
   

 
 
Ons kenmerk: OPTA/JUZ/2004/204424 
Zaaknummer: JB 04118 
Datum          :      23 februari 2005 
 
Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op het 
bezwaarschrift dat SNT Connect BV heeft ingediend tegen het besluit van het college van 28 
september 2004 met kenmerk OPTA/EGM/2004/203281. 
 

1. Samenvatting  
1.1 SNT Connect BV (hierna: SNT) heeft op 23 juli 2004 het college verzocht haar op grond van artikel 39 

Besluit ONP huurlijnen en telefonie (hierna: het Boht) ontheffing te verlenen van het in artikel 35, 36 
alsmede artikel 38, eerste lid Boht bedoelde vereiste om voorafgaand aan het wijzigen van tarieven of het 
in de markt zetten van kortingen aan het college toestemming te vragen.  
 

1.2 SNT is van mening dat het segment uit de markt waarop zij actief is, beschouwd moet worden als een 
aparte relevante markt als bedoeld in artikel 39 van het Boht. SNT is van mening dat het college de 
relevante markt moet bepalen om tot een zinnige toepassing van artikel 39 Boht te komen. SNT verwijst 
daarvoor o.a. naar de werkwijze van de Europese Commissie bij marktafbakening. 
 

1.3 Het college heeft bij besluit van 28 september 2004 het verzoek van SNT afgewezen. Het college heeft 
daarin overwogen dat hij slechts ontheffing kan verlenen indien de partij met aanmerkelijke marktmacht 
(hierna: AMM-partij) - in dit geval SNT als dochteronderneming van KPN - kan aantonen dat op de 
relevante markt waarop zij actief is, sprake is van daadwerkelijke concurrentie. Naar het oordeel van het 
college is de markt voor “vaste openbare telefoonnetwerken en vaste openbare telefoondiensten”  de 
relevante markt als bedoeld in artikel 39 van het Boht en niet een onderdeel daarvan zoals de “0800/090x-
markt”. Het college is van oordeel dat hij geen bevoegdheid heeft om naast de relevante productmarkten 
zoals genoemd in artikel 6.4 Telecommunicatiewet (oud) (hierna: “Tw (oud)”) andere relevante markten 
aan te wijzen. Hieruit moet worden afgeleid dat het college evenmin een bevoegdheid heeft om voor het 
segment van de relevante productmarkt waarop SNT actief is, te weten 0800/090x-diensten, ontheffing te 
verlenen.  
SNT blijft gehouden aan de voor haar (en KPN) geldende verplichtingen totdat de besluiten als bedoeld in 
artikel 19.4, eerste lid, Tw in werking zijn getreden. 
 

1.4 Het college verklaart het bezwaarschrift ongegrond. 
 
 

2. Verloop van de procedure 
2.1 Het college heeft op 23 juli 2004 van SNT het verzoek ontvangen om haar op basis van artikel 39 van het 

Boht ontheffing te verlenen van de in artikel 35, 36 en 38 Boht neergelegde verplichtingen om 
voorafgaand aan het wijzigen van tarieven of het in de markt zetten van kortingen daarvoor aan het 
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college toestemming te vragen.  
 

2.2 SNT heeft aangegeven dat zij veel hinder ondervindt van de genoemde verplichtingen. De regels stellen 
SNT niet in staat adequaat, flexibel en snel te reageren op de ontwikkelingen in de markt. SNT heeft 
informatie overgelegd, waaruit volgens haar blijkt dat zij op de ‘markt voor 0800/090x-diensten’ een 
marktaandeel heeft dat [bedrijfsvertrouwelijk] bedraagt. Volgens SNT blijkt uit de verstrekte informatie dat 
sprake is van daadwerkelijke concurrentie. 
 

2.3 Op 28 september 2004 heeft het college het verzoek van SNT afgewezen. SNT heeft tegen deze afwijzende 
beslissing op 9 november 2004 een bezwaarschrift ingediend. De gronden van het bezwaar zijn op 24 
november 2004 aangevuld. Op 18 januari 2005 heeft een hoorzitting plaatsgevonden, waarin SNT in de 
gelegenheid is gesteld haar bezwaren toe te lichten. 
 
 

3. Het bestreden besluit 
Het bestreden besluit betreft de afwijzing van het verzoek om ontheffing van SNT dat zij op basis van 
artikel 39 van het Boht aan het college heeft gedaan. Het college heeft in het besluit geoordeeld dat de 
“0800/090x-markt” onderdeel uitmaakt van de markt voor “vaste openbare telefoonnetwerken en vaste 
openbare telefoondiensten”, welke in zijn geheel als relevante markt in de zin van artikel 39 Boht moet 
worden gezien. Het college heeft geoordeeld dat hij op basis van de Tw (oud) geen mogelijkheid heeft om 
voor een bepaald segment van de relevante markt ontheffing te verlenen van verplichtingen die gelden 
voor partijen die op de relevante markt actief zijn. Het college heeft geoordeeld dat hij ten aanzien van de 
relevante markt slechts ontheffing kan verlenen als sprake is van daadwerkelijke concurrentie op die 
betreffende relevante markt. Het segment van de relevante markt waar SNT op actief is, te weten 
0800/090x-diensten is geen relevante markt als bedoeld in artikel 39 Boht. Uit de door SNT overgelegde 
gegevens is het college niet gebleken dat op de markt voor “vaste openbare telefoonnetwerken en vaste 
openbare telefoondiensten” sprake is van een zodanige concurrentie die het rechtvaardigt dat hij KPN 
ontheffing verleend van de verplichtingen uit het Boht. 
 
 

4. Juridisch Kader 
4.1 Voor de beoordeling van het verzoek van SNT is het overgangsrecht van belang dat is opgenomen in de Tw 

naar aanleiding van de implementatie van het Europese geharmoniseerde regelgevende kader voor de 
elektronische communicatiesector 2002. 
 

4.2 Artikel 19.5, eerste lid, Tw luidt als volgt: 
 “Aanbieders van vaste openbare telefoondiensten die op het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet 
implementatie Europees regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector 2002 door het 
college zijn aangewezen op grond van artikel 6.4, eerste lid, zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van 
die wet, behouden de aan deze aanwijzing verbonden verplichtingen tot de inwerkingtreding van de 
besluiten bedoeld in artikel 19.4 eerste lid.”  
 

4.3 Artikel 19.5, achtste lid, Tw luidt – voor zover hier van belang - als volgt: 
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”Het college behoudt tot vierentwintig maanden na de inwerkingtreding van de Wet implementatie 
Europees regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector 2002 de taken en bevoegdheden 
zoals deze voor het tijdstip van inwerkingtreding van die wet, in verband met de verplichtingen, bedoeld in 
het eerste tot en met vierde lid, aan hem bij of krachtens de hoofdstukken 6 en 7 zijn toegekend of 
opgedragen,….” 
 

4.4 Artikel 19.3 Tw luidt als volgt: 
”De in artikel 6a.1, tweede lid, bedoelde relevante markten die nodig zijn voor de in de artikelen 27 van 
richtlijn nr. 2002/21/EG, 7, derde lid, van richtlijn nr. 2002/19/EG of 16, derde lid, van de richtlijn 
2002/22/EG, bedoelde marktanalyses, worden door het college zo spoedig mogelijk na inwerkingtreding 
van de Wet implementatie Europees regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector 2002 
bepaald.” 
 

4.5 Het Boht is gebaseerd op artikel 6.9, vijfde lid, 7.1 en 7.5 van de Tw(oud) en bevat voor het college de 
taken en bevoegdheden als bedoeld in artikel 19.5, achtste lid, Tw en voor SNT de verplichtingen zoals 
bedoeld in artikel 19.5, eerste lid, Tw. 
 

4.6 Artikel 39, eerste lid, Boht luidt als volgt: 
“Het college kan ontheffing verlenen van de artikelen 35, 36, alsmede van het in artikel 38, eerste lid, 
bedoelde vereiste van voorafgaande toestemming, aan aanbieders van de vaste openbare telefoondienst, 
voor een bepaalde relevante markt indien het college van oordeel is dat er op die relevante markt sprake is 
van daadwerkelijke concurrentie.” 
 

4.7 Bij besluit van 15 november 2000 (kenmerk OPTA/EGM/2000/202722) heeft het college Koninklijke KPN 
N.V. en haar groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, voor 
zover zij aanbieder zijn van een vast openbaar telefoonnetwerk en een vaste openbare telefoondienst, 
aangewezen als aanbieder met aanmerkelijke marktmacht op de nationale markt voor vaste openbare 
telefonie. Als dochtermaatschappij van KPN gelden ook voor SNT de uit de aanwijzing voortvloeiende 
verplichtingen. 
 
 

5. Argumenten 
5.1 Volgens SNT blijkt uit de tekst van artikel 39 Boht dat de “bepaalde relevante markt” niet gelijk is aan de 

markt voor vaste openbare telefoondiensten. SNT is van mening dat de zogenaamde 0800/090x-markt “een 
bepaalde relevante markt” is in de zin van artikel 39 Boht. Het college dient met betrekking tot die markt 
vast te stellen of er sprake is van daadwerkelijke concurrentie en niet met betrekking tot de gehele markt 
voor “vaste openbare telefoondiensten en vaste openbare telefoonnetwerken”. SNT heeft aangegeven dat 
artikel 39, eerste lid, Boht volgens haar ziet op het verlenen van ontheffing voor “een bepaalde relevante 
markt” waarop een aanbieder van “de vaste openbare telefoondienst”, die krachtens artikel 6.4 Tw (oud) is 
aangewezen actief is. Volgens SNT wordt dit door het college miskend. 

 
5.2 SNT vindt het onbegrijpelijk dat zij pas ontheffing zou kunnen krijgen als op de gehele markt voor vaste 

openbare telefoondiensten en vaste openbare telefoonnetwerken sprake is van daadwerkelijke 
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concurrentie, aangezien zij op het grootste deel van die markt niet actief is en er ook geen invloed op kan 
uitoefenen. 
 

5.3 SNT stelt dat het college ten onrechte heeft nagelaten de “bepaalde relevante markt” vast te stellen, zodat 
hij niet tot een zinnige toepassing van artikel 39 heeft kunnen komen. 
Tijdens de hoorzitting heeft SNT aangegeven dat in het besluit is aangegeven dat de 0800/090x-markt 
onderdeel zou vormen van een grotere “relevante markt”, maar dat niet wordt gemotiveerd waarom dat het 
geval zou zijn. Naar aanleiding van de overweging in het besluit ”Op dit moment is nog niet duidelijk hoe 
de markten afgebakend worden en of de 0800/090x-markt als aparte markt kan worden aangemerkt.”, 
stelt SNT dat het onbegrijpelijk is dat het college het verzoek van SNT wel heeft afgewezen. SNT is van 
mening dat het college dit had moeten onderzoeken. 
 

5.4 SNT geeft aan op welke wijze het college de relevante markt zou moeten vaststellen en verwijst daarvoor 
naar de wijze waarop de Europese Commissie te werk gaat bij marktafbakening, alsmede naar twee 
besluiten van de dg-NMa, waaruit volgens SNT moet worden afgeleid dat volgens de dg-NMa de diensten 
die SNT aanbiedt tot een andere markt behoren dan het aanbieden van telecommunicatiediensten zoals 
KPN dat doet. 
 

5.5 SNT verwijst naar een brief van het college waarin het college naar aanleiding van een tariefvoorstel door 
KPN namens SNT, verzoekt “een nadere beschrijving te geven van de huidige (concurrentie)situatie op de 
markt voor nationale 0800/090x-diensten”. Met deze verwijzing stelt SNT dat het college zelf ook van 
oordeel is dat er sprake is van een aparte 0800/090x-markt. 
 

5.6 SNT is van mening dat sprake is van daadwerkelijke concurrentie op de 0800/090x-markt en stelt dat het 
college dat niet bestrijdt. SNT overlegt daartoe een brief van 23 juli 2004 welke aan het college gezonden 
is en waaruit naar de mening van SNT blijkt dat het marktaandeel van SNT [bedrijfsvertrouwelijk] bedraagt. 
SNT heeft tijdens de hoorzitting gewezen op een recent besluit van het college van 11 januari 2005 m.b.t. 
het VolumePakketSuper, waarin het college naar de mening van SNT heeft onderkend dat sprake is van 
daadwerkelijke concurrentie. SNT begrijpt dan ook niet welk belang het college nastreeft door geen 
ontheffing te verlenen. SNT is van mening dat het volstrekt onevenredig is dat aan haar ingevolge het Boht 
beperkingen worden opgelegd en dat de gevraagde ontheffing niet wordt verleend.  
 

5.7 Tijdens de hoorzitting heeft SNT uiteengezet welk belang zij heeft bij de ontheffing. Kort samengevat 
bestaat het belang hierin dat SNT niet snel en adequaat kan reageren op ontwikkelingen in de markt, 
waardoor zij klanten verliest. Als voorbeeld wordt genoemd het besluit van 11 januari 2005 inzake het 
VolumePakket Super. Op 8 december 2004 heeft SNT de aanvraag ingediend en op 11 januari 2005 heeft 
SNT het besluit van het college ontvangen. Inclusief de voorbereiding bij SNT voor de aanvraag zijn er 
bijna twee maanden gemoeid met het verkrijgen van goedkeuring.  
 
 

6. Overwegingen 
6.1 De juridische vragen waar het college zich in deze kwestie voor gesteld ziet betreffen: 

1. Wat moet onder een relevante markt worden verstaan in de zin van artikel 39 Boht? en  
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2. Aan welke voorwaarden van artikel 39 Boht moet voldaan zijn wil het college gebruik kunnen maken van 
zijn bevoegdheid om ontheffing te verlenen? 
Na beantwoording van deze vragen kan pas een antwoord gegeven worden op de vraag of het college al 
dan niet bevoegd is SNT een ontheffing te verlenen. 
 

6.2 Uit artikel 19.5, achtste lid, Tw blijkt dat het college op grond van de oude Tw zijn bestaande 
bevoegdheden met betrekking tot de naleving van verplichtingen welke onder de oude Tw aan partijen met 
aanmerkelijke marktmacht (hierna: AMM-partijen) zijn opgelegd, behoudt tot maximaal 24 maanden na 
inwerkingtreding van de gewijzigde wet. Deze bevoegdheden houden op te bestaan nadat het college op 
grond van artikel 6a.1 Tw de relevante markten heeft bepaald én op grond van artikel 6a.2 Tw aan partijen 
verplichtingen heeft opgelegd, die op de betreffende markten beschikken over aanmerkelijke marktmacht. 
Uit artikel 19.3 Tw blijkt dat het college de marktanalyses zo spoedig mogelijk zal bepalen. Het college 
werkt op dit moment aan de afbakening van de relevante markten, bedoeld in artikel 19.3 jo. 6a.1, tweede 
lid, Tw. 
 

6.3 Naar het oordeel van het college komt aan het begrip ‘relevante markt’ in het Boht en de Tw (oud) een 
andere betekenis toe dan het begrip ‘relevante markt’ uit artikel 6a.1 van de Tw. Het college is van oordeel 
dat SNT ten onrechte in de veronderstelling verkeert dat het college ten tijde van de Tw (oud) en onder 
vigeur van het overgangsrecht de bevoegdheid had en heeft om andere productmarkten af te bakenen - en 
in het bijzonder een productmarkt voor 0800/090x-diensten - vooruitlopend op de af te bakenen 
productmarkten als bedoeld in artikel 6a.1 Tw. Het college is van oordeel dat de ‘0800/090x-markt’ niet is 
aan te merken als een relevante markt in de zin van artikel 39 Boht. Het Boht is gebaseerd op de artikelen 
6.9, vijfde lid, 7.1 en 7.5 van de Tw (oud). Het begrip ‘relevante markt’ is echter niet in het Boht noch in 
de Tw (oud) gedefinieerd. Voor de invulling van het begrip ‘relevante markt’ dient daarom aansluiting 
gezocht te worden bij de invulling die de wetgever bij de totstandkoming van de Tw (oud) daaraan heeft 
willen geven. 
 

6.4 KPN en al haar groepsmaatschappijen (inclusief dochtermaatschappijen, zoals SNT) zijn in het besluit van 
het college van 15 november 2000 aangewezen als partij met aanmerkelijke marktmacht (hierna: AMM). 
SNT erkent dat zij op grond van artikel 19.5, eerste lid, Tw, de verplichtingen behoudt op basis van het 
Boht. In het betreffende aanwijzingsbesluit heeft het college al aangegeven dat hij in het kader van zijn 
aanwijzingsbevoegdheid de markt voor vaste openbare telefoonnetwerken en de markt voor vaste 
openbare telefoondiensten als de relevante productmarkt beschouwt, welke hij gezamenlijk de markt voor 
vaste openbare telefonie noemt. In het betreffende besluit heeft het college zich ook op het standpunt 
gesteld dat  
 

“marktsegmentatie voor het aanwijzen van een partij met aanmerkelijke marktmacht niet 
relevant is omdat het college aanbieders op grond van artikel 6.4, eerste lid, Tw dient aan te 
wijzen voor de bij de wet gedefinieerde markt voor vaste openbare telefoonnetwerken en vaste 
openbare telefoondiensten.1” 
 

                                                      
1 Besluit van het college van 15 november 2000, kenmerk OPTA/EGM/2000/202722, randnummer 119. 
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6.5 Uit artikel 6.4 Tw(oud) alsmede uit de memorie van toelichting2 blijkt dat door het college wat betreft de 
relevante productmarkt drie door de wetgever bepaalde productmarkten onderscheiden moeten worden. De 
markt voor ‘0800/090x-diensten’ is daarbij als zodanig niet genoemd. Uit het feit dat het college geen 
bevoegdheid had om op andere dan de genoemde markten AMM-partijen aan te wijzen en evenmin de 
bevoegdheid had om zelf andere relevante markten aan te wijzen, moet worden afgeleid dat het college 
ook niet de bevoegdheid had - en onder het overgangsrecht heeft - om voor een segment uit een bepaalde 
relevante markt ontheffing aan een AMM-partij te verlenen.  
 

6.6 Uit de artikelsgewijze toelichting bij het Boht blijkt bovendien dat door het opnemen van de 
ontheffingsbepaling in artikel 39 Boht uitvoering is gegeven aan artikel 17, zesde lid, van Richtlijn 
98/10/EG. “Ingevolge die bepaling hoeven tarieven niet op kostprijs te zijn gebaseerd in een specifiek 
geografisch gebied indien in dat gebied op de markt voor de vaste openbare telefoondienst sprake is van 
effectieve concurrentie3.” Uit deze toelichting blijkt dat wil het college gebruik kunnen maken van zijn 
bevoegdheid om ontheffing te verlenen, het moet gaan om de markt voor de vaste openbare 
telefoondienst en bovendien sprake moet zijn van daadwerkelijke concurrentie op deze productmarkt 
binnen een bepaald geografisch gebied. Hieruit blijkt naar het oordeel van het college niet dat het 
betreffende artikel ook door het college gebruikt kan worden als er sprake is van effectieve concurrentie op 
een bepaald segment van de markt voor de vaste openbare telefoondienst. De relevante markt is dan ook 
geen segment van de relevante productmarkt zoals het SNT stelt. Anders dan SNT van mening is, is het 
college van oordeel dat artikel 39 Boht hem geen zelfstandige bevoegdheid geeft tot het vaststellen van 
een andere relevante productmarkt dan de in de wet genoemde en daar vervolgens ontheffing van te 
verlenen.  
 

6.7 SNT verwijst in haar bezwaarschrift naar een brief van het college waaruit zou blijken dat het college zelf 
ook van mening is dat er sprake is van een aparte 0800/090x-markt. In de betreffende brief verzoekt het 
college SNT om in te gaan op de specifieke deelmarkten ten aanzien van markt voor nationale 0800/090x-
diensten, alsmede op de ontwikkeling van SNT’s marktaandeel op deze deelmarkten. Het gaat in de 
betreffende brief echter niet om de ‘relevante markt’ zoals bedoeld in artikel 39 van het Boht. De 
betreffende vragen zijn door het college gesteld naar aanleiding van een tariefvoorstel van SNT. De vragen 
moeten gezien worden in het licht van de afweging die het college naar aanleiding van de beantwoording 
van deze vragen door SNT diende te maken, ten aanzien van het al dan niet toepassen van een minder 
strikte squeezetoets ten gunste van de door SNT te hanteren tarieven. De tarieven van de producten van 
SNT worden niet op element-niveau getoetst zoals gebruikelijk, maar op geaggregeerd niveau (middels een 
integrale test) alsmede op het niveau van het individuele tariefpakket (middels een floortest). De brief 
geeft geen aanleiding te veronderstellen dat het college daarmee een andere relevante markt heeft willen 
onderscheiden van de bestaande relevante markten zoals bedoeld in de Tw (oud) bezien in samenhang met 
artikel 39 Boht.  
 

6.8 Nu het college geen bevoegdheid had om naast de relevante productmarkten zoals genoemd in artikel 6.4 
Tw (oud) andere relevante productmarkten aan te wijzen, heeft het college evenmin een bevoegdheid om 

                                                      
2 Tweede Kamer, Vergaderjaar 1996-1997, 25533, nr. 3 p. 98. 
3 Staatsblad 1998, 639, p. 24. 
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voor het segment van de relevante productmarkt waarop SNT actief is, te weten 0800/090x-diensten 
ontheffing te verlenen. SNT blijft gehouden aan de voor haar (en KPN) geldende verplichtingen totdat de 
besluiten als bedoeld in artikel 19.4, eerste lid, Tw in werking zijn getreden. 
 

6.9 Voor het overige kan hetgeen door SNT is aangevoerd niet tot een andere beoordeling leiden.  
 
 
 

7. DICTUM 
 

Het college verklaart het bezwaarschrift van SNT ongegrond. 
 
 
 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
namens het college, 
hoofd van de stafafdeling Juridische Zaken 
 
W.G. 
 
 
mr. P.J. Schnezler 
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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 de Rechtbank Rotterdam.             

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

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 de Rechtbank, telefonisch bereikbaar op (010) 297 12 34. 
 
 


