassing zorgt ervoor dat Versatel tijdens 
de piekuren een FTA tarief kan hanteren dat afgeleid is van het FTA piektarief van KPN, 
in plaats van het lagere gemiddelde FTA tarief van KPN.  

 
96. Voor een nadere uitleg bij de toegepaste toetsing verwijst het college op deze plaats 

naar bijlage  5 van dit besluit. Deze bijlage is eerder opgenomen bij het voornoemde 
Versatel besluit en een vergelijkbaar besluit inzake de FTA tarieven van Priority.9 

 
97. De berekening waarmee het tarief van Versatel  over deze periode is getoetst is 

opgenomen in bijlage 3 van dit besluit. Daaruit volgt dat het tarief van Versatel hoger 
is dan het maximaal redelijke FTA-tarief. 

                                                      
9 Zie OPTA/IBT/2003202192 en  OPTA/IBT/2003202191 
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98. Het college concludeert dat de onderhavige FTA-tarieven onredelijk hoog zijn. De 

tarieven van Versatel zullen slechts redelijk zijn indien zij onder de grens van het 
maximaal redelijke tarief blijven. Dit is slechts anders als er omstandigheden zouden 
zijn op grond waarvan Versatel een hoger FTA-tarief moet worden toegestaan. Daarop 
wordt hieronder ingegaan.  

 
De redelijkheid van het FTA-tarief van Versatel vanaf 1 december 2003 (C) 
 

99. Het college heeft op dezelfde wijze de FTA-tarieven van Versatel vanaf 1 december 
2003 beoordeeld. Die berekening is in bijlage 4 van dit besluit opgenomen.  

 
100. Daaruit volgt dat ook de tarieven die Versatel vanaf 1 december 2003 heeft gerekend, 

onredelijk zijn. Zij zullen slechts aan de eis van de redelijkheid voldoen indien die 
tarieven onder de grens van het maximaal redelijke tarief blijven. Dit is slechts anders 
als er omstandigheden zouden zijn op grond waarvan Versatel een hoger FTA-tarief 
moet worden toegestaan. Daarop wordt hieronder ingegaan.  

 
101. Het college merkt nog op dat de tarieven die in latere periodes hebben te gelden, op 

dezelfde wijze berekend dienen te worden. De tarieven die KPN (per element) rekent 
dienen dan wel aangepast te worden.  

 
Geen uitzondering voor Versatel 
 

102. Randnummer 23 van de Beleidsregels vormt een uitzondering op de hoofdregel van 3-
jaar-vertraagde reciprociteit. Indien een niet-aangewezen aanbieder kan aantonen dat 
hij: 
• zijn kosten niet goed kan maken, 
• hij zich efficiënt heeft gedragen en 
• voldoet aan de overige eisen die zijn genoemd in de toelichting op de 

Beleidsregels (onder meer het aantonen van de afwezigheid van kruissubsidie) 
kan hem worden toegestaan een hoger FTA tarief te voeren. 

 
Aantonen dat kosten niet worden goedgemaakt 
 

103. Uitgangspunt van de Beleidsregels is dat een FTA-tarief dat is vastgesteld met behulp 
van de vertraagde reciprociteit het maximaal redelijk tarief is. Wanneer is er nu reden 
om toch een hoger tarief toe te staan? Naar het oordeel van het college is dat het geval 
als een aanbieder verlies maakt op zijn FTA-dienstverlening, terwijl de oorzaak daarvan 
niet gelegen is in het feit dat hij inefficiënt is. Allereerst moet dus worden vastgesteld 
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of Versatel verlies maakt op haar FTA-diensten oftewel haar kosten niet kan 
goedmaken. In het geval dat Versatel inderdaad haar kosten niet kan goedmaken, 
dient vervolgens vastgesteld te worden of zij desondanks een efficiënte aanbieder is.  

 
104. Voor de beoordeling van de vraag of Versatel haar kosten niet kan goedmaken, acht het 

college de incrementele kosten van de FTA-dienstverlening van belang. Dat zijn de 
kosten die weg zouden vallen indien Versatel op dit moment zou ophouden met het 
aanbieden van FTA-diensten. Of, andersom, de incrementele kosten zijn de kosten die 
Versatel extra zou maken als zij FTA-diensten zou gaan aanbieden. Van Versatel kan 
niet worden verlangd dat zij die incrementele kosten niet zou kunnen goedmaken. Dan 
is naar het oordeel van het college sprake van een omstandigheid op grond waarvan 
afwijking van de Beleidsregels gerechtvaardigd is.  

 
105. Het college heeft Versatel op de hoorzitting van 4 augustus 2004 en bij brief van 16 

augustus 2004 verzocht aan te geven hoe hoog de incrementele kosten van de door 
haar geleverde FTA-dienstverlening zijn. Bij brief van 24 augustus 2004 heeft Versatel 
aangegeven dat deze kosten (vrijwel) nihil zijn. Dat betekent dat er geen sprake is van 
een zodanige situatie dat KPN Versatel niet aan het FTA-tarief kan houden dat met 
behulp van de vertraagde reciprociteit is bepaald. Dat Versatel haar FTA-diensten onder 
de kostprijs zou hebben aangeboden, is, bezien vanuit de incrementele 
kostenbenadering, niet juist.  

 
106. Het kostenmodel dat Versatel heeft overgelegd maakt dat niet anders. Dat model 

betreft een zogenaamd fully allocated costs model. Dat wil zeggen dat alle kosten die 
Versatel maakt deels aan de FTA-dienstverlening worden toegerekend. Een dergelijk 
model is niet geschikt om vast te stellen of de vertraagde reciprociteit, waar KPN in 
beginsel een beroep op mag doen, in dit geval zo onevenredig uitwerkt dat een hoger 
tarief zou moeten worden vastgesteld. Kosten die niet tot de incrementele kosten 
behoren dienen daarbij naar het oordeel van het college immers geen rol te spelen. Dat 
zou afdoen aan het uitgangspunt van de Beleidsregels. 

 
107. Op grond van de Beleidsregels is de maatstaf voor een maximaal redelijk FTA-tarief het 

tarief van een hypothetisch efficiënte aanbieder. De tarieven van andere aanbieders 
worden vervolgens met dat tarief vergeleken. In het licht van één van de doelstellingen 
van de Beleidsregels – het stimuleren van efficiëntie – ligt die vergelijking met een 
efficiënte aanbieder ook voor de hand.  

 
108. Als vervolgens onder het mom van een uitzondering op die Beleidsregels de fully 

allocated costs van andere aanbieders de basis zouden moeten vormen voor de 
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vaststelling van het maximaal redelijke tarief, blijft van het uitgangpunt – een 
vergelijking met een efficiënte aanbieder – weinig over.  

 
109. De uitzonderingsgrond van de Beleidsregels is daarom uitsluitend bedoeld voor 

bijzondere gevallen waarin aanbieders hun incrementele kosten niet kunnen 
goedmaken. Deze situatie doet zich hier echter niet voor. Versatel is wel in staat haar 
incrementele kosten goed te maken. Voor het maken van een uitzondering bestaat dan 
ook geen grond.  

 
Artikel 4:84 Awb 
 

110. Daarnaast beroept Versatel zich eveneens op artikel 4:84 Awb; ook dat artikel zou tot 
afwijking van de Beleidsregels nopen. Volgens Versatel is er sprake van een bijzondere 
omstandigheid in de zin van artikel 4:84 Awb op grond waarvan het onevenredig zou 
zijn aan onverkorte toepassing van de Beleidsregel vast te houden. Die bijzondere 
omstandigheid is er naar de mening van Versatel in gelegen dat zij haar kosten niet 
kan goedmaken. Zoals hierboven uiteen is gezet, zijn voor een beoordeling daarvan de 
incrementele kosten van belang. Die kosten kan Versatel wel degelijk goed maken, 
zodat van een bijzondere omstandigheid op grond waarvan van toepassing van de 
Beleidsregels zou moeten worden afgezien, geen sprake is. Het college houdt daarom 
vast aan het uitgangspunt van de Beleidsregels. 

 
111. Overigens heeft het college wel op een ander punt onverkorte toepassing van de 

Beleidsregels onevenredig geacht. Hierboven is immers uiteengezet dat de 
verkeersprofielen van KPN en Versatel zozeer verschillen dat daarbij in de 
berekeningsmethode van het maximaal redelijke FTA-tarief rekening mee moet worden 
gehouden. Op dit punt heeft het college dan ook een afwijking van de Beleidsregels 
gerechtvaardigd geacht. 

 
Dictum 
 

112. Het college besluit, gelet op het voorgaande, als volgt: 
 

a) Het college acht de FTA-tarieven die Versatel van 1 juni 2002 tot 24 september 2003 
heeft gehanteerd redelijk. 
 
b) Het college acht de FTA-tarieven die Versatel van 24 september 2003 tot 1 december 
2003 heeft gehanteerd onredelijk.  
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c) Het college acht de FTA-tarieven die Versatel vanaf 1 december 2003 heeft 
gehanteerd onredelijk. 
 
d) Het college stelt bovengrenzen vast voor de FTA-tarieven die Versatel vanaf 24 
september 2003 tot dit moment heeft gehanteerd en voor de FTA-tarieven die Versatel 
vanaf het moment van dit besluit hanteert . Die bovengrenzen worden bepaald volgens 
het principe van de vertraagde reciprociteit, zoals dat in de Beleidsregels is beschreven. 
Daarbij wordt een correctie gemaakt voor de verschillen in verkeersprofiel tussen KPN en 
Versatel op de wijze die in dit besluit en de bijlage bij dit besluit is omschreven. 
 
e) Versatel dient aan KPN een tariefvoorstel te zenden dat in overeenstemming is met 
hetgeen onder d) is bepaald. 
 
f) Dit tariefvoorstel geldt als uitgangspunt  voor de onderhandelingen tussen Versatel 
en KPN, welke onderhandelingen binnen twee weken na dagtekening van dit besluit 
dienen te resulteren in een overeenkomst. 
 
g) Het college wijst de vordering van KPN voor het overige af. 
 
h) Een afschrift van het onder e) bedoelde voorstel dient door Versatel aan het college 
te worden gezonden. 

 
 
 
 
 
 
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
Namens het College, 
 
 
 
 
 
 
mr. L.Y. Gonçalves - Ho Kang You 

Beroepsmogelijkheid 
Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is 

bekendgemaakt beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven te Den Haag. 
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Het postadres is: College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021,2500 EA ’s-Gravenhage. 

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

omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht bevatten. Voorts moet het beroepschrift de gronden van het beroep 

bevatten en dient een afschrift van het bestreden besluit te worden meegezonden. 

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

telefonisch bereikbaar op (070) 381 39 10 of (070) 381 39 30.  
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Bijlage 1 Correspondentie 
 

1. De fax en brief van de gemachtigde van KPN aan het college d.d. 14mei 2004, met 
kenmerk AMCP:24259.4, inzake het verzoek om geschilbeslechting ex artikel 6.3 Tw, ten 
aanzien van fixed terminating access; 

2. De brief van het college aan de gemachtigde van KPN d.d. 18 mei 2004, met kenmerk 
OPTA/IBT/2004/201781,  inzake de ontvangst van het verzoek; 

3. De brief van het college aan de gemachtigde van KPN d.d. 9 juni 2004, met kenmerk 
OPTA/JUZ/2004/202023, inzake de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 20 april 
2004 in het beroep van KPN ten aanzien van geschil G.37.02 KPN vs. Versatel; 

4. De brief van het college aan de gemachtigde van Versatel d.d. 9 juni 2004, met kenmerk 
OPTA/JUZ/2004/202024, inzake de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 20 april 
2004 in het beroep van KPN ten aanzien van geschil G.37.02 KPN vs. Versatel; 

5. De brief van het college aan Versatel d.d. 16 juni 2004, met kenmerk 
OPTA/IBT/2004/202075, inzake de inbehandelingneming van G.12.04; 

6. De brief van het college aan de gemachtigde van KPN d.d. 16 juni 2004, met kenmerk 
OPTA/IBT/2004/202082, inzake de inbehandelingneming van G.12.04; 

7. De brief van het college aan KPN d.d. 16 juni 2004, met kenmerk 
OPTA/IBT/2004/202080, inzake de inbehandelingneming van G.12.04; 

8. De brief van het college aan de gemachtigde van Versatel d.d. 16 juni 2004, met 
kenmerk OPTA/IBT/2004/202081, inzake de inbehandelingneming van G.12.04; 

9. De brief van de gemachtigde van Versatel d.d. 2 juli 2004, met kenmerk 
JrvA/jm1003543(377270), inzake de zienswijze van Versatel; 

10. De fax van KPN aan Versatel d.d. 5 juli 2004, met kenmerk 2004-00572-KW, inzake de 
KPN terminating tarieven voor de periode 1 september 2004 tot 1 september 2005; 

11. De brief van het college aan de gemachtigde van KPN d.d. 8 juli 2004, met kenmerk 
OPTA/IBT/2004/202430, inzake de wijziging van de datum van hoorzitting. 

12. De brief van het college aan de gemachtigde van Versatel d.d. 8 juli 2004, met kenmerk 
OPTA/IBT/2004/202431, inzake de wijziging van de datum van hoorzitting; 

13. De brief van het college aan de gemachtigde van Versatel d.d. 22 juli 2004, met 
kenmerk OPTA/IBT/2004/202566, inzake de door het college gehanteerde toets; 

14. De brief van het college aan de gemachtigde van KPN d.d. 30 juli 2004, met kenmerk 
OPTA/IBT/2004/202709, inzake de hoorzitting; 

15. De brief van het college aan de gemachtigde van Versatel d.d. 30 juli 2004, met 
kenmerk OPTA/IBT/2004/202705, inzake de hoorzitting; 

16. De brief van de gemachtigde van Versatel aan het college d.d 22 juli 2004, met kenmerk 
JrvA/jm1003543(394650), inzake het kostenmodel van Versatel; 

17. De pleitnotities van KPN voor de hoorzitting d.d. 4 augustus 2004; 
18. De pleitnotities van Versatel voor de hoorzitting d.d. 4 augustus 2004; 
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19. De Brief van het college aan de gemachtigde van Versatel d.d. 16 augustus 2004, met 
kenmerk OPTA/IBT/2004/202805 inzake Het verdere verloop van G.12.04 en nadere 
vragen van het college naar aanleiding van de hoorzitting van 4 augustus. 

20. De fax en brief van de gemachtigde van Versatel aan het college d.d. 23 augustus 2004, 
met kenmerk JrvA/jm.1003543(418619), inzake de beantwoording van de vragen naar 
aanleiding van de hoorzitting van 4 augustus. 

21. De fax van de gemachtigde van Versatel aan het college d.d. 24 augustus 2004, met 
kenmerk JrvA/jm.1003543(417536), inzake de antwoorden op de vragen naar 
aanleiding van de hoorzitting van 4 augustus. 

22. De brief van de gemachtigde van Versatel aan het college d.d. 25 augustus 2004, met 
kenmerk JrvA/jm.1003543(420123), inzake de beantwoording van de vragen naar 
aanleiding van de hoorzitting van 4 augustus, vertrouwelijke versie. 

23. De brief van het college aan de gemachtigde van Versatel d.d. 26 augustus 2004, met 
kenmerk OPTA/IBT/2004/203058, inzake de versie KPN van de bedrijfsvertrouwelijke 
stukken. 

24. De fax van de gemachtigde van Versatel aan het college d.d. 27 augustus 2004, met 
kenmerk PB/Rdh.1003543(421615), inzake de beantwoording van de vragen naar 
aanleiding van de hoorzitting van 4 augustus, versie KPN. 

25. De brief van het college aan de gemachtigde van KPN d.d. 9 september 2004 met 
kenmerk OPTA/IBT/2004/203260 inzake reactietermijn G.12.04, gegevens Versatel. 

26. De brief van het college aan de gemachtigde van Versatel d.d. 15 september 2004 met 
kenmerk OPTA/IBT/2004/203304, inzake nadere vragen inzake G.12.04. 

27. De fax van de gemachtigde van KPN aan het college d.d. 17 september 2004, met 
kenmerk 19922-00529AMCP:26822.2, inzake de zienswijze van KPN op stukken 
betreffende Versatel’s kostenmodel. 

28. De fax van de gemachtigde van Versatel aan het college d.d. 22 september 2004, een 
reactie op de brief van het college met kenmerk OPTA/IBT/2004/203304, inzake de 
beantwoording van nadere vragen van het college. 

29. De brief van het college aan de gemachtigde van KPN d.d. 29 september 2004, met 
kenmerk OPTA/IBT/2004/203340, inzake het vervangen van een voorlopig besluit door 
een definitief besluit op geschil G.12.04. 

30. De brief van het college aan Versatel d.d. 29 september 2004, met kenmerk 
OPTA/IBT/2004/203339, inzake het vervangen van een voorlopig besluit door een 
definitief besluit op geschil G.12.04. 

31. De brief van het college aan de gemachtigde van Versatel d.d. 29 september 2004, met 
kenmerk OPTA/IBT/2004/203486, inzake de versie KPN beantwoording van de vragen 
van het college. 

32. De fax van de gemachtigde van Versatel d.d. 29 september 2004, een reactie op de brief 
van het college met kenmerk OPTA/IBT/2004/203486, inzake het afschrift van zijn brief 
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aan de gemachtigde van KPN over de versie KPN van de schriftelijke zienswijze van 
Versatel. 

33. De brief van het college aan de gemachtigde van KPN d.d. 5 oktober 2004, met kenmerk 
OPTA/IBT/2004/203538, inzake de reactietermijn op antwoorden van Versatel (versie 
KPN) op nadere vragen van het college van Versatel. 

34. De fax van de gemachtigde van Versatel aan het college d.d. 6 oktober 2004, met 
kenmerk JrvA/bk1003543-456835v1, inzake de reactie van Versatel op de stukken 
betreffende Versatels kostenmodel. 

35. De brief van de gemachtigde van KPN aan het college d.d. 12 oktober 2004, met 
kenmerk 19922-00529 AMCP:29760.1, inzake de reactie van KPN op de brief van de 
gemachtigde van Versatel van 6 oktober. 

36. De brief van het college d.d. 20 oktober 2004 kenmerk OPTA/IBT/2004/203726, 
betreffende aanvullende informatie van Versatel. 

37. De fax van de gemachtigde van Versatel d.d. 26 oktober 2004, kenmerk 
PV/rdh/10178258-512680, betreffende de reactie namens Versatel. 

38. De fax van het college aan de gemachtigde van KPN d.d. 28 oktober 2004 kenmerk 
OPTA/IBT/2004/203800, inzake de afsluiting van het onderzoek inzake G.12.04. 
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Bijlage 2 Schema 
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Bijlage 3 Tarief in de periode 24 september 2003 tot 1 december 2003 
 
[Vertrouwelijk] 



Besluit 
Openbaar 
 
 

   32

Bijlage 4 Tarief vanaf 1 december 2003  
 

[Vertrouwelijk] 
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Bijlage 5 nadere toelichting Beleidsregels aan de hand van voorbeelden 
  
Met het oog op de door het college toegestane afwijking op de Beleidsregels, welke inhoudt dat 
de bovengrens voor een aanbieder niet behoeft te worden bepaald op basis van een gemiddeld 
tarief, maar op basis van ontmiddelde tarieven, licht het college in deze bijlage voor alle 
duidelijkheid toe hoe deze aangepaste bovengrenzen dienen te worden berekend. 
  
Voor de verschillende tariefelementen (de conveyance- en setuptarieven voor piek, dal en 
weekend/nacht) van KPN dient ieder afzonderlijk een bovengrens te worden bepaald op grond 
van dezelfde berekening als voor het gemiddelde tarief van KPN werd toegepast in de 
beleidsregels. 
  
Voorbeeld: 
De ontmiddelde tarieven, in eurocenten, van KPN op 1 juli 1997 en 1 september 2002 waren: 
  

    Piek Dal  Weekend 

Set-up 1,04 0,77 0,35 199
7 Conveyance 1,23 0,64 0,64 

Set-up 0,63 0,63 0,63 200
2 Conveyance 0,77 0,38 0,28 

  
De bovengrens kan worden berekend door de formule die is gegeven in de Beleidsregels. 
Uitgaand van dezelfde tarieven per september 2003, kan het piek conveyance tarief worden 
berekend door 0,77+3*(1,23-0,77)/6,17 = 0,99. Evenzo wordt het tarief in september 2004 
berekend, uitgaande van een gelijkblijvend FTA tarief van KPN door 0,77+3*(1,23-0,77)/7,17 = 
0,96.  
  
Slechts de getallen 0,77 (zijnde het FTA tarief van KPN van het jaar waarvoor de bovengrens 
wordt vastgesteld) en 7,17 (zijnde het aantal jaren vanaf juli 1997 tot het begin van het jaar 
waarvoor de bovengrens wordt vastgesteld) behoeven in de bovenstaande formule te worden 
aangepast bij de overgang naar een nieuw jaar. 
  
Om onduidelijkheden te voorkomen geeft het college hier ten overvloede toelichting op een 
aantal uitgangspunten die het college in zijn Beleidsregels heeft geformuleerd. Deze 
uitgangspunten gelden onverminderd in de onderhavige situatie. 
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De bovengrenzen voor de diverse tarieven (de conveyance- en setuptarieven voor piek, dal en 
weekend/nacht) dienen steeds jaarlijks te worden vastgesteld, waarna zij gedurende dat lopende 
jaar ongewijzigd blijven. 
  
Poortkosten en eventuele andere met interconnectie samenhangende kosten die de aanbieder 
aan KPN in rekening brengt in aanvulling op de FTA tarieven dienen uitsluitend te worden 
meegenomen in de berekeningen van redelijke tarieven indien de poortkosten die de aanbieder 
in rekening brengt aan KPN afwijken van de kosten die KPN aan de aanbieder in rekening brengt. 
Dit betekent dat indien bijvoorbeeld de poortkosten die de aanbieder aan KPN in rekening 
brengt hoger zijn dan KPN in rekening brengt aan de aanbieder, dat deze meerkosten in 
mindering worden gebracht op de omzet die de aanbieder op grond van de bovengrenzen 
maximaal zou mogen behalen op het termineren van verkeer afkomstig van KPN. In het geval dat 
de poortkosten die de aanbieder in rekening brengt juist lager zijn dan de kosten die KPN in 
rekening brengt, wordt dit verschil juist opgeteld bij de omzet die de aanbieder maximaal mag 
behalen op het terminating verkeer afkomstig van KPN. 
  
De aanbieder is eveneens vrij te kiezen in welk tarief (of combinatie van tarieven) zij het 
eventuele verschil in poortkosten wenst te verrekenen, zo lang het principe dat dit geen 
gevolgen heeft voor de uiteindelijke omzet die de aanbieder behaalt op het termineren van het 
verkeer afkomstig van KPN niet wordt geschaad. 
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Bijlage 6 Hoorzitting 
 

OPTA, verslag hoorzitting d.d. 4 augustus 2004 
 
Hoorzitting betreffende de aanvraag van KPN Telecom in het geschil G1204. 
 
Het doel van deze hoorzitting is de voorbereiding van het besluit wat moet worden genomen op 
de aanvraag van KPN Telecom. Het kader wat het college gaat hanteren bij de beoordeling van 
dat geschil is u bekend. Wij geven er de voorkeur aan de agenda te hanteren zoals wij deze 
hebben voorgesteld, waarin het college eerst enkele vragen stelt en daarna partijen in de 
gelegenheid stelt hun pleidooi voor te dragen. 
 
Hoorcommissie 
De heer Dries (afdeling Interconnectie en Bijzondere Toegang (IBT)) 
De heer Van Steenis (afdeling IBT) 
Mevrouw Partiman (afdeling Juridische Zaken) 
Mevrouw Verweij (voorzitter, afdeling IBT) 
 
Partij 1 KPN Telecom 
Mevrouw mr. M.M.J. Verstraelen (gemachtigde KPN) 
De heer mr. P.J. Eijsvoogel (Allen & Overy) 
Mevrouw mr. S.J.C. ten Asbroek (KPN Telecom JZ) 
Mevrouw I.J. van de Leur - van der Have (KPN Pricing en Costing van Carrier Services) 
 
Partij 2 Versatel 
De heer Mrs J.R. van Angeren (Stibbe, gemachtigde Versatel) 
De heer P. Burger (Stibbe) 
Mevrouw Jose van der Berg (Versatel) 
De heer Peter Montijn (Versatel) 
De heer Niels Muland (Student Stibbe) 
Mevrouw Maggie Timoney (Ryan Consultants) 
De heer Julius Ronner (Versatel) 
 
In het vertrouwelijke gedeelte van Versatel zal ook de heer Meijers aanwezig zijn. 
 
Verstraelen 
Wij hebben een aantal van de vragen die OPTA voor KPN heeft, dat we die beantwoorden in het 
pleidooi zelf. Misschien is het handig om de vragen die wij in het pleidooi beantwoorden om 
daarnaar te verwijzen. 
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Voorzitter 
Ook voor KPN Telecom wil ik vasthouden aan de voorgestelde orde van de vergadering. 
 
Burger 
Sommige vragen zullen wij bespreken in het vertrouwelijke gedeelte. 
 
Voorzitter 
Met dat voorstel gaan we akkoord. 
 
Eijsvoogel 
In de agenda is een mogelijkheid gecreëerd voor een vertrouwelijk deel aan de zijde van KPN. 
Voor zover nu bekend zal KPN daar geen behoefte aan hebben. Mocht dit tijdens de hoorzitting 
aan de orde komen, zal dat een heel kort deel zijn. Ik wil u voorstellen om dit deel eventueel 
voorafgaand aan het deel van Versatel te doen, wat uitvoeriger zal zijn. 
 
Voorzitter 
Als het aan de orde is, bekijken we wat de volgorde dan zal zijn. We houden de mogelijkheid 
voor een vertrouwelijk deel van KPN achter de hand. 
 
Dries 
Ik wil de vragenronde openen met enkele vragen aan KPN en een korte inleiding daaraan 
voorafgaande. Wij hebben u om deze vragenronde enigszins te kunnen stroomlijnen een 
grafiekje toegestuurd waarin vijf periodes worden onderscheiden. Het is voor de beantwoording 
van de vragen handig als u dat er bij neemt. In dit grafiekje kan ik u tot mijn spijt mededelen is 
een foutje geslopen. Dat foutje zit hem in de tarieven. De data die daar zijn aangegeven, zijn 
niet correct. Wij hebben zowel uit correspondentie van Versatel als de correspondentie van KPN 
opgemaakt, dat per december 2003 Versatel is overgegaan tot een verhoging van tarief 2 naar 
tarief 3. Die verhoging staat nu veel vroeger. Ik zou u daarom willen vragen het pijltje van tarief 
2 enigszins door te trekken en wel tot de maand december. Ik deel daarbij ook aan KPN mede 
dat ik voornemens ben om in de vraagstelling ook niet bij de periodes a, b en c aan te sluiten, 
zoals nu in de vragen abusievelijk staat, maar voornemens ben om aan te sluiten bij deze 
tarieven. Dat lijkt mij een iets praktischer benadering. Daarmee kom ik aan de vragen, tenzij u 
hier op wilt reageren? 
 
Eijsvoogel 
Mogen we daar heel even op reageren? We hebben die fout gezien en we hebben een aangepast 
schemaatje gemaakt, wat we hier hadden willen uitdelen. Daarin hebben we dus de bewuste door 
u als periode d aangeduide periode opgesplitst in d1 en d2, waarbij d1 nog onder het figuur van 
tarief 2 valt en d2 onder het figuur van tarief 3. Misschien is het handig als ik het nu uitdeel, 
zodat we allemaal aan hetzelfde schema kunnen refereren en d1 en d2 en niet hoeven te 
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refereren de eerste helft van d en de tweede helft van d, zoals u dat voorstelt met een 
doorgetrokken pijltje. 
 
Dries 
Als u denkt dat dat verhelderend is. Ik houd voor mijn vragen wel vast aan de concrete tarieven 
van Versatel als u dat niet erg vindt. Of u die tweede tarieven in d1 b en c op wilt delen of op 
een andere manier wenst aan te duiden, dat laat ik dan maar aan u. 
 
Iedereen heeft kennis genomen nu van ook het aangepaste schema van KPN. Ik ga over tot het 
stellen van de vragen aan KPN. Zoals ik al zei, ik ben voornemens die te stellen naar aanleiding 
van de drie tarieven van Versatel die in dit geschil betrokken zijn, en de vragen blijven verder 
hetzelfde voor zover het vraag 1 betreft. Dat wil zeggen dat ik bij vraag 1 vraag a, b, c, en d aan 
u zou willen stellen. Heeft u er behoefte aan dat ik ze per stuk aan u stel? Of kunt u in één klap 
op a tot en met d antwoord geven? U heeft ze van te voren al gehad. 
 
Verstraelen 
Wij geven er de voorkeur aan om vraag 1a, dan vraag 1c en daarna vraag 2 te beantwoorden 
omdat die verwerkt zijn in de pleitnota. Dan komen de financiële vragen, daarvoor geef ik dan 
het woord aan mevrouw Van de Leur - van der Have. Zullen we het zo doen? 
 
Dries 
En de financiële vragen betreffen dan b en d? Akkoord. Als u dan voor a en b, de drie tarieven in 
wilt gaan op de vraag a en c, dan lees ik ze even voor. Dat is voor de bandopname helderder. 
 
Voor het eerste tarief van Versatel is dan de vraag: wat is het belang van KPN voor beslechting 
van het geschil aangezien de eindgebruiker reeds de hogere FTA-tarieven van Versatel heeft 
voldaan? De tweede vraag is: waarom acht u de tarieven van Versatel onredelijk naast uw reeds 
aangedragen argumenten betreffende het feit dat u reciprociteit voor deze tarieven een beter 
uitgangspunt vindt? 
 
Verstraelen 
Ik zal de pleitnota erbij nemen. Het antwoord op vraag 1a luidt als volgt: het is duidelijk dat KPN 
voldoet aan het belanghebbende begrip zoals neergelegd in artikel 1.2. AWB. KPN is immers 
wederpartij bij de interconnectieovereenkomst met Versatel. Alleen tussen partijen ontbreekt 
overeenstemming over FTA-tarieven die Versatel aan KPN in rekening mag brengen. Het gevolg 
hiervan is dat over de periodes 1, 2 en 3, en daarmee refereer ik dus ook aan tarieven 1, 2 en 3, 
vooralsnog geen tarief verbindend is, terwijl KPN de desbetreffende diensten wel van Versatel 
heeft moeten afnemen en er dus uiteindelijk een bepaalde prijs voor heeft moeten betalen of 
voor zal moeten afrekenen. OPTA heeft overigens ook eerder al geconstateerd dat KPN een 
belang heeft bij behandeling van onderhavig geschil. Daarvoor verwijs ik naar pagina 7 van het 
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besluit op bezwaar. Of KPN het door Versatel verlangde FTA-tarief doorberekend aan haar 
eindgebruikers is in dit verband niet van belang. Het neemt niet weg dat KPN een belang heeft 
bij de beslechting van dit geschil. Juist omdat KPN de door Versatel verlangde tarieven heeft 
doorberekend aan haar eindgebruikers, is haar concurrentiepositie op de retailmarkt 
beschadigd. KPN heeft helaas moeten kiezen uit twee kwaden. Enerzijds kon KPN er voor kiezen 
om alle verliezen resulterend uit het netto verschil in FTA-tarieven te incasseren. Anderzijds kon 
KPN haar eindgebruikerstarieven verhogen. Beiden waren natuurlijk zeer nadelig voor KPN en de 
concurrentiepositie van KPN op de retailmarkt wordt vervalst doordat KPN hoge tarieven moet 
doorberekenen, terwijl Versatel dat voor een vergelijkbare dienst niet hoeft. Daaraan kunnen 
eigenlijk drie gevolgen verbonden worden. Versatel kan haar eindgebruikerstarieven laag 
houden of zelfs tot kickbacks overgaan op grond van hoge inkomsten uit inkomend verkeer. 
Versatel kan daarbij zelfs inefficiënte kosten goed maken. Dit kan gezien worden als een soort 
bonus voor inefficiënte markttoetreding. Ten derde resulteert het hanteren van ongelijke FTA-
tarieven in ongewenste kruissubsidie. Daarbij bedoel ik dat doordat Versatel gesubsidieerd wordt 
op de whole sale markt voor haar FTA-tarieven, kan ze haar tarieven op de retailmarkt laag 
houden en zo haar concurrentiepositie daar aanzienlijk verbeteren. De schade die KPN door haar 
te hoge retailtarieven lijdt dient vergoed te worden door alsnog redelijke tarieven vast te stellen 
over de periodes 1, 2 en 3. Als het doorberekenen van de te hoge FTA-tarieven aan 
eindgebruikers het belang van KPN bij de behandeling van dit geschil, zoals Versatel stelt in 
haar zienswijze, zou wegnemen, dan zou er nooit meer, dus ook niet voor de toekomst, tegen 
die te hoge FTA-tarieven kunnen worden opgekomen door KPN, omdat KPN immers altijd de 
mogelijkheid heeft om de verhogingen van FTA-tarieven door te berekenen aan haar 
eindgebruikers. Dus dat zou betekenen dat KPN in de toekomst dan ook geen enkel belang meer 
zou hebben bij dit soort geschillen. Dat is het antwoord op vraag 1a. 
 
Dries 
Het is voor mij op zich wel duidelijk. U geeft ook antwoord voor alle drie de Versatel-tarieven? 
 
Verstraelen 
Ja. 
 
Dries 
Gaat u dan maar door met vraag c., waarom u de tarieven van Versatel onredelijk acht, naast uw 
reeds aangedragen argumenten voor reciprociteit.  
 
Verstraelen 
De FTA-tarieven van Versatel zijn onredelijk, omdat het doel, en dat is het creëren van een level 
playing field, niet bereikt, maar juist verhinderd wordt doordat Versatel onredelijke FTA-tarieven 
hanteert. Het enige middel om dit doel te bereiken, en dat standpunt van KPN is wel bekend, is 
het hanteren van reciprociteit als uitgangspunt bij het beoordelen en vaststellen van tarieven. 
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Indien dit niet gebeurt ondervindt KPN schade, zoals ik net in die drie punten ook al heb 
uitgelegd. Haar concurrentiepositie op de retailmarkt verslechtert. Paragraven 26 en 27 van deze 
pleitnota sluiten hierbij aan. Is het verstandig die ook nog even helemaal voor te lezen? Daar 
verwijs ik dan nu naar en daar kunt u dan later in meelezen. Ik wil het hier bij laten. 
 
Dries 
Dan ga ik voor de helderheid eerst even over naar het tweede deel van vraag 1. Dan geef ik het 
woord aan uw collega voor het beantwoorden van de financiële vragen. Ik neem daarbij aan dat 
u ook direct voor alle drie de Versatel-tarieven antwoord? Ik zal de vragen voorlezen voor de 
bandopname. Dat leest later wat makkelijker. 
 
Van Asbroek 
Ik kan dat ook even doen. 
 
Dries 
Prima, gaat uw gang. 
 
Van Asbroek 
Ik ben overigens geen financiële deskundige. Vraag 1 onder b. vraagt OPTA wat het financiële 
belang van KPN is. In antwoord daarop kan ik u melden dat het bedrag wat wij in onze ogen te 
veel aan Versatel hebben betaald vanaf 1 juni 2002 bedraagt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dat gaat over de totale periode vanaf 1 juni 
2002, periode a, b en c, niet over de gehele periode d. D loopt t/m 19 mei 2004. 
 
Het antwoord op vraag 1d, daar vraagt u welk tarief aan Versatel is afgedragen. In antwoord 
daarop kan ik u melden dat de bedragen volledig aan Versatel zijn afgedragen, dus inclusief de 
door KPN betwistte gedeelten. 
 
Eijsvoogel 
Daar moet ik dan misschien nog aan toevoegen dat die bedragen door middel van verrekeningen 
zijn voldaan en niet eigener beweging door KPN zijn betaald. Het feit dat ze zijn betaald doet 
niet af aan het feit dat KPN het met die tarieven niet eens was. Ze zijn door Versatel eigenhandig 
ingehouden. Later zijn daar afspraken over gemaakt, maar die afspraken geven dus aan dat de 
betwisting overeind blijft, en dat er voorlopig zal worden uitbetaald op grond van de 
gefactureerde tarieven hangende de afdoening van het geschil. Dus uit de betaling kan geen 
erkenning van de hoogte van het bij de factuur berekende gefactureerde tarief worden gezien. 
Dat is de toevoeging die ik u wilde geven. 
 
Dries 
Daarover heeft u een overeenkomst gesloten neem ik aan? Dit is feitelijk zo gebeurd zeg ik dan. 
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Ten Asbroek 
Zoals de heer Eijsvoogel net al uitlegde, in de interconnectierelatie tussen KPN en Versatel is 
Versatel maandelijks aan KPN een groter bedrag verschuldigd dan KPN aan Versatel. Versatel 
heeft door de vergoedingen, waarvan zij meent dat KPN die aan Versatel verschuldigd is, te 
verrekenen met de bedragen die zij maandelijks aan KPN betaalde, er eigenhandig voor gezorgd 
dat KPN die FTA-tarieven volledig betaalde. Daarover heeft KPN begin 2003 een 
incassoprocedure tegen Versatel aanhangig gemaakt. In het kader van die incassoprocedure 
hebben partijen medio 2003 afgesproken dat zij de bedragen volledig zullen voldoen, dat 
eventuele betwistingen niet op de betalingen zullen worden ingehouden en dat na een uitspraak 
door een daartoe bevoegde instantie een eventuele verrekening zal plaatsvinden. Dat is wat de 
heer Eijsvoogel u zojuist heeft verteld. 
 
Burger 
Ik ben er niet mee bekend en mevrouw Van der Berg ook niet. De feitelijke weergave van het 
inhouden en de incassoprocedure is juist. Ik weet wel dat de FTA-tarieven van die civiele 
procedure geen onderdeel meer uitmaken, maar de afspraak zoals die hier verwoord wordt, ik 
ken hem niet. Mevrouw Van der Berg zou hem eigenlijk moeten kennen, maar die kent hem 
volgens mij ook niet. 
 
Van der Berg 
Ik wil er wel wat aan toevoegen. Er is wel een poging gedaan. Misschien dat mevrouw Ten 
Asbroek daar op doelt. Er is een poging gedaan van onze kant om over dit soort zaken een 
regeling met KPN te treffen. Die poging is gestrand. 
 
Dries 
Wij hebben daarmee voorlopig voldoende. Mocht er onhelderheid over bestaan, dan behouden 
wij ons het recht voor om achteraf u noch schriftelijk een nadere vraag over te stellen. 
 
Ten Asbroek 
Mag ik daar nog iets aan toevoegen? Ongeacht of die afspraken zijn vastgelegd ja of nee, 
volgens mij zijn ze dat, want ik heb ze hier, doet dat denk ik niet zo heel veel ter zake. De 
omstandigheden zoals ik ze zojuist heb geschetst zijn gewoon de feitelijke omstandigheden. Dat 
is wat er feitelijk gebeurd. Ik vraag me af of mevrouw Van der Berg dat wil ontkennen. 
 
Van der Berg 
Wat we niet willen ontkennen, wat mijnheer Burger net al heeft aangegeven, is het feit dat wij 
het bedrag inhouden gezien het feit dat we netto betaler zijn. Wat ik ontken is het tweede 
stukje, namelijk dat daarover afspraken zouden zijn gemaakt. De inhouding vindt plaats op 
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grond van het Burgerlijk Wetboek, en niet op grond van afspraken met KPN, en ook over latere 
verrekeningen zijn door ons geen afspraken met KPN gemaakt. 
 
Voorzitter 
Dit punt kunnen we nu hiermee wel afsluiten. 
 
Dries 
Vraag b en d zijn hiermee beantwoord. Ik heb nog één vraag voor KPN, en dat is, gelet op het 
feit dat u ook over een hele vroege periode nu al een oordeel van ons vraagt. Hoe kijkt u aan 
tegen een terugwerkende kracht in dit geschil? U vraagt van ons ook over 2002 al een oordeel 
over tarieven. Hoe ziet u die beoordeling voor u? Wat verwacht u dat wij daar over oordelen? 
 
Eijsvoogel 
Ik wil graag één opmerking vooraf maken, voordat mevrouw Verstraelen verder op de 
beantwoording van dit punt in gaat. U doet in de formulering van uw vraag voorkomen alsof het 
een verrassing is dat we ineens in 2004 uit de hoge hoed komen met een verzoek over 2002. Het 
zal u bekend zijn dat we natuurlijk al op 8 juli 2002 een verzoek over deze tarieven is ingediend 
en dat we alleen voor de ordelijke procesvoering het tarief 1 in deze procedure hebben 
meegenomen, terwijl het tarief 2 en 3 na de rechtelijke vernietiging, die hier onlangs heeft 
plaatsgevonden, noodzakelijk zijn geworden. De procedure liep al en loopt nog steeds zo u wilt 
in bezwaar, maar er is om proceseconomische redenen voor gekozen om het geheel in één 
procedure te concentreren. Ik denk niet dat dat iets is waar KPN zich voor zou moeten 
verontschuldigen, voor het feit dat er in 2004 een verzoekschrift aanhangig is gemaakt voor de 
vaststelling van de tarieven in 2002. Tegen die achtergrond zal mevrouw Verstraelen verder 
ingaan op het punt van de terugwerkende kracht. 
 
Verstraelen 
Het antwoord op vraag 2 luidt als volgt. KPN is van mening dat OPTA is bevoegd om met 
terugwerkende kracht tarieven vast te stellen, de FTA-tarieven over de periodes 1, 2 en 3. KPN 
baseert die bevoegdheid op artikel 6.2 van de nieuwe telecommunicatiewet en artikel 12.2 van 
de nieuwe telecommunicatiewet. Dit komt later nog aan bod in de pleitnota zelf. Om hier 
specifiek terug te komen op de bevoegdheid om met terugwerkende kracht tarieven vast te 
stellen, of althans hiervoor uitgangspunten te formuleren, die argumenten van Versatel kunnen 
niet slagen en wel om de volgende redenen. Versatel geeft een onjuiste uitleg aan de uitspraak 
van het CPB van 25 april 2001, waarnaar ze verwijst in haar zienswijze. De uitspraak gaat over 
site sharing. Die uitspraak geeft aan dat het in beginsel strijdig is met het 
rechtszekerheidsbeginsel als OPTA met terugwerkende kracht in een geschilprocedure een 
normering oplegt van het gedrag van partijen. Dit is ook logisch. Het is niet redelijk om het 
gedrag van een partij pas achteraf te normeren. 
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In casu gaat het echter om de vaststelling van redelijke tarieven over bepaalde periodes in het 
verleden, periode 1, 2 en 3, wegens het bestaan van een leemte in de 
interconnectieovereenkomst ter zake. De overeengekomen karakteristieke prestatie, de FTA-
dienst, is geleverd, maar daarvoor is alleen nog geen prijs vastgesteld. Zowel de oude en de 
nieuwe Telecommunicatiewet, maar ook het burgerlijk recht brengen volgens KPN mee dat er dan 
redelijke tarieven verschuldigd zijn. Met de nadruk op redelijk. De vraag is dus wie nu de leemte 
in de overeenkomst moet opvullen en wie moet vaststellen wat redelijke tarieven zijn. De 
burgerlijke bodemrechter heeft in de verschillende procedures gezegd dat OPTA de aangewezen 
en de meest kundige instantie is om in dat geval, met terugwerkende kracht, de redelijke 
interconnectietarieven vast te stellen. Ik verwijs dan naar de procedures KPN/Enertel en KPN/BT 
Ignorite. 
 
Bovendien, de rechtsonzekerheid waar het CPB het over heeft in haar site sharing uitspraak, die 
zij heeft willen voorkomen, zou in dit geval juist blijven bestaan als OPTA niet de bevoegdheid 
zou hebben met terugwerkende kracht tarieven vast te stellen over de periodes 1, 2 en 3. Er 
gelden immers voor die periodes geen tarieven. Partijen komen er samen niet uit om die alsnog 
vast te stellen. 
 
Daarbij wil ik nog toevoegen dat de bevoegdheid om tarieven over het verleden vast te stellen in 
het geval van een lacune in de interconnectieovereenkomst niet nieuw is. OPTA heeft onder de 
oude telecommunicatiewet in vele interconnectiegeschillen voorzien in dat soort lacunes met 
betrekking tot tarieven over een reeds voorbije perioden. Er is geen reden om aan te nemen dat 
dat onder de nieuwe telecommunicatiewet anders zou zijn. De bevoegdheid, zoals neergelegd in 
artikel 6.2 nieuw en 12.2 nieuw, kan dan ook op geen enkele andere redelijke manier 
geïnterpreteerd worden dan dat uw college in casu bevoegd zou zijn allereerst uitgangspunten 
te formuleren of zelf in de zaak te voorzien door redelijke FTA-tarieven van Versatel over periode 
1, 2 en 3 vast te stellen. 
 
Dries 
Daarmee zijn voor wat mij betreft de vragen van het college aan KPN voldoende beantwoord. Ik 
ga over tot het stellen van vragen aan Versatel. Ik neem aan dat u zelf aangeeft wanneer u in 
het vertrouwelijke gedeelte op de vraag wenst te antwoorden. Ik stel u dan maar meteen de 
eerste vraag. Versatel stelt dat de berekening van KPN van de Versatel FTA-tarieven door haar 
niet te controleren is. Ik haal dat uit uw zienswijze. Ik zou u naar aanleiding daarvan toch wel de 
voor de hand liggende vraag willen stellen of u volgens uw eigen boekhouding dan kunt 
aangeven welke FTA-tarieven, op dezelfde wijze berekend als KPN, u meent te hebben 
gehanteerd. 
 
Van Angeren 
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Volgens mij berust die vraag op een misverstand. In de zienswijze, alinea 53, hebben wij slechts 
aangegeven dat Versatel niet in staat is de verkeersgegevens te betwisten dan wel te beamen. 
We weten op zichzelf wel wat de tarieven zijn, ik heb ze hier voor me liggen. Wellicht is het 
misverstand nu opgehelderd en is de vraag nu wel voor u beantwoord? Als dat niet zo is dan ben 
ik bereid om dat overzicht keurig op te maken en aan u toe te sturen. Volgens mij is het 
misverstand dus een niet bestaand misverstand, omdat het alleen over de verkeersgegevens 
gaan en niet zo zeer om de tarieven zelf.  
 
Dries 
In zijn algemeenheid denk ik dat het geen kwaad kan als wij van u in ieder geval de volgens u 
geldende verkeersgegevens ontvangen, zodat wij zo zorgvuldig mogelijk kunnen rekenen en 
kunnen zien of daar grote verschillen tussen zitten, in welk geval een nadere opheldering 
wellicht nodig is. Dat laat ik dan echt aan u. Ik denk dat dat wel verstandig is. Ik zou ze dus 
graag ontvangen. 
 
Burger 
Dan zijn het dus niet de tarieven die u vraagt, maar de verkeersgegevens die Versatel heeft. Die 
hebben we niet bij ons, maar die zullen we u toe sturen. 
 
Dries 
Als u mij een overzicht kunt toesturen van de volgens u geldende verkeersgegevens, dan kan ik 
dat naast de andere berekeningen leggen. 
 
Burger 
Want de tarieven zijn ook bij u bekend. 
 
Dries 
Ja. 
 
Eijsvoogel 
Mag ik daar op reageren met de vraag wat de relevantie is van de verkeersgegevens? Volgens 
vaste beschikkingen in de praktijk laat u zich niet uit over de verschuldigdheid van specifieke 
bedragen en laat u het sommetje tarief maal verkeersgegeven is zo veel verschuldigd minus zo 
veel reeds betaald is dus nog zo veel af te rekenen, laat u dat altijd aan partijen over. Het 
verzoek van KPN strekt ook niet tot betaling of terugbetaling van een bepaald bedrag. Het 
verzoek van KPN is gewoon, wilt u uitgangspunten formuleren voor een tarief cq. zelf een tarief 
vaststellen. Dan gaan partijen verder sommen maken. Dus waarom wilt u verkeersgegevens 
hebben? Het verzoek maakt niet duidelijk waarom u ze nodig hebt.  
 
Dries 
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Het is voor ons van belang om de beleidsregels te kunnen toepassen indien nodig. Daarvoor is 
een berekening noodzakelijk, die uitgaat van verkeersgegevens. Daarvoor zullen wij over die 
verkeersgegevens moeten beschikken.  
 
Eijsvoogel  
Wilt u dan aan Versatel vragen of ze een kopie van hun opstelling van verkeersgegevens aan KPN 
willen doen toekomen, zodat KPN de juistheid daarvan kan controleren en daar zonodig 
opmerkingen kan maken? 
 
Voorzitter 
Zoals u weet is het gebruikelijk dat correspondentie via het college loopt en dat documenten 
worden doorgezonden tenzij een beroep wordt gedaan op vertrouwelijkheid. Die praktijk zullen 
we ook toepassen op dit document. 
 
Dan stel ik voor dat we nu voortgaan met de beantwoording van de vragen aan Versatel. 
 
Dries 
Mijn tweede vraag aan Versatel betreft de efficiënte toetreding. Zoals u weet is één van de 
uitgangspunten van ons beleid toch dat wij beogen als OPTA de efficiënte toetreding van niet 
aangewezen aanbieders aan te moedigen. Dat wil zeggen dat het toch nagestreefd wordt in de 
beleidsregels dat u tegen redelijke kosten uiteindelijk gaat produceren. In dat licht zou ik u dus 
de vraag willen stellen, is uw toetreding op de markt van vaste telefonie daadwerkelijk 
welvaartsverhogend voor wat u betreft? Is er daadwerkelijk sprake van een dergelijke efficiënte 
toetreding aan de zijde van Versatel? 
 
Burger 
Die tweede vraag, de vraag over de efficiënte toetreding heeft natuurlijk alles te maken met, 
zoals u ook al aangeeft, de kosten, de investeringsbeslissingen, de efficiëntie van die 
beslissingen en die kosten. U zult begrijpen dat dat in het vertrouwelijke gedeelte aan de orde 
komt. We hebben gisteren even een discussie gehad over wat bedoelt u nou met die eerste 
vraag? Is dat nu wel welvaartsverhogend. Als dat alleen samenhangt met efficiëntie dan zal dat 
antwoord ook in het vertrouwelijke gedeelte aan de orde komen. In het algemeen kan ik daar 
over zeggen dat de aanwezigheid van Versatel op de markt geleid heeft tot een veelheid aan 
innovatieve diensten en het gevolg daarvan is, en dat is eigenlijk nog wel het belangrijkste, is 
dat KPN die innovatieve diensten ook volgt en in de markt zet. Het meest recente voorbeeld is 
bijvoorbeeld voice over ADSL wat KPN recentelijk heeft geïntroduceerd. Ik heb daar een 
persbericht bijvoorbeeld over gezien, waarin iemand van KPN zei: die dienst moeten wij toch 
echt wel in de markt zetten. Je ziet steeds meer intergratie van spraak en data. Dan kunnen wij 
niet achter blijven bij concurrenten die voice over ADSL aanbieden. Versatel is één van die 
partijen. Je ziet dus dat KPN die marktpartijen moet volgen. Ik denk dat als die marktpartijen er 
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niet geweest waren, de kans groot was dat we nu nog met de grijze telefoons met de draaischijf 
zouden zitten. In dat opzicht heeft de aanwezigheid van Versatel en ook van andere 
marktpartijen, maar daar hebben we het hier niet over, uiteraard een welvaartsverhogend effect. 
Waar het gaat over de efficiëntie van de toetreding, daarvoor verwijs ik naar het vertrouwelijke 
gedeelte. Dat heeft alles te maken met de kosten die Versatel heeft moeten maken en de 
investeringsbeslissingen die we uitgebreid zullen toelichten in het vertrouwelijke gedeelte. 
 
Dries 
Ik vervolg de vraagstelling. In uw zienswijze gaat u er primair vanuit dat de beleidsregels niet 
meer gelden. Wij zouden graag zien dat u dat ook ter zitting nog nader verduidelijkt. Kunt u dat 
nu doen? 
 
Van Angeren 
De redenering is als volgt. Ingevolge artikel 4.81 van de AWB kunt u beleidsregels vaststellen als 
het gaat om een aan u gegeven wettelijke bevoegdheid. Beleidsregels waren vastgesteld op het 
toenmalig geldende artikel 6.3 van de telecommunicatiewet. Thans is dat 6.2 van de 
telecommunicatiewet, een ander artikel. Niet zonder gevolgen, omdat de wetsgeschiedenis bij 
artikel 6.2 van de wet van 22 april 2004 een hele andere is en een andere invulling geeft aan de 
wijze waarop u de redelijkheid van een tarief dient te toetsen. We hebben in de zienswijze in 
alinea 21 uitvoerig die wetsgeschiedenis geciteerd. Ik zal dat hier niet herhalen. Belangrijk is 
wel, dat die wetsgeschiedenis duidelijk maakt dat bij de redelijkheid het gaat om de gemaakte 
kosten plus een redelijk rendement. Dat is de referentie van wat een redelijk tarief is. Tarieven 
die daar ver boven liggen kunnen als onredelijk worden beschouwd. Reciprociteit kunnen 
partijen vrijwillig afspreken, maar geldt niet als referentie voor wat redelijk is. In zoverre zou je 
kunnen zeggen dat uw beleidsregels, die gebaseerd waren op het oude wettelijke kader, 
gebaseerd op artikel 6.3 van de telecommunicatiewet uitgingen van het omgekeerde, namelijk 
reciprociteit, vertraagde reciprociteit, tenzij. Ik denk dat nu de regel andersom is. Nee, de 
redelijkheid is gewoon de gemaakte kosten en tarieven die daar ver boven liggen kunnen 
eventueel als onredelijk worden beschouwd. Dat is een andere wet en kort en goed, het 
antwoord op uw vraag is een ander wettelijk kader met een andere uitleg. Dat vereist andere 
beleidsregels.  
 
Dries 
Daarmee lijkt de vraag voorlopig voldoende beantwoord. U komt er ook nog op in uw pleitnota 
wellicht? Wellicht kunt u dat gedeelte, als dit hetzelfde verhaal was, dan even over slaan in uw 
pleitnota. 
 
Ik ga door met vraag 6. Dat is een vraag die gaat over periodes en ik verzoek u in die vraag in 
plaats van periodes wederom tarieven te lezen. Dan stel ik u de vraag: waarom waren de drie 
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tarieven van Versatel redelijk en hoe verklaart Versatel de grote verschillen die gedurende een 
jaar optraden in FTA-tarieven van Versatel? 
 
Burger 
Wij zouden uiteraard hier uitgebreid op in gaan in de pleitnota, maar ik zal daar het stuk 
uithalen, wat we dan straks ook niet meer voordragen. Wij hebben gisteren inderdaad ook zitten 
kijken naar de tabel en kwamen er achter dat het om andere periodes gaat. Het gaat om drie 
tarieven. Het tarief vanaf 1 juni 2002, waar het allereerste geschil over ging. et tarief per 1 mei 
2003 en het tarief per 1 december 2003, waarbij ik opmerk dat het tarief van 1 december 2003 
bijna niet afwijkt van het tarief van 1 mei 2003. Als u het heeft over grote verschillen van de 
tarieven, dan kunt u eigenlijk alleen maar doelen op het verschil tussen 1 juni 2002 en 1 mei 
2003. Wat betreft de redelijkheid van die tarieven merk ik over het eerste tarief op, dus het 
tarief van 1 juni 2002, dat wij dat in elk geval redelijk vinden, omdat zij zijn gebaseerd op 
dezelfde tarieven die KPN 2 jaar eerder hanteerde. U hoeft daarvoor de reciprociteit eigenlijk op 
basis van de beleidsregels, die tarieven voldoen ook aan de beleidsregels, die zitten dus binnen 
die bandbreedte. Dat heb ik ook uitgebreid verwoord in de vorige procedure. Ik denk dat voor 
zover een tarief reciproque is, ik zeg niet dat dat een uitgangspunt moet zijn, maar als dat zo is, 
en dat was hier zo, aan dat van KPN, dan kan per saldo geen sprake zijn van een onredelijk 
tarief. 
 
De tarieven voor de periode b, en eigenlijk ook voor c, dus dat zijn tarief 2 en 3, dat vinden wij 
ook redelijke tarieven, omdat die tarieven lager zijn dan de op daadwerkelijk kosten gebaseerde 
tarieven. We zullen het daar straks in het vertrouwelijke deel over hebben, dat zullen wij 
uitvoerig toelichten. Bovendien, en dat is ook niet onbelangrijk, zijn die tarieven lager dan de 
gereguleerde kostengeoriënteerde tarieven die KPN mocht hanteren bij het liberaliseren van de 
markt, in 1996. U ziet ook in de toelichting of in ieder geval op de reactie van Versatel op de 
consultatie die OPTA heeft gehouden destijds over die beleidsregels, heeft OPTA dat begrip 
vertraagde reciprociteit geïntroduceerd. Daar heeft Versatel gezegd, op zich zouden we daar wel 
wat voor voelen, maar de periode moet dan zijn 7 jaar terug, als ik dat goed zeg. Maak dan maar 
een vergelijking van wat waren de tarieven van toen de markt open ging. Dat is ook het tarief 
wat uiteindelijk is geïntroduceerd. Nogmaals, dat tarief van december 2003 verschilt niet zo heel 
erg met dat van mei 2003. 
 
Dat verschil tussen 1 en 2 is met name gebaseerd op de zienswijze of op de manier waarop 
Versatel naar die tarieven heeft gekeken. We waren toen niet in een periode waarin er een 
kostenmodel was, daar komen we straks uitgebreid op terug. Het uitgangspunt bij dat tweede 
tarief is geweest het uitgangspunt van OPTA van vertraagde reciprociteit, maar dan wel 
gespiegeld meer aan dat tarief zoals dat 7 jaar geleden gold in plaats van 3 jaar geleden. Dat is 
het antwoord wat we daar nu op geven. 
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Dries 
Dat lijkt mij voldoende antwoord. Ik heb geen verdere vragen meer aan Versatel. 
 
Eijsvoogel 
Mag ik een vraagteken plaatsen bij het feit dat u de vragen t/m 13 integraal voor KPN 
vertrouwelijk hebt gemaakt, en evenzeer bezwaar maken tegen het voorstel van Versatel om het 
hele model wat zij aan haar beroep op de uitzondering op de beleidsregels ten grondslag legt, 
om dat vertrouwelijk te bespreken. Zoals u wel bekend is, is er meer dan een jaar tussen KPN, 
OPTA en marktpartijen gesproken over de uitgangspunten die gehanteerd moeten worden bij de 
kostentoerekening die in bijvoorbeeld het EDC-systeem gehanteerd is. Natuurlijk zal KPN de 
eerste zijn om te erkennen dat daadwerkelijke kostengegevens zoals inkoopkosten en dat soort 
zaken, dat die vertrouwelijk zijn. Dat neemt niet weg dat de belangrijke punten in zo'n model 
niet zozeer de daadwerkelijke kosten zijn, als wel een methode waarop met die kosten wordt 
omgegaan, zoals welke afschrijvingstermijnen pas je toe? Laat je iemand een netwerk in twee 
jaar afschrijven of moet je daar 10 jaar voor nemen. Over dat soort uitgangspunten valt heel wel 
te praten zonder dat we het hebben over bedrijfsvertrouwelijke gegevens. KPN meent dat zij er 
recht op heeft om als u overweegt om de kosten van Versatel in uw beoordeling van dit geschil 
mee te nemen, en daar heeft het alle schijn van, dat KPN dan mag meepraten over de 
uitgangspunten die bij de berekening van die kosten in aanmerking worden genomen, zoals dat 
ook bij EDC is gebeurd. In 1998 heeft OPTA tot twee maal toe een marktconsultatie gehouden 
over uitgangspunten terzake van kostenberekening. Daar is gesproken over 
afschrijvingstermijnen, ik noem u maar een paar voorbeelden. Daar is gesproken over de input 
parameter, zoals dat heet, de uitgangspunten bij de berekening van de vermogens kostenvoet. 
Allemaal openbare gegevens, ook het aanbod van Versatel wordt gewoon aan de beurs 
verhandeld. De volatiliteit van het aandeel kan gewoon worden gemeten, en de manier waarop u 
daarmee omgaat bij de vermogens kostenvoetberekening, kan gewoon hier in het openbare deel 
worden besproken. 
 
Hoe gaat u om met de waardering van activa? Historische kosten of actuele waarde? Hoe gaat u 
om met stranded assets? Hoe wordt er omgegaan met te hoge inkoopkosten die achteraf blijken 
te hoog te zijn? Hoe gaat u om met acces capacity? Hoe gaat u om met de toerekening van 
gemeenschappelijke kosten die enerzijds betrekking hebben op breedband en anderzijds op call-
termination waarvoor de kosten vandaag hier relevant zouden kunnen zijn? Al deze vragen 
behoren aan de orde te komen op een wijze dat KPN in staat is om daar het hare over te zeggen. 
De procedurele orde die u vandaag voorstelt, biedt daar vooralsnog geen ruimte voor. Daar 
maakt KPN heel uitdrukkelijk bezwaar tegen en KPN vraagt u dan ook om Versatel uit te nodigen 
om een openbare versie van haar kostenmodel in te dienen, zodanig dat KPN daarvan kennis kan 
nemen en zich daarover kan uitlaten. Natuurlijk is er dan een vertrouwelijke versie waarbij het 
zaakje is ingevuld met de daadwerkelijke gegevens. Die gegevens kunnen natuurlijk in een 
vertrouwelijk deel worden besproken. 
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Voorzitter 
Wij hebben uw standpunt gehoord. Ik wil Versatel vragen daar een reactie op te geven. Dan 
zullen wij als commissie tijdens de schorsing de hoofden bij elkaar steken om te zien of wij daar 
nog iets van vinden wat leidt tot een verandering van de procedurele aanpak zoals die er nu ligt. 
 
Van Angeren 
Het lijkt mij nu niet de plaats en het forum om uitgebreid te gaan discussiëren welke onderdelen 
van het model wel of niet vertrouwelijk zouden zijn. Ik stel voor dat we ons gewoon houden aan 
uw orde die u vandaag heeft bepaald. Mocht u achteraf nog menen dat er in een model dingen 
zijn die openbaar zouden kunnen worden gemaakt, kunnen we dat altijd nog met een nadere 
hoorzitting of met iets anders doen. Laten we nu ons houden aan de orde van deze hoorzitting. 
 
Eijsvoogel 
Ik moet constateren dat Versatel wegduikt voor deze discussie. 
 
Voorzitter 
Ik heb u daarnet aangegeven hoe wij met deze vraag om zullen gaan. Ik kom op uw verzoek 
terug na de schorsing. 
 
Verstraelen 
KPN Telecom B.V., hierna KPN, maakt graag gebruik van deze gelegenheid om haar zienswijze 
mondeling toe te lichten. Aanleiding voor dit verzoek is het geschil tussen KPN en Versatel over 
een aantal aanzienlijke verhogingen van de fixed termination access (hierna FTA) die Versatel 
sinds 1 juni 2002 van KPN verlangt in de interconnectie relatie met KPN. Er bestaat geen 
wilsovereenstemming tussen partijen over de sinds 1 juni 2002 door Versatel gehanteerde FTA-
tarieven. 
 
Het gebrek aan wilsovereenstemming is ontstaan doordat Versatel per 1 juni 2002 de door haar 
verlangde FTA-tarieven verhoogde. Nadien heeft Versatel de door haar verlangde FTA-tarieven 
nog tweemaal flink verhoogd: per 1 mei 2003 en per 1 december 2003. Ik had een productie 
voorbereid die u nu inmiddels allemaal heeft en mijn perioden 1, 2 en 3 sluiten gewoon aan bij 
tarief 1, 2 en 3, zoals inmiddels is vastgesteld. Dus ik wilde gewoon ook verder perioden 1, 2 en 
3 handhaven in de pleitnota. 
 
KPN heeft deze door Versatel verhoogde tarieven uitdrukkelijk verworpen. Zij mocht dat ook 
doen, want deze tarieven waren onredelijk, en dus in strijd met de wet. Bij het uitblijven van 
overeenstemming tussen partijen, is het zo, dat onder de oude en de nieuwe 
telecommunicatiewet partijen of één van hen OPTA kunnen verzoeken uitgangspunten voor 
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nadere onderhandelingen te formuleren, althans OPTA te verzoeken in de zaak te voorzien door 
de tarieven die tussen partijen zullen gelden vast te stellen. 
 
Wat het materiele toepasselijke recht betreft, wil KPN daar het volgende over zeggen. Het 
verzoek is ingediend op 14 mei 2003, een aantal dagen voor de inwerkingtreding van de nieuwe 
telecommunicatiewet. Met deze inwerkingtreding is artikel 6.3 lid 1 in feite vervangen door 
artikel 6.2 telecommunicatiewet nieuw en vervangt artikel 12.2 het oude artikel 6.3 lid 2. Dus 
het standpunt van KPN hierover is dat OPTA het geschil dan ook zal dienen te beoordelen op 
basis van het nieuwe materiele recht. Dit neemt overigens niet weg dat de Beleidsregels van 18 
april 2003 nog gewoon kunnen worden toegepast, anders dan Versatel betoogt. De Beleidsregels 
dienen namelijk ter formulering van beleid over de invulling van het begrip redelijk. De eis dat 
FTA-tarieven van niet AMM-partijen redelijk zijn, is gewoon blijven bestaan onder het regime van 
de nieuwe telecommunicatiewet. 
 
Ik kon nu tot de opbouw van mijn pleidooi. Ik zal u allereerst door het helaas noodzakelijk 
uitgebreide petitum van KPN heenleiden. Daarna was ik van plan de bevoegdheid van OPTA en de 
ontvankelijkheidsvraag te behandelen, maar dat is min of meer aan bod gekomen in de vragen 
1a en 1c. Dus dat laat ik dan nu buiten toepassing. Voorts ga ik in op het ontbreken van de 
wilsovereenstemming en de gevolgen daarvan. Ten slotte zal ik in gaan op de wijze waarop OPTA 
het begrip redelijk dient in te vullen bij het vaststellen van uitgangspunten, althans bij het zelf 
vaststellen van die FTA-tarieven. KPN houdt vol dat reciprociteit de enige juiste invulling van het 
begrip redelijk is. Ook ga ik in dit verband in op de verhouding tussen artikel 4.84 van de AWB 
en alinea 23 van de beleidsregels. Dan zal ik toelichten dat Versatel's stelling dat zij zich kan 
beroepen op deze twee artikelen, althans artikel 4.84, alinea 23, niet op gaat. 
 
Dan nu eerst het verzoek van KPN. Ik zei het al, het is een heel lang petitum, dat het verzoek 
van 14 mei bevat.Ik wil u daar graag even door heen leiden. Allereerst verzoekt KPN OPTA te 
bepalen dat de door Versatel verlangde tarieven in periodes 1, 2 en 3 niet gelden omdat 
daarover geen wilsovereenstemming bestaat. Zoals ik net heb aangekondigd zal ik daar daarna 
op terugkomen. Er bestaat geen wilsovereenstemming. Dit verzoek vindt u in de subonderdelen 
1 van de onderdelen a, b en c. Zodra het ontbreken van die wilsovereenstemming is vastgesteld, 
staat ook vast dat er een lacune in de overeenkomst zit, dus dat OPTA bevoegd is die lacune op 
te vullen. 
 
Het tweede verzoek van KPN richt zich op het opvullen van die lacune. Het is relevant dat 
verzoek in de subonderdelen 2 van de onderdelen a, en c, dus niet b, van het petitum. KPN 
verzoekt OPTA daarin om te bepalen dat de door Versatel in de periodes 1, 2 en 3 gehanteerde 
tarieven onredelijk waren c.q. zijn en dus in strijd met de wet zijn. Die vaststelling zal dan 
gebaseerd zijn op artikel 6.2, dus daar ligt de bevoegdheid van OPTA voor dit verzoek. Ditzelfde 
verzoek is tevens relevant voor het geval de door Versatel in rekening gebrachte tarieven al 
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rechtens tussen partijen zouden gelden. KPN betwist dat dus, want zij stelt zich primair op het 
standpunt dat er geen wilsovereenstemming is, maar voor het geval dat tarieven tussen partijen 
zouden gelden, verzoekt KPN OPTA te bepalen dat die tarieven voor de periodes 1, 2 en 3 
onredelijk hoog zijn en dus in strijd met de wet. Deze vaststelling zou dan gebaseerd moeten 
worden op artikel 12.2. Met een beroep op de bevoegdheid uit artikel 6.2, en dat gaat dan over 
de opvulling van de lacunes, verzoekt KPN OPTA allereerst uitgangspunten te formuleren die 
partijen in acht dienen te nemen bij verdere onderhandelingen over die tarieven van Versatel in 
de periodes 1, 2 en 3. Dat vloeit voort uit het feit dat het systeem van de telecommunicatiewet 
namelijk meebrengt dat in dit soort geschillen onderhandelingen en wilsovereenstemming de 
voorkeur verdient boven het door OPTA zelf voorzien in de tarieven.In dit verband verzoekt KPN 
dus om door OPTA te laten vaststellen dat twee weken na de bekendmaking van het besluit een 
overeenkomst tot stand moeten zijn gekomen op basis van die uitgangspunten door OPTA 
geformuleerd. Een overeenkomst over die tarieven voor de periodes 1, 2 en 3. 
 
Deze uitgangspunten, die partijen in overweging dienen te nemen bij de onderhandelingen, 
dienen volgens het primaire standpunt van KPN gebaseerd te zijn op strikte reciprociteit. 
Subsidiair verzoekt KPN OPTA andere uitgangspunten te formuleren die eveneens tegemoet 
komen aan de belangen van KPN. Voor het geval OPTA van mening is dat zij geen 
uitgangspunten voor onderhandelingen moet geven, maar toch zelf in de zaak wil voorzien en de 
tarieven voor Versatel over de periode 1, 2 en 3 zelf wil vaststellen, verzoekt KPN haar om dat 
dan te doen. Ook dan behoren deze tarieven reciproque te zijn. Als OPTA een andere mening is 
toegedaan, dan verzoekt KPN OPTA andere redelijke Versatel tarieven over de periodes 1, 2 en 3 
vast te stellen. 
 
In de uitspraak van 20 april 2004 heeft de Voorzieningenrechter de grondslag van het verzoek 
van KPN zeer beperkt uitgelegd. Dat is de reden dat wij op 14 mei alsnog een tweede verzoek 
hebben ingediend. Vanwege de uitspraak van de voorzieningenrechter van 20 april 2004 heeft 
KPN een tweede verzoek op 14 mei 2004 ingediend. De reden daarvoor is omdat KPN meent dat 
deze uitspraak, die hier nu ligt, het onmogelijk maakt, of althans moeilijk maakt voor KPN om 
haar verzoek van 8 juli 2002 zover uit te breiden dat ook de tarieven die Versatel eventueel zou 
verhogen na het indienen van het onderhavige verzoek of na de bekendmaking van het 
verzochte besluit, nogmaals te verhogen. 
 
Tot zo ver de uitleg van het petitum. Ik wilde nu toekomen aan de bevoegdheid van OPTA om 
tarieven met terugwerkende kracht vast te stellen. Dat heb ik in vraag 2 gedaan. Dat KPN 
belanghebbende is in het geschil is al in vraag 1a naar voren gekomen. Daar zou ik echter nog 
één klein puntje aan willen toevoegen. Dat sluit eigenlijk aan bij wat ik daarnet heb gezegd over 
de uitspraak van de voorzieningenrechter. KPN heeft dus het tweede verzoek ingediend, omdat 
ze anders tijdens het verzoek van 8 juli 2002 een hangende bezwaarprocedure niet voldoende 
kan verduidelijken, althans uitbreiden. Dat wil KPN toch nog even benadrukken.  
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Geen wilsovereenstemming. Dat is dus het standpunt van KPN. Dat is eigenlijk ook altijd het 
standpunt geweest van Versatel. KPN heeft zich wel verbaasd over één paragraaf in de zienswijze 
van Versatel. Dat is paragraaf 31. Daar zegt Versatel eigenlijk dat er wel wilsovereenstemming is, 
of althans dat ze het raar vindt dat KPN geen nieuw aanbod heeft gedaan alvorens het tweede 
verzoek van 14 mei 2004 in te dienen. KPN is van mening dat er genoeg onderhandeld is en dat 
wel duidelijk mag zijn dat partijen er onderling niet uit komen en daarom heeft zij zich dus 
gewend tot uw college. Geen wilsovereenstemming dus. KPN was helemaal niet verplicht om met 
de drie tarieven van Versatel akkoord te gaan omdat deze tarieven onredelijk zijn. 
 
Versatel heeft aangevoerd dat de door haar verlangde FTA-tarieven jegens KPN bindend zouden 
zijn. Dat heeft ze gedaan in haar zienswijze. Deze zouden ook bindend zijn, ook als daarover met 
KPN geen wilsovereenstemming is, totdat uw college naar aanleiding van de door KPN gedane 
aanvraag eventueel anders heeft beslist. Met andere woorden, de tarieven gelden nog in de 
periodes 1, 2 en 3 totdat uw college op deze aanvraag beslist en totdat deze procedure helemaal 
is uitgeprocedeerd. KPN is het daar niet mee eens. Deze opvatting is onjuist. OPTA heeft deze 
opvatting weliswaar een keer aangehangen, maar deze is in strijd met zowel de letter als het 
systeem van de telecommunicatiewet oud en nieuw. Het uitgangspunt van de wet is immers 
overeenstemming over de voorwaarden van interconnectie, bij gebreke waarvan partijen zich tot 
OPTA kunnen wenden met het verzoek de regels te stellen die tussen partijen zal gelden. Totdat 
die regel is gesteld bestaat er derhalve geen overeenkomst. Er is dus geen sprake van een 
bevoegdheid van Versatel voor het eenzijdig opleggen van FTA-tarieven. Niet op grond van de 
overeenkomst, niet op grond van de wet en ook niet op grond van de jurisprudentie. 
 
Dan kom ik nu aan de onredelijke tarieven van Versatel en de invulling van het begrip 
redelijkheid. Allereerst het standpunt van KPN daarin, dat is nog steeds dat het verzoek gericht 
is op de vaststelling van redelijke FTA-tarieven op basis van reciprociteit. Zoals ik daarnet ook 
zei, dat is primair verzocht door KPN. Dit verzoek is gebaseerd op de wettelijke verplichtingen 
van Telco's om redelijke interconnectietarieven te hanteren. De meest juiste invulling van het 
begrip redelijkheid is echte, strikte reciprociteit. Dit is immers de de facto norm van effectief 
concurrerende markt. Immers, daar waar marktwerking plaatsvindt ter zake van FTA-tarieven 
komen ze uit op of rond het reciproque niveau. Dat gold voor de FTA-tarieven van de grote 
meerderheid van partijen tot aan 2001 en dat geldt voor het internetbelverkeer na de migratie 
van 067-nummers ook nog nadien. Dus dit is de praktijk in de markt, waar marktwerking 
plaatsvindt. 
 
De beleidsregels en vertraagde reciprociteit, die de ongelijkheid van de FTA-tarieven in feite 
eeuwig in stand laten volgens KPN, zijn dan ook niet de juiste manier om FTA-tarieven vast te 
stellen. Voor een meer uitvoerige onderbouwing van KPN's standpunt ten aanzien van 
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reciprociteit wil ik graag verwijzen naar het aanvullende beroepsschrift van KPN van 5 februari 
3004. Daarin staan nog meerdere argumenten tegen andere invulling van de redelijkheid.  
 
Nu wil ik graag even reageren op de manier waarop reciprociteit wordt afgewezen door Versatel 
in de zienswijze. Ik kom daarmee op punt 6.2. Reciprociteit, de wijze waarop het door de 
memorie van toelichting geïnterpreteerd wordt of althans wordt voorgeschreven. In haar 
zienswijze stelt Versatel zich op het standpunt dat uit de Memorie van Toelichting van de nieuwe 
telecommunicatiewet zou volgen dat de wetgeving er van uit gaat dat reciprociteit niet het juiste 
uitgangspunt is in de FTA-relatie tussen KPN en de Telco's. Dit is niet juist, want ik heb hier een 
citaat opgeschreven. De Memorie zegt namelijk: de vraag of vergoedingen over interoperabiliteit 
reciproque moeten zijn, moet in geval van geschillen ook tegen deze achtergrond worden 
beoordeeld. Indien de interoperabiliteits- of interconnectiekosten van twee partijen sterk 
verschillen, met de nadruk op sterk, kunnen deze verschillen ook in de wederzijdse 
interoperabiliteits- of interconnectievergoedingen tot uitdrukking worden gebracht. 
 
Uit voorgaande volgt dus niet, dat reciprociteit afgewezen dient te worden als uitgangspunt. 
Reciprociteit dient enkel afgewezen te worden volgens de memorie als zou blijken, dat de 
kostenstructuren van partijen sterk verschillen. Uit de memorie volgt dat de 
interconnectiekosten van Versatel enkel een redelijke rendementsvergoeding voor investeringen 
mogen bevatten. Dat is ook een interessant punt in deze discussie. De Memorie zegt namelijk: in 
zo een geval kan het begrip kostenoriëntatie toch een rol spelen als een referentie voor wat een 
redelijk tarief is. Tarieven die de gemaakte kosten, waaronder een redelijke 
rendementsvergoeding voor investeringen ver te boven gaan zijn in het algemeen niet als 
redelijk te beschouwen. Versatel stelt dat haar interconnectiekosten zo veel hoger liggen dan die 
van KPN het onredelijk zou zijn om reciprociteit in acht te nemen. OPTA hoort hier om twee 
redenen aan voorbij te gaan. Allereerst heeft Versatel helemaal niet aangetoond dat zij hogere 
kosten heeft dan KPN. Laat staan dat hun interconnectiekosten sterk verschillen, zoals de 
Memorie van Toelichting beschrijft. Bovendien is het zeer twijfelachtig of Versatel wel een 
efficiënte aanbieder is als zij zo veel meer kosten moet maken dan andere partijen voor het 
leveren van een vergelijkbare dienst. Ten slotte dient OPTA na te gaan, zoals ook in de Memorie 
van Toelichting ligt beschreven, of de gemaakte interconnectiekosten van Versatel niet meer dan 
een redelijke rendementsvergoeding voor investeringen bevatten.  
 
Ik zou dan nog heel kort iets willen zeggen over de reciprociteit en dan het reciprociteitsbesluit. 
KPN verzet zich tegen de interpretatie door Versatel van het reciprociteitsbesluit. In de pleitnota 
heb ik een aantal citaten van het besluit toegevoegd, waaruit blijkt dat Versatel een verkeerde 
interpretatie ontleend aan het besluit. Daarbij zijn ook de omstandigheden van dat besluit 
belangrijk, omdat OPTA op dat moment niet opportuun achtte om reciprociteit als uitgangspunt 
op te leggen, omdat OPTA namelijk verwachtte dat de invoering van differentiatie van 
eindgebruikerstarieven naar de prijs van FTA-tarieven van de bestemmingsnetwerken, en dan 
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citeer ik uit het besluit zelf, een voldoende sterke prikkel zou vormen voor Telco's om lagere call 
termination tarieven overeen te komen met KPN. Deze verwachting leek destijds gewettigd, maar 
deze verwachting geldt nu niet meer. We hebben de migratie van het internetinbelverkeer achter 
ons, dus die prikkel waar OPTA het toen over had, die bestaat niet meer. Er is dan ook alle reden 
om redelijkheid van de tarieven van Telco's alsnog te beoordelen aan de hand van het criterium 
reciprociteit. 
 
Kort iets over die beleidsregels en artikel 4.84 AWB. Anders dan Versatel stelt verhouden alinea 
23 en artikel 4.84 zich wel degelijk met elkaar. De dwingende formulering van artikel 4.84 geldt 
voor het geval dat de onevenredigheid van die toepassing in een specifiek geval vast staat. KPN 
betwist dus ook niet dat Versatel zich kan beroepen op 4.84, maar dan moet dus wel vast staan 
dat dit voor Versatel lijdt tot een onevenredig resultaat.  
 
Hetzelfde geldt niet voor alinea 23. Alinea 23 gaat niet over een situatie waarin de 
onevenredigheid al vaststaat. Deze alinea bepaald dat van de vertraagde reciprociteit kan 
worden afgeweken, in geval Versatel kan aantonen dat zij ondanks efficiënt gedrag haar kosten 
niet kan goedmaken. Maar die situatie is niet noodzakelijkerwijs gelijk met onevenredigheid. 
Daarvoor moeten nog andere omstandigheden bekeken worden. Dus pas als onevenredigheid is 
vastgesteld zal toepassing van het beleid op basis van 4.84 achterwege moeten blijven.  
 
Dit punt wat hierna komt is nogal een belangrijk punt. Ik wil dat nog even benadrukken. Mijn 
collega Eijsvoogel heeft ook al aangegeven dat wij bezwaar maken tegen de procedure van het 
vertrouwelijke gedeelte dat gereserveerd is voor Versatel. Ik zou graag nog even dit zeggen. 
Onduidelijk is of Versatel vandaag zal kunnen voldoen aan hetgeen alinea 23 van de 
beleidsregels voorschrijft. Dat alinea schrijft voor dat Versatel OPTA tijdig en volledig dient te 
informeren over de hoogte van haar kosten, haar kostenmodel en het feit dat Versatel een 
efficiënte aanbieder is. Dat heeft Versatel tot op heden in die twee jaar lange procedure niet 
gedaan. Vandaag gaat ze daar een poging toe wagen. KPN heeft dus bezwaar tegen die 
procedure. Bezwaar vooral tegen de timing en de vorm van informatievoorziening aan OPTA. KPN 
heeft immers geen enkele gelegenheid om te reageren op de informatie die aan OPTA wordt 
verstrekt. KPN hoeft uiteraard geen kennis te nemen van de hoogte van de kosten, maar heeft 
wel recht op inzage en verweer tegen kostenstructuren en de principes die bij de 
kostenberekening zijn gehanteerd. Ik verwijs naar de voorbeelden die mijn collega Peter 
Eijsvoogel al heeft gegeven. 
 
Van Angeren 
Een groot gedeelte van de toelichting hebben wij natuurlijk al gehad in de vragen. Ik merk nog 
even op bij de alinea 4, ik heb in mijn toelichting staan dat als een bijlage de tarieven zullen 
worden aangehecht, lettent op de vraagstelling in vraag 3. We hebben het daar bij de 
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vraagstelling kort over gehad. We zullen met de verkeersgegevens komen, want nu begrijp ik dat 
de vraag daar op sloeg. 
 
Dan kom ik aan het wettelijk kader, alinea 6 van mijn pleitnotitie. Ik benadruk namens Versatel 
dat deze hoorzitting uitsluitend wordt gehouden naar aanleiding van de aanvraag van KPN van 
14 mei 2004. Ik zeg dat met enige nadruk omdat ik herhaaldelijk in de toelichting van KPN 
tegenkom, 'de vorige aanvraag, de rechtbank van Rotterdam heeft nu eenmaal dit beslist, de 
vorige procedures, alinea 52 zegt ja, in de vorige procedures heeft u al voldoende beroep 
kunnen doen op de uitzonderingsgronden'. Die vorige procedures zijn hier niet aan de orde. 
Kritiek op de uitspraak van de rechtbank Rotterdam had moeten plaatsvinden in hoger beroep 
tegen die uitspraak. Dat is ook niet ingesteld. Last but not least, KPN is natuurlijk zelf 
verantwoordelijk geweest voor haar aanvraag van 8 juli 2002 en ook zelf verantwoordelijk voor 
de reikwijdte daarvan. Dus voor zover in de toelichting van KPN een beetje met een verwijtend 
oog wordt gekeken naar de eerdere procedures en de rechtbank Rotterdam lijken mij die buiten 
de orde. Het gaat hier zoals gezegd uitsluitend om de aanvraag van KPN van 14 mei 2004. Dan 
geldt inmiddels een nieuwe telecommunicatiewet, zoals wij dat inmiddels weten. Aan de hand 
van die wet zal uw college dan ook het geschil, de aanvraag om het geschil, moeten beoordelen 
en beslissen. 
 
Ik heb in antwoord op de vragen al uitvoerig toegelicht dat die wet van 22 april 2004, de nieuwe 
telecommunicatiewet, een andere invulling geeft aan uw bevoegdheid om een geschil te 
beslechten. Ik zal dat nu niet herhalen. Belangrijk is, dat in het kader van de beoordeling van de 
redelijkheid van de FTA-tarief nu geldt volgens de wetgever, dat verschillen in 
interconnectiekosten van twee partijen in de wederzijdse vergoedingen tot uitdrukking kunnen 
en moeten worden gebracht. De in de beleidsregels genoemde uitzonderingsgrond heeft de 
wetgever thans dus tot hoofdregel gemaakt. Reciprociteit, al dan niet vertraagd, is dus niet, 
althans niet meer het uitgangspunt, bij de vaststelling van de redelijkheid van de FTA-tarieven 
van een alternatieve aanbieder. 
 
Kom ik bij onderdeel drie van mijn toelichting, het belang van KPN. In de zienswijze van 2 juli 
2004 is reeds uitvoerig toegelicht, dat zijn de alinea's 24 tot en met 27, dat uw college slechts 
bevoegd is om met ingang van de datum van de inwerkingtreding van een door u te nemen 
besluit een tarief vast te stellen. In uw brief van 30 juli 2004 onderscheidt u de periodes a tot en 
met e. Naar het oordeel van Versatel is dat in zo verre niet juist, dat er ook een periode is die 
geldt vanaf de inwerkingtreding van een door u te nemen besluit op basis van de aanvraag van 
KPN van 14 mei 2004. Het is dan ook een beetje de vraag wat u met heden bedoelt. Als u met 
heden bedoelt de inwerkingtreding van uw besluit, dan zou je dat er in kunnen lezen, maar het 
zei herhaald, naar het oordeel van Versatel is er geen sprake van terugwerkende kracht van de 
gelding van tarieven en dat betekent dat de geldigheid in gaat met ingang van de datum van de 
inwerkingtreding van de een door u te nemen besluit op de aanvraag van KPN. Ook die 
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toekomstige periode is eigenlijk relevant voor de beslechting van dit geschil. Met andere 
woorden, een door u te nemen besluit op de aanvraag van KPN kan slechts betrekking hebben op 
de periode na de inwerkingtreding van het besluit, zodat voor wat betreft de periodes a tot en 
met e gedefinieerd in onderdeel 1 van uw brief van 30 juli 2004 niet van belang zijn. 
 
In dat verband moet de vraag worden gesteld, zoals uw college overigens ook heeft gedaan, wat 
het procesbelang is van KPN bij een beslissing ten aanzien van de periodes a tot en met e. In 
antwoord op de vragen heeft KPN reeds gezegd, ja, wij zijn belanghebbende in de zin van artikel 
1.2 van de AWB omdat wij wederpartij zijn. Dat is niet voldoende. Nu het hier een aanvraag 
betreft als bedoeld in artikel 31.3 lid 3 van de AWB met een verzoek van een belanghebbende 
aan het bestuursorgaan om een besluit te nemen, moet in het kader van de beoordeling van het 
belanghebbendenbegrip niet alleen het feit dat men wederpartij is worden meegenomen, maar 
ook het feit of men procesbelang heeft. Heeft KPN dat nu? Dat procesbelang bij een beslissing 
op een aanvraag door uw college? Versatel meent van niet. KPN heeft in de eerste plaats de door 
Versatel gehanteerde FTA-tarieven al aan eindgebruikers in rekening gebracht en in de tweede 
plaats kunnen die eindgebruikers dat moeilijk meer terugvorderen. Die eindgebruikerstarieven 
zijn namelijk door uw college goedgekeurd en KPN heeft deze ook geïnd bij de eindgebruiker. 
Dus die situatie is eigenlijk onomkeerbaar. Zou uw college naar aanleiding van deze aanvraag 
van KPN van 14 mei 2004 onverhoopt besluiten dat de tarieven van Versatel onredelijk zouden 
zijn, dan zou KPN in beginsel jegens die eindgebruikers het te veel betaalde moeten terug 
storten. Stel nu eens dat een aantal eindgebruikers van deze procedure op de hoogte zouden 
zijn en zich inderdaad zouden bundelen en een procedure beginnen tegen KPN, zal KPN de eerst 
zijn om de formele rechtskracht van het goedkeuringsbesluit van de eindgebruikerstarieven aan 
die eindgebruikers tegen te werpen. Los daarvan geldt het praktische feit dat het voor KPN 
onmogelijk zal zijn om die eindgebruikers in het verleden, die de tarieven hebben betaald, op te 
roepen en het te veel betaalde FTA-tarief terug te betalen. 
 
Ook voor de toekomstige periode, dus vanaf de inwerkingtreding van het door KPN aangevraagde 
besluit, is het de vraag of KPN een belang heeft bij deze procedure. Zoals gezegd berekend KPN 
het thans voorliggende FTA-tarief, dan reciproque KPN LREC-tarief, één op één door in het 
eindgebruikerstarief voor het bellen naar abonnees op het Versatel-netwerk. KPN leidt dus geen 
verlies op dit verkeer. Aan de andere kant maakt Versatel ook geen winst op dit verkeer, hetgeen 
in het vertrouwelijke gedeelte nog uitvoerig aan de orde zal komen. 
 
Van enige subsidiering door KPN van het retail verkeer of andere vormen van 
concurrentieverstoring is dan ook in het geheel geen sprake. Het enige belang van KPN zou nog 
kunnen zijn, zoals in het verleden ook wel door haar betoogd, ik heb het nu geloof ik niet zo 
gehoord, dat zij een intransparante tariefstructuur krijgt door de veelheid van gedifferentieerde 
tarieven die veel hoger zijn dan de standaard KPN-tarieven. Daarnaast heeft KPN ook nog wel 
eens aangegeven dat deze veelheid van tarieven en eventuele wijzigingen daarvan een zware 
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belasting vormen voor haar processen. Ook dit zijn niet bestaande belangen. Op de website van 
KPN is op eenvoudige wijze te achterhalen welke tarieven er gelden voor het bellen naar 
bepaalde andere aanbieders. En wie kijkt naar de ontwikkelingen in de internationale retail 
tarieven kan vaststellen dat KPN altijd prima in staat is gebleken om veelvuldig grote aantallen 
tariefwijzigingen door te voeren. Bovendien heeft KPN in de bijsluiter bij de 
eindgebruikersfactuur van 2002, ik heb hem hier voor me liggen, inzake de tariefdifferentiatie 
nog aangegeven, dat de abonnee er nauwelijks wat van zal merken. Ik citeer uit die bijlage. 'Wat 
merk ik van afwijkende tarieven op mijn telefoonfactuur? Hoewel u soms iets meer betaalt voor 
het bellen naar andere telecomaanbieders op het vaste net, zult u dit nauwelijks merken in de 
hoogte van uw telefoonrekening. De tariefafwijkingen zijn namelijk bijzonder klein.' Dus ook 
daar kan zich geen belang van KPN voor doen. Het gaat ook nog om relatief weinig verkeer. 
 
Als reactie kort nog op hetgeen gesteld is naar aanleiding van de terugwerkende kracht. In 
alinea 24 van de zienswijze van Versatel is reeds uitvoerig ingegaan op die uitspraak van het 
College van Beroep van het Bedrijfsleven, die duidelijk stelt, daarin ging het om artikel 3.11, 4e 
lid van de telecommunicatiewet, dat deze bepaling er in beginsel aan in de weg staat aan de 
inwerkingtreding van de regels, dezelfde regels die hier zouden worden vastgesteld, 
terugwerkende kracht toe te kennen. Voor het maken van een uitzondering op het uitgangspunt 
acht het college geen plaats, nu het verzoek van Dutchtone aan OPTA in die zaak om tot het 
stellen van regels over te gaan met voortvarendheid is behandeld. Ook OPTA heeft de aanvraag 
van KPN van 8 juli 2002 met voortvarendheid behandeld, alleen KPN heeft zelf de grondslag van 
die aanvraag beperkt. 
 
Ik merk ook nog even op, dat er geen sprake is van een lacune in interconnectietarieven. Ik 
verwijs, we komen er nog op terug, in het bijzonder naar het geen daarover is gesteld in alinea 
30 van de zienswijze, waarin uw college ook in het kader van het geschil tussen Enertel en KPN 
heeft beslist, dat de tarieven van de aanbieder die niet is aangewezen als partij met een 
aanmerkelijke marktmacht gelden als redelijk en dienen dus ook door de wederpartij als zodanig 
te worden beschouwd, totdat het college het tegendeel aangetoond acht. Dat betekent dat op 
dit moment geheel geen sprake is van een lacune in de tarieven. Integendeel, de tarieven die 
Versatel in rekening heeft gebracht gelden gewoon als de tarieven, nu uw college niet het 
tegendeel aanwezig heeft geacht omdat er nu eenmaal geen besluit van uw college dat het 
tegendeel thans aannemelijk maakt en stelt. 
 
In onderdeel vier van de toelichting is uitvoerig ingegaan op de redelijkheid van de tarieven 
door Mr. Burger. Ik zal dat niet herhalen. Wel benadruk ik alinea 16 van de toelichting, waar ik 
kort in ga op de verhouding van 4.84 AWB en de beleidsregels, waar ook van de zijde van KPN al 
aandacht voor is gevraagd. Hoe moet uw college één en ander nu beoordelen? Nu op grond van 
de wet van 22 april 2004 uw college voor de beoordeling van de door Versatel gehanteerde 
tarieven in elk geval moet ingaan op de daadwerkelijke kosten, betekent dat dat uw college op 
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grond van artikel 3.2 AWB gehouden is om zelfstandig te onderzoeken of, en zo ja in hoeverre, 
tarieven van Versatel gebaseerd zijn op daadwerkelijk gemaakte kosten, wat voortvloeit uit 
artikel 6.2 van de wet van 22 april 2004 en de daarbij behorende toelichting. Zou uw college nu 
onverhoopt van mening zijn dat de door Versatel hanteerde tarieven niet gebaseerd zouden zijn 
op kosten en zou uw college onverhoopt van oordeel zijn dat Versatel een inefficiënte aanbieder 
zou zijn, dan dient uw college dat standpunt dan ook uitdrukkelijk te motiveren. 
 
Zou uw college nu van mening zijn dat uw beleidsregels van 18 april 2003 dienen te worden 
toegepast bij de beoordeling van de tarieven in het kader van geschillen op grond van de wet 
van 22 april 2004, dan geldt naar de mening van Versatel hetzelfde, nu uw college op grond van 
artikel 4.84 van de AWB verplicht is van de beleidsregels af te wijken indien onverkorte 
toepassing daarvan onevenredig zou zijn. Van onevenredigheid is natuurlijk in elk geval sprake, 
indien een door uw college vast te stellen tarief zodanig zou zijn dat Versatel daarmee niet uit 
de kosten zou komen. Artikel 3.2, in samenhang met 4.84 brengt dan ook mee, dat uw college 
dat standpunt zelfstandig dient te onderzoeken.  
 
Het standpunt, neergelegd in alinea 23 van uw beleidsregels, verdraagt zich niet met 4.84 van 
de AWB, zoals reeds uitvoerig is toegelicht in de zienswijze van 2 juli 2004. Alinea 23 gaat er 
namelijk vanuit dat Versatel één en ander zou moeten aantonen, waarbij uw college een 
afwachtende houding zou moeten kunnen aannemen en al dan niet zou kunnen beslissen om van 
de beleidsregel af te wijken en een afwijkend tarief als redelijk te beoordelen. Een dergelijke 
afwachtende houding is evenwel niet juist. Op uw college berust de actieve plicht om te 
onderzoeken in hoeverre Versatel, als efficiënte aanbieder, met de door haar gehanteerde 
tarieven, uit de kosten kan komen. 
 
Kort in reactie op het aangevoerde van KPN hier omtrent. Alinea 23 en de rest van de 
beleidsregels verhouden zich moeilijk met elkaar. Of je zegt, als een geschil aanhangig wordt 
gemaakt, dan geldt voor het tarief het vertraagde reciprociteittarief. Om daar weer een 
uitzondering op te maken in de beleidsregels zou je eigenlijk een uitzondering in de 
beleidsregels hebben. Het stelsel van beleidsregels verdraagt zich daarin niet. Omdat ofwel je 
past de beleidsregels toe ofwel je past ze niet toe, maar dan geldt 4.84. Per geval bezien of je ze 
niet toepast zou al snel in strijd komen met het gelijkheidsbeginsel, omdat je dan weliswaar een 
consistent beleid lijkt te voeren, maar af en toe daar weer uitzonderingen op maakt. Vandaar dat 
het heel strikt is, het stelsel. Je hebt een beleidsregel. Afwijken kan, maar dan via 4.84. Dan 
moet je ook afwijken, als het onevenredig is. 
 
De conclusie. De aanvraag van KPN van 14 mei 2004 moet worden beoordeeld aan de hand van 
de wet van 22 april 2004. KPN heeft in ieder geval geen belang bij de beoordeling van de door 
Versatel gehanteerde tarieven die liggen in de periode voor de inwerkingtreding van een door 
uw college te nemen besluit, naar aanleiding van de aanvraag van KPN. Uw college dient op 
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grond van artikel 3.2 juncto 6.2 van de wet van 22 april 2004 actief te onderzoeken in hoeverre 
de door Versatel gehanteerde tarieven daadwerkelijk op kosten zijn georiënteerd. Voor zover de 
beleidsregels van 18 april 2003 uitgaan van een ander wettelijk kader en een andere beoordeling 
daarvan, kan uw college niet onverkort die beleidsregels als uitgangspunt nemen. De door 
Versatel gehanteerde tarieven zijn redelijk, omdat zij lager zijn dan de kosten die Versatel 
daadwerkelijk moet maken voor deze dienst. Dat zullen wij toelichten in het vertrouwelijke 
gedeelte. Daarop vooruitlopend, nog even naar aanleiding van de klachten over de procedure 
die u zou voeren, de klachten die KPN naar voren heeft gebracht. Versatel heeft op dit moment 
geen model of presentatie voorbereid waarin eenvoudig je zou kunnen zeggen, dit is 
vertrouwelijk en dit is niet vertrouwelijk. We kunnen dat nu niet scheiden. We hebben het zo 
ingericht naar aanleiding van het feit dat u heeft aangegeven dat er een vertrouwelijk gedeelte 
zou zijn. Volgens mij is in het verleden, waarbij het ging om de modellen van KPN, ook wel eens 
geoordeeld, dat nu het niet is voorbereid, je niet zo maar kunt zeggen in het kader van de 
hoorzitting, van kunt u even de gang op gaan of kunt u even het bedrijfsvertrouwelijke gedeelte 
schrappen, dat kunnen we helaas nu niet doen, omdat we daar gewoon niet op voorbereid zijn. 
 
Schorsing. 
 
Voorzitter 
We gaan verder met het tweede gedeelte van de hoorzitting van 4 augustus, KPN Versatel over 
de FTA-tarieven. 
 
Ik kom als eerste terug op de bezwaren die KPN heeft gemaakt tegen de procedurele aanpak 
zoals voorgesteld. We hebben het daar over gehad tijdens de schorsing en dat heeft geleid tot 
de volgende beslissing. De hoorcommissie houdt vast aan het vertrouwelijke gedeelte en zal 
daarin de vragen stellen die de hoorcommissie van plan was te stellen in het vertrouwelijke 
gedeelte. Dit zal nadrukkelijk dus gebeuren in afwezigheid van KPN. Om voor een deel tegemoet 
te komen aan de door KPN aangevoerde bezwaren gebeurt er na het vertrouwelijke gedeelte 
evenwel het volgende, dat zijn twee dingen. Er wordt een verslag gemaakt, ook van het 
vertrouwelijke gedeelte. Aan de hand van dat verslag zullen wij beoordelen hoe één en ander 
kan worden doorgestuurd naar KPN. We weten natuurlijk nog niet heel precies wat er allemaal 
gaat gebeuren in dat vertrouwelijke gedeelte, dus daar laten we het nog even van afhangen. Eén 
en ander zal, zoals gebruikelijk, in afstemming met Versatel plaatsvinden. Dat was het eerste 
punt. Doorzending van een versie van het verslag bestemd voor KPN. 
Het tweede is dat wij Versatel verzoeken om een versie te maken van het model die bestemd en 
geschikt is voor KPN. Dat betekent het model te ontdoen van de vertrouwelijke gegevens. Dan 
wel op zo een manier dat berekeningsmethoden daaruit nog wel blijken. Dan komen we 
uiteindelijk tot een voorgesteld model, bestemd voor KPN en dat zal dan door OPTA beoordeeld 
worden. Afhankelijk van wat daar weer uit komt gaat dat uiteindelijk ook weer naar KPN in den 
één of andere vorm.  
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Dit heeft uiteraard effect op de doorlooptijd. Dit soort procedurele stappen kosten nu eenmaal 
tijd. Ik neem aan dat KPN als aanvragende partij zich daarvan rekenschap heeft gegeven en dit 
ook voor lief neemt. 
 
Eijsvoogel 
Allereerst in aansluiting op uw laatste opmerking. Ik begrijp dat het tijd kost om die versie te 
maken, maar het is dan heel zuur voor KPN dat daar nu pas over wordt nagedacht, zowel van de 
kant van Versatel als ook van uw kant. Er is ruimschoots ervaring opgedaan, heb ik al 
aangegeven, met dergelijke processen. Het is toch eerlijk gezegd voor risico van Versatel dat zij 
weet, dat in het vertrouwelijk deel alleen dingen aan de orde komen die bedrijfsvertrouwelijk 
zijn op grond van criteria van de Wet Openbaarheid van Bestuur of criteria uit de AWB en zij weet 
dat de kostenberekeningsbeginselen en tal van andere zaken die in het model zitten niet 
vertrouwelijk zijn. U kunt er ook aan voorbij gaan en zeggen, we gaan dat model nu niet 
bekijken. Het is toch wel vervelend dat KPN met hoog belang bij een spoedige uitspraak nu weer 
met deze additionele vertraging wordt geconfronteerd. Als u toch met dat model aan de gang 
wilt is het verzoek om Versatel een zeer korte termijn te geven voor het opleveren van die 
openbare versie. Wat ik u niet heb horen zeggen, maar wat ik wel veronderstel wat u bedoelt is 
dat KPN natuurlijk ook nog de gelegenheid krijgt om over de versie die zij uiteindelijk ter 
beschikking krijgt, commentaar te leveren, voor een tijdstip dat u dat bij de uiteindelijke 
beslissing kan nemen. Maar dat veronderstel ik eigenlijk als bekend. 
 
Misschien in aansluiting daarop een eerste opmerking, die ik sowieso had willen maken, en dat 
is de rol van de kosten van Versatel voor deze hele procedure. Het moet niet zo zijn, en ik denk 
ook niet dat dat met de beleidsregels is beoogd, dat deze procedure nu in feite leidt tot het 
vaststellen van FTA-tarieven voor Versatel die op haar eigen kosten zijn georiënteerd. Daar 
moeten we niet naar toe. We moeten er naar toe, dat er een algemene normering geldt voor FTA-
tarieven zoals KPN voorstelt, reciprociteit zoals in de beleidsregels is voorgesteld, vertraagde 
reciprociteit en dat de blik op de kosten op grond van paragraaf 23 eigenlijk uitsluitend is 
bedoeld om te zien of de toepassing van die algemene beleidsregels in dit specifieke geval onder 
alle relevante omstandigheden tot onaanvaardbare resultaten moet leiden. Het is een marginale 
toets op de toepassing van de beleidsregel. Dus de beleidsregel moet hoofduitgangspunt zijn, of 
dat nu reciprociteit of vertraagde reciprociteit is, de kosten zijn een marginale toets op de 
aanvaardbaarheid en niet een leidend beginsel voor de toepassing ervan. In het verlengde 
daarvan, dat moet ook zo zijn, want nogmaals, u kunt zich eindeloos verdiepen in de 
kostenberekeningsystematiek, maar u weet zelf uit het EDC-traject dat dat een onbegaanbare 
weg is om dat met alle dertien FTA-partijen individueel af te ronden. U doet zichzelf dus ook 
geen plezier als u die kosten van de Telco's op een andere manier in aanmerking wilt nemen dan 
een marginale toets op de aanvaardbaarheid van de uitkomsten van de toepassing van de 
beleidsregels. 
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Overigens roep ik u wel op om bij de beoordeling van de daar te presenteren kostenniveaus in 
gedachte te houden, dat de retail-tarieven van Versatel beneden die van KPN liggen. Dus als de 
kosten nu daadwerkelijk zo veel hoger zijn dan die van KPN, dan is de werkelijke vraag a, kan dat 
dan wel? Zijn de kosten die u dan gepresenteerd worden wel juist, want ze biedt toch retail-
tarieven aan die goedkoper zijn dan die van KPN. Wordt er dan niet mogelijk toch gewoon 
volgens een gramcy pricing methode en kruissubsidie de retail-tarieven extra laag aangeboden, 
om dan de rekening daarvan aan anderen aanbieders te presenteren in de vorm van een FTA-
tarief. Een ongewenste ontwikkeling, zeker als je het de facto monopoliede karakter van de FTA-
dienst daarbij in aanmerking neemt. Hoewel Versatel op dit momnet nog niet uitdrukkelijk als 
AMM-partij is aangewezen, mag u bij de ingreep die u doet op grond van de redelijkheid wel 
degelijk oog hebben voor het feit dat die FTA-dienst de facto een monopoliede dienst is. Dat ligt 
mijns inziens ook aan die beleidsregels ten grondslag. 
 
Wat mijnheer Van Angeren zegt is, kijk het is heel eenvoudig. Artikel 23 hoort eigenlijk niet in 
de beleidsregels. Of je hebt de beleidsregels of je hebt artikel 4.84 AWB, namelijk de uitkomst 
ervan is onaanvaardbaar en dan moet je ze buiten toepassing laten. Dat is een veel te veel zwart 
witte benadering. Om te toetsen of er sprake is van onevenredigheid, en dat vergt 4.84, moet je 
natuurlijk even naar de kosten kijken en moet je die toetssteen uitvoeren. Dat is precies wat 
artikel 23 van de beleidsregels zegt. Als toetssteen op de aanvaardbaarheid van de toepassing 
van de beleidsregels in het specifieke geval, kijkend naar de kosten, als dat alle omstandigheden 
in aanmerking genomen niet tot een onaanvaardbaar resultaat leidt, kunnen de beleidsregels 
gewoon worden toegepast, komt artikel 4.84 gewoon niet aan de orde en als het wel 
onaanvaardbaar is, als het wel onevenredig is, vanzelfsprekend worden beleidsregels dan niet 
toegepast. 
 
Mijnheer Van Angeren heeft geciteerd uit een bijsluiter bij een factuur van KPN uit 2002, waarin 
werd uitgelegd dat de consumenten wellicht niet zo veel zouden merken van de aangepaste 
retail-tarieven naar aanleiding van hogere FTA-tarieven van andere vaste aanbieders. Allereerst 
wil ik u daarbij aangeven, dat dat een illustratie is van hoe moeilijk het is voor KPN om op die 
manier de schade te beperken die zij door de verhoging van haar eigen retail-tarieven voor dit 
verkeerstype in de retailmarkt lijdt. Ze moet zich in allerlei bochten kronkelen om aan haar 
aanbieders te verklaren waarom zij die tarieven verhoogt. Het citaat dat die tariefafwijkingen 
maar klein zijn, zoals KPN toen schreef, is al lang niet meer van toepassing. Toen dit geschreven 
werd in april/mei 2002 had Versatel zijn tarieven nog niet verhoogd. Zoals we weten zijn die 
inmiddels met hele flinke sprongen verhoogd. Inmiddels kan dus niet meer worden volgehouden 
dat die tariefverschillen klein zijn en zal dat dus ook niet meer door KPN aan haar eindgebruikers 
kunnen worden volgehouden. Dat argument is misplaatst en illustreert dus eigenlijk eens te 
meer de schade die KPN lijdt op de retailmarkt. 
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Van Angeren 
De eerste opmerking was, wat is nou de rol van de kosten van Versatel. Ja, zegt KPN, u moet 
eigenlijk helemaal niet kijken naar de kosten van Versatel, niet op kosten zijn georiënteerd. Ja, 
denk ik dan, dat is toch regelrecht in strijd met de wetsgeschiedenis van artikel 6.2, die we al 
uitvoerig hebben toegelicht in de zienswijze, waarin duidelijk is gezegd, dat je bij de 
beoordeling wat redelijk is wel degelijk moet kijken naar de kosten die je maakt. 
 
Het tweede was het punt van de hoogte van de retail-tarieven. Daar zal mr. Burger zo op in 
gaan. 
 
Het derde punt was de beleidsregels, alinea 23 of 4.84 AWB. Terecht zegt KPN dat bij de toetsing 
of het onevenredig is je moet kijken naar de kosten. Dat heeft Versatel ook altijd al gezegd. Als 
de beleidsregels er toe zouden leiden dat uw college van mening is dat het tarief redelijk is, dat 
evident onder de kosten is. Met andere woorden, dat Versatel niet uit de kosten kan komen, dan 
is dat tarief onevenredig en moet uw college afwijken. Vervolgens zegt mr. Eijsvoogel, maar voor 
het kijken naar de kosten, dan moet je weer naar de beleidsregels kijken. Dat laatste is naar mijn 
mening stellig onjuist. De beleidsregels moeten blijven worden toegepast, vertraagde 
reciprociteit. Leidt dat tot onevenredigheid, dan moet u als college zelfstandig beoordelen als 
college waaruit die onevenredigheid bestaat en moet u niet weer terug gaan naar diezelfde 
beleidsregels, maar moet u gewoon zelfstandig, op grond van uw eigen bevoegdheid nagaan wat 
in dit geval onevenredig is en dan moet u zoals KPN terecht heeft gezegd naar de kosten kijken. 
 
Het vierde punt was de bijsluiter. Daarvoor geef ik graag ook het woord aan mr. Burger, die ook 
nog zal ingaan op de hoogte van de retail-tarieven. 
 
Burger 
Ik wou even één andere opmerking maken. In het begin van het pleidooi van KPN voor de pauze 
is er gesproken over vraag 1b, wat is nu het financiële belang van KPN. Toen heb ik een aantal 
cijfers voorbij horen komen, dat waren de FTA-tarieven die KPN moet betalen. Ik kan niet zeggen 
of die juist zijn, maar ik ga er maar van uit dat dat zo is. Ik vind het wel belangrijk om nogmaals 
te benadrukken dat die tarieven die Versatel heeft vastgesteld en die door KPN zijn betaald, 
weliswaar betwist, één op één gedifferentieerd zijn in de eindgebruikerstarieven. Dus als we het 
hier hebben over financieel belang in de zin van een schade, die is hier natuurlijk niet, omdat 
die tarieven door KPN aan de eindgebruikers in rekening zijn gebracht en ook betaald neem ik 
aan. Ik vind het van belang dat nog op te merken. 
 
Wat betreft de retailtarieven, daar hebben we in deze procedure ook een discussie over gehad, 
de retailtarieven van Versatel zullen altijd onder die van KPN moeten liggen en zullen altijd een 
spiegeling zijn van die van KPN om uiteraard geen businesscase te maken. Die tarieven zijn ook 
niet gereguleerd. Waar het straks om gaat is het FTA-tarief en zal aangetoond moeten worden 
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dat de kosten die toegerekend worden aan die FTA-dienst ook redelijk zijn, dat dat kosten zijn 
die door efficiënte operator gemaakt zijn. Er zullen een aantal omstandigheden genoemd worden 
waarom die kosten gemaakt zijn. Daar gaan we straks op in. Dat staat los van het retailtarief en 
het is volstrekt logisch dat het retailtarief altijd gespiegeld zal zijn aan dat van KPN. 
 
Dan nog een opmerking over de folder waar in de pleitnotitie aan is gerefereerd die is inderdaad 
uit 2002. Gisterenavond nog kreeg mevrouw Van den Berg een e-mail van KPN, meneer Lonke 
aan het FIST en dat gaat over de introductie van de 088-bedrijfsnummerdienst. Daarin geeft 
KPN, ik kan u de e-mail toesturen als u wilt. Ik kreeg hem gisteren pas, dus kon hem niet meer 
reproduceren. Daar is een discussie gaande van moeten we nu voor die dienst een tariefmelding 
doen. Er komen natuurlijk allemaal verschillende tarieven uit voort. Nee zegt KPN tegen FIST, 
tariefmelding is niet nodig voor vast verkeer omdat een retailtarief naar vast laag is. Nog 
belangrijker: retailtariefvariatie tussen de terminating en netwerken, dus ORDB, klein is. Dat is 
gewoon een bevestiging van hetgeen in de folder staat. Die is twee jaar oud, deze e-mail is van 
gisteren, vrijwillig gestuurd door KPN. Het lijkt me nog steeds een relevant gegeven. 
 
Het kostenmodel moeten we het in het vertrouwelijke gedeelte nog even over hebben. Ik merk 
op dat het model wat nu herschreven zou moeten worden, dat daar veel tijd mee gemoeid zal 
zijn. Ik wijs u erop dat Versatel nog nooit een model van KPN gezien heeft. geen EDC-model, 
geen componistmodel. We hebben het hier dus over een model zonder de gegevens. Dat is wat 
KPN wil. Dat hebben we ook nooit van KPN ontvangen, dus als het al door zou gaan zou het een 
primeur zijn en zien wij uiteraard ook graag die modellen van KPN tegemoet. Hier wordt de 
plicht opgelegd om een kostenmodel te overleggen zonder gegevens. Dat is wel een stap verder 
dan KPN tot op heden heeft moeten doen. Als we dit gaan invoeren dan lijkt het me logisch dat 
Versatel ook inzicht krijgt in die kostenmodellen van KPN. 
 
Van Angeren 
Nog een kleine opmerking naar aanleiding van het feit waar KPN mee begon deze repliek. 
Versatel wist al lang waar ze aan toe was, dat had ze ook in het kader van eerdere procedures al 
kunnen doen. Ik herhaal nog even voor de duidelijkheid wat ik daarover heb gezegd. Het gaat 
om deze aanvraag, die dateert van 14 mei 2004 en dat is de procedure waar we het over hebben. 
Wat er allemaal in vorige procedures kon, daar gaat het hier niet over. Bij de termijnstelling 
moet u rekening houden met het feit dat het hier een aanvraag betreft van 14 mei 2004 en dat 
er nu al een hoorzitting is met een uitvoerig overleg over dat kostenmodel is eigenlijk al snel 
vergeleken met de aanvraag van 8 juli 2002 waarover door uw college pas in juli 2003 is beslist. 
 
Voorzitter 
Hiermee is ook de volgende termijn van Versatel beëindigd. 
 
Ik sluit hierbij dit openbare deel van de hoorzitting onder dankzegging voor uw komst. 



Besluit 
Openbaar 
 
 

   63

 



Besluit 
Openbaar 
 
 

   64

Vertrouwelijk gedeelte Versatel 
 
Hoorcommissie 
De heer Dries (afdeling IBT) 
De heer Van Steenis (afdeling IBT) 
Mevrouw Partiman (afdeling JZ) 
Janine Verweij (voorzitter, afdeling IBT) 
 
Partij 2 Versatel 
De heer Mrs J.R. van Angeren (Stibbe, gemachtigde Versatel) 
Mevrouw Jose van der Berg (Versatel) 
De heer Peter Montijn (Versatel) 
Mevrouw Maggie Timoney (Ryan Consultants) 
De heer Julius Ronner (Versatel) 
 
Voorzitter 
We gaan verder met het derde gedeelte van de hoorzitting van 4 augustus 2004. 
 
[Vertrouwelijk] 
 
Einde vertrouwelijk deel. 
 
Ik sluit hierbij de hoorzitting en wens u een goed thuisreis. 
 
 


