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Besluit van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college), 
inhoudende de beslissing op het bezwaar van KPN Mobile The Netherlands B.V. (hierna: KPN Mobile) en 
het bezwaar van Yarosa B.V. (hierna: Yarosa) tegen het besluit van het college van 23 juli 2003 
(OPTA/IBT/2003/202380), waarin hij, op grond van artikel 6.3 jo. 6.9 van de Telecommunicatiewet, de 
regels heeft vastgesteld in het tussen partijen gerezen geschil over bijzondere toegang ten behoeve van 
SMS-diensten.  
 

1 Samenvatting 
  
1. Yarosa wil openbare telecommunicatiediensten aanbieden die zich met name richten op het zenden 

en ontvangen van SMS1-berichten (hierna: SMS-diensten). Voorbeelden van deze diensten zijn: 
spelletjes door middel van SMS-berichten, SMS-berichten tussen eindgebruikers onderling2 (hierna: 
peer-to-peer SMS-dienst), interactieve SMS-diensten en informatiedienstverlening door middel van 
SMS-berichten. Yarosa wil hiertoe een eigen SMS-centrale exploiteren. De enige marktpartijen die op 
dit moment dergelijke centrales exploiteren, zijn de aanbieders van mobiele 
telecommunicatienetwerken. De positie die Yarosa wil innemen, is dan ook uniek te noemen. Yarosa 
wil dat haar SMS-centrale bereikbaar is voor alle eindgebruikers van mobiele operators. Dit biedt 
eindgebruikers, anders dan nu het geval is, de mogelijkheid dat ze zelf kunnen kiezen van welke 
aanbieder zij SMS-diensten afnemen. Tevens wil Yarosa ook andere aanbieders in de gelegenheid 
stellen dat deze aanbieders SMS-diensten via haar SMS-centrale kunnen aanbieden. 

 
2. Teneinde dit mogelijk te maken dient Yarosa toegang te hebben tot de mobiele netwerken. Om dit te 

bewerkstelligen heeft Yarosa in 2002 een geschil aanhangig gemaakt om bijzondere toegang te 
krijgen tot het netwerk van KPN Mobile voor het aansluiten van haar eigen SMS-centrale op dit 
netwerk. Bij besluit van 16 oktober 20023 (hierna: besluit G.12.02) heeft het college bepaald dat het 
een redelijk verzoek voor bijzondere toegang betrof en dat, gezien de geldende verplichting van 
KPN Mobile, zij derhalve verplicht was Yarosa een aanbod te doen. Daarnaast stelde het college ook 
een aantal aanvullende eisen aan dit aanbod. Het aanbod dat KPN Mobile vervolgens heeft gedaan, 
voldoet volgens Yarosa echter niet aan het besluit G.12.02 en aan de wet. Zij heeft het aanbod 
afgewezen en het college verzocht de regels te stellen die tussen haar en KPN Mobile zullen gelden. 

 
3. In het bestreden besluit (G.82.02) heeft het college bepaald dat KPN Mobile het aanbod moet doen 

aan Yarosa dat haar SMS-centrale direct wordt aangesloten op het netwerk van KPN Mobile op 
dezelfde wijze waarop zij dit met haar eigen SMS-centrale heeft gerealiseerd. Voorts heeft het college 
bepaald welke tarieven daarbij gelden als redelijke tarieven, dat het aanbod een geldingsduur heeft 
van ten minste 3 jaar en binnen welke termijn KPN Mobile het aanbod moet doen en e.e.a. moet 
hebben gerealiseerd. 

1 

                                                      
1 SMS: Short Message Service 
2 Ook wel genoemd: ‘peer to peer’ of ‘person to person’. 
3 Besluit inzake geschil Yarosa – KPN Mobile (G.12.02), OPTA/IBT/2002/203292, 16 oktober 2002 
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4. Zowel KPN Mobile als Yarosa hebben bezwaar gemaakt tegen het bestreden besluit. Belangrijkste 
onderwerpen in deze procedure zijn de bevoegdheid van het college om SMS-diensten te reguleren, 
de hoogte van de SMS-wholesaletarieven en de vraag of de toegangsverplichting die op KPN Mobile 
rust ook geldt voor de Onafhankelijke Service Providers (OSP 's) en roaming partners die gebruik 
maken van het netwerk van KPN Mobile. 

 
5. In dit besluit bevestigt het college dat de bijzondere toegangsverplichting, bedoeld in artikel 6.9 Tw, 

ook geldt voor SMS-diensten. Daarnaast bevestigt het college dat deze verplichting in elk geval blijft 
bestaan onder het overgangsregime van het nieuwe Europese regelgevende kader. Voorts bepaalt het 
college hierin welke tarieven naar zijn oordeel redelijk zijn voor deze toegang en bepaalt hij dat de 
toegangsverplichting, die op KPN Mobile als AMM-houder rust, niet geldt voor de OSP's en roaming 
partners die gebruik maken van het netwerk van KPN Mobile. 

 

2  Verloop van de procedure 
 
6. Bij brieven van 29 juli 2003 respectievelijk 2 september 2003 maken KPN Mobile en Yarosa op nader 

aan te voeren gronden bezwaar tegen het bestreden besluit. Bij brief van 3 september 2003 dient KPN 
Mobile de gronden van bezwaar in. Bij brief van 12 september 2003 dient Yarosa haar gronden van 
bezwaar in. 

 
7. Bij brief van 25 september 2003 brengt Yarosa haar schriftelijke zienswijze op het bezwaar van KPN 

Mobile in. Bij brief van 8 oktober 2003 brengt KPN Mobile haar schriftelijke zienswijze op het bezwaar 
van Yarosa in.  

 
8. Bij brief van 3 oktober 2003 deelt het college partijen mede dat hij om praktische redenen beide 

bezwaren gevoegd behandelt. 
 
9. Op 21 oktober 2003 vindt de hoorzitting in de gevoegde bezwaarprocedure plaats. 

 
Voorlopige voorziening 
 
10. Bij brief van 29 juli 2003, aangevuld bij brief van 8 augustus 2003, verzoekt KPN Mobile de 

voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam het bestreden besluit te schorsen. 
 
11. Bij brief van 15 september 2003 verzoekt Yarosa de zelfde voorzieningenrechter een (nader te 

benoemen) voorlopige voorziening te treffen. 
 
12. Op 29 september 2003 vindt de behandeling ter zitting plaats.  
 
13. Op 3 oktober 2003 (dictum) en 10 oktober 2003 (overwegingen) volgt de uitspraak van de 

voorzieningenrechter. 
 

3    Feiten en achtergronden 
 
14. KPN Mobile is een aanbieder van een openbaar mobiel telefoonnetwerk als bedoeld in artikel 1.1, 

onder n, Telecommunicatiewet (hierna: Tw). 
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15. Bij besluit van 20 oktober 1999 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 mobiel openbaar telefoonnetwerk en een mobiele openbare telefoondienst, aangewezen als partij 
met aanmerkelijke macht (hierna: amm) op de nationale markt voor mobiele openbare telefonie op 
grond van artikel 6.4, eerste lid, Telecommunicatiewet (Tw). 

 
16. Yarosa is geregistreerd als aanbieder van openbare telecommunicatiediensten als bedoeld in artikel 

1.1, onder f  juncto artikel 2.1, eerste lid, Tw. Yarosa biedt openbare telecommunicatiediensten aan 
die zich met name richten op het verzenden en ontvangen van SMS-berichten. 

 
17. Yarosa is voornemens om zelf SMS-diensten aan te gaan bieden, met gebruikmaking van een eigen 

SMS-centrale (hierna tevens: SMS-C). Yarosa exploiteert zelf niet een mobiel openbaar 
telefoonnetwerk. Teneinde haar diensten te kunnen aanbieden aan de eindgebruikers van KPN Mobile 
wil zij haar SMS-centrale aan het mobiele netwerk van KPN Mobile koppelen en wel op gelijke wijze 
als de SMS-C’s van KPN Mobile. Ten behoeve hiervan heeft Yarosa een verzoek om bijzondere toegang 
in de zin van artikel 6.9 Tw tot het netwerk van KPN Mobile gedaan. Aangezien KPN Mobile dit heeft 
geweigerd heeft Yarosa hierover een geschil aanhangig gemaakt bij het college. 

 
18. Bij besluit van 16 oktober 20024 (hierna: besluit G.12.02) heeft het college KPN Mobile opgedragen 

Yarosa bijzondere toegang als bedoeld in artikel 6.9 Tw te bieden en daarvoor een aanbod te doen, 
opdat Yarosa SMS-diensten kan aanbieden aan eindgebruikers van het netwerk van KPN Mobile. De 
bezwaren van Yarosa en KPN Mobile tegen het geschilbesluit heeft het college ongegrond verklaard in 
zijn besluit van 3 juni 20035. Tegen dit besluit is door Yarosa en KPN Mobile beroep ingesteld bij de 
rechtbank Rotterdam. Op 3 oktober 2003 heeft de voorzieningenrechter bij voorlopige voorziening 
het besluit van 3 juni 2003 geschorst totdat de rechtbank op de beroepen van Yarosa en KPN Mobile 
heeft beslist. 

 
19. KPN Mobile heeft in november 2002 een aanbod gedaan. Yarosa heeft dit  aanbod afgewezen en 

partijen zijn opnieuw in onderhandeling getreden, echter zonder resultaat. Het belangrijkste bezwaar 
van Yarosa tegen het aanbod was dat het aanbod van KPN voorzag in een feitelijke aansluiting van 
haar SMS-centrale op het netwerk van KPN Telecom en derhalve niet, zoals Yarosa verlangde, 
rechtstreeks op het netwerk van KPN Mobile. In dat geval zou Yarosa een overeenkomst moeten 
sluiten met een andere rechtspersoon, namelijk KPN Telecom, terwijl zij haar verzoek om bijzondere 
toegang aan KPN Mobile had gericht. Bovendien, aldus Yarosa, rust op KPN Telecom geen verplichting 
om haar terzake bijzondere toegang te verschaffen. 

 
20. Aangezien de onderhandelingen over het aanbod geen resultaat opleverden heeft Yarosa op 17 

december 2002 een nieuw geschil aanhangig gemaakt. 
 
21. Bij besluit van 23 juli 2003 (het bestreden besluit) heeft het college KPN Mobile opgedragen Yarosa 

een aanbod te doen voor bijzondere toegang . 
 
22. Op 8 augustus 2003, aangevuld op 27 augustus 2003, heeft KPN Mobile een aanbod gedaan aan 

Yarosa.  
 
23. KPN Mobile en Yarosa hebben beide om uiteenlopende redenen bezwaar gemaakt tegen het bestreden 

besluit. Tevens hebben beiden een voorlopige voorziening gevraagd. De voorzieningenrechter heeft 
het verzoek van Yarosa afgewezen. Het verzoek van KPN Mobile heeft hij gedeeltelijk toegewezen en 

                                                      
4 Besluit inzake geschil Yarosa-KPN Mobile (G.12.02), OPTA/IBT/2002/203292, 16-10-2002 
5 OPTA/JUZ/2003/201310. 
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het besluit deels geschorst.  Onder meer heeft de voorzieningenrechter bepaald dat KPN Mobile 
verplicht is bijzondere toegang aan Yarosa te verlenen en dat zij daartoe uiterlijk 17 oktober 2003 
een (nieuw) aanbod diende te doen aan Yarosa. Voorts heeft hij bepaald dat KPN Mobile na 
aanvaarding van dit aanbod uiterlijk binnen 6 maanden tot realisatie moet overgaan. In het 
bestreden besluit was deze termijn op 9 weken gesteld.  Ook heeft de voorzieningenrechter 
uitgesproken dat KPN Mobile gerechtigd is te verhinderen dat mobiele bellers die van het netwerk van 
KPN Mobile gebruik maken op basis van roaming of als klant van een Externe Service Provider, 
waarmee KPN Mobile een overeenkomst heeft, de SMS-C van Yarosa kunnen aankiezen.  De voorlopige 
voorziening geldt totdat het college op de bezwaren tegen het bestreden besluit heeft beslist. 

 
24. Op 17 oktober 2003 heeft KPN Mobile een nieuw aanbod gedaan aan Yarosa. Yarosa heeft dit aanbod 

afgewezen, onder meer omdat KPN Mobile in dit aanbod naast de wholesale SMS-tarieven een aantal 
aanvullende tarieven c.q. kostenposten opvoert, hetgeen naar het oordeel van Yarosa strijdig is met 
het bestreden besluit. In verband daarmee heeft Yarosa op 21 oktober 2003 een verzoek om 
handhaving van het bestreden besluit bij het college ingediend. 

 

4.       Het bestreden besluit 
 
25. Het dictum van het bestreden besluit luidt als volgt: 
 
I. KPN Mobile dient Yarosa uiterlijk 8 augustus 2003 het aanbod te doen de SMS-centrale van Yarosa 

direct aan te sluiten op haar (G)MSC onder dezelfde voorwaarden onder dezelfde omstandigheden 
als waaronder zij het voor zichzelf heeft gerealiseerd, waarbij het aanbod aan de volgende 
randvoorwaarden voldoet: 
a. Het aanbod van KPN Mobile aan Yarosa heeft een minimale geldingsduur van 3 jaar; 
b. De tarieven voor de verzochte vorm van bijzondere toegang aan Yarosa bedragen ten hoogste: 

• het MTA call setup-tarief per SMS-bericht voor SMS-terminating; 
• tweederde van het tarief van de dienst SMS-terminating per SMS-bericht voor 

SMS-originating; 
c. Bij toekomstige tariefswijzigingen geldt steeds dat de verhouding tussen de tarieven voor SMS-

originating en SMS-terminating 2:3 bedraagt6; 
d. Bij toekomstige tariefswijzigingen het peer-to-peer retail SMS-tarief hoger is dan de som van 

de tarieven voor SMS-originating en SMS-terminating, tenzij daarmee één of meer van de 
SMS-wholesaletarieven aantoonbaar onder de integrale kostprijs komen te liggen. 

e. KPN Mobile is niet gerechtigd oproepen van of naar netwerkaansluitpunten van Yarosa te 
blokkeren; 

f. KPN Mobile dient aan Yarosa die capaciteit te leveren waar Yarosa KPN Mobile om verzoekt en 
die Yarosa veronderstelt nodig te hebben voor het leveren van haar diensten; 

g. Het is KPN Mobile niet toegestaan bepalingen in het aanbod op te nemen die betrekking 
hebben op de inhoud van SMS-berichten afkomstig van de SMS-centrale van Yarosa. 

II. Ten aanzien van de projectkosten dient KPN Mobile: 
• binnen twee weken na dagtekening van dit besluit een, van een accountantsverklaring 

voorziene, onderbouwing van de door KPN Mobile aan Yarosa in rekening te brengen 
projectkosten aan Yarosa over te leggen. KPN Mobile dient de resultaten van deze 
onderbouwing op te nemen in een nieuw aanbod aan Yarosa; 

• een afschrift van de onderbouwing van de projectkosten alsmede een afschrift van het 
aangepaste voorstel binnen twee weken na dagtekening van het onderhavige besluit aan  

                                                      
6 Dit geldt onder de aanname dat er geen veranderingen optreden die aanleiding geven om deze verhouding aan te passen. 
Mocht dat laatste wel het geval zijn, dan dient KPN Mobile dit te motiveren en onderbouwen.  
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het college te overleggen. 
III. KPN Mobile dient uiterlijk 9 weken na acceptatie van het aanbod door Yarosa de bijzondere toegang 

te hebben gerealiseerd. 
IV. Het college wijst het verzoek tot het opleggen van een preventieve dwangsom, af. 

Het college wijst al het andere of meer gevorderde af. 

 
5 Bezwaren en zienswijzen KPN Mobile en Yarosa 
 
26. De bezwaren van partijen en de zienswijzen van partijen op elkaars bezwaren luiden samengevat als 

volgt. 
 

Bevoegdheid onder de huidige Tw (ORK) 7 
 
27. KPN Mobile bestrijdt dat het college onder het ORK de bevoegdheid heeft om SMS-dienstverlening te 

reguleren. KPN Mobile is van mening dat de door Yarosa gevraagde toegang niet kan worden 
beschouwd als bijzondere toegang tot het mobiele openbare telefoonnetwerk. De reden hiervan is 
volgens KPN dat de bijzondere toegangsverplichting uit 6.9 Tw alleen geldt voor die markten waarop 
KPN als amm-partij is aangewezen. Volgens KPN moet de amm-aanwijzing (ex. 6.4 Tw) op de markt 
voor mobiele openbare telefoonnetwerken en mobiele openbare telefoondiensten zo worden 
geïnterpreteerd dat deze alleen geldt voor (spraak)telefonie en niet voor datadiensten zoals SMS. 
Evenmin is om deze reden de non-discriminatie-verplichting ex. artikel 6.5 juncto 6.9 Tw van 
toepassing. 

 
28. Yarosa bestrijdt het bezwaar van KPN Mobile op dit onderdeel. Zij stelt dat KPN Mobile toegang moet 

verlenen tot haar mobiele netwerk, ongeacht voor welke dienst (spraak- of datadienst) Yarosa deze 
toegang wenst. De Tw biedt volgens Yarosa geen grondslag voor de stelling van KPN Mobile dat de 
bijzondere toegangsverplichting beperkt zou zijn tot bijzondere toegang voor spraakdiensten. Yarosa 
wijst er daarnaast op dat de netwerkelementen waartoe zij toegang wil verkrijgen ten behoeve van 
het aanbieden van SMS-diensten ook worden gebruikt voor spraaktelefonie. 

 
Bevoegdheid: het nieuwe Europese Regelgevend Kader (NRK) 

 
29. KPN Mobile stelt dat het besluit onrechtmatig is omdat het in strijd is met het nieuwe Europese 

regelgevend kader (hierna: NRK): zij wijst erop dat het college na inwerkingtreding van het NRK (op 
24 april 2002) en één dag voor het verstrijken van de implementatietermijn daarvan (24 juli 2003) 
een nieuwe toegangsverplichting aan KPN Mobile heeft opgelegd, zonder enige analyse van de 
relevante markten of enige toetsing van de noodzaak van de opgelegde maatregel. Dit klemt te meer, 
aldus KPN, nu het onwaarschijnlijk is dat de opgelegde verplichting onder het NRK kan worden 
gehandhaafd. Dit kan volgens KPN Mobile worden afgeleid uit de Aanbeveling waarin de Europese 
Commissie uitdrukkelijk heeft afgezien van het definiëren van een markt voor “wholesale SMS”. KPN 
Mobile is van mening dat het besluit daarom onrechtmatig is en na het verstrijken van de 
implementatiedatum van het NRK zal komen te vervallen. Ook als dit niet zo is, aldus KPN Mobile, 
geldt het besluit als disproportioneel en onzorgvuldig, nu het één dag voor deze datum is genomen. 
In ieder geval zal het college het besluit na implementatie van het NRK en uitvoering van de daarin 
voorgeschreven marktanalyse moeten intrekken. De enige reden dat dit nog niet is gebeurd is dat de 

                                                      
7  KPN Mobile doelt hier op de huidige Tw en de daaraan ten grondslag liggende EG-richtlijnen die per 25 juli 2003 zijn 
ingetrokken. Hierna zal dit worden aangeduid als " het oude regelgevend kader" (ORK). Zie ook onder Juridisch kader. 
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Nederlandse wetgever er niet in is geslaagd het NRK tijdig te implementeren, aldus KPN Mobile. Ook 
op grond van het overgangsrecht kan het besluit volgens KPN Mobile geen stand houden8. 

 
30. Yarosa stelt zich kort gezegd op het standpunt dat het huidige en niet het nieuwe regelgevend kader 

op het onderhavige geschil van toepassing is. Daarbij wijst zij op het toepasselijke overgangsrecht, in 
het bijzonder artikel 27 Kaderrichtlijn en artikel 7 Toegangsrichtlijn. 

 
Redelijkheid verzoek  

 
31. KPN Mobile acht de in het bestreden besluit opgelegde toegang onredelijk, aangezien deze serieuze 

risico's met zich meebrengt voor de integriteit van haar netwerk, en er daarnaast verschillende 
alternatieven mogelijk zijn, waaraan deze risico's niet kleven. KPN Mobile wijst met name op het door 
haar aangeboden alternatief in de vorm van een koppeling aan het Internationale Signalerings-
netwerk bij KPN Telecom. Deze optie is volgens KPN Mobile ook om andere redenen te verkiezen 
boven de door het college opgelegde toegang. Ten eerste moet Yarosa transitdienstverlening 
afnemen bij KPN Mobile in geval van plaatsing van haar SMS-C in het netwerk van KPN Mobile. Bij 
plaatsing in het Internationale Signaleringsnetwerk bestaat die noodzaak niet. In de tweede plaats 
bestaat volgens KPN Mobile het risico dat, indien andere netwerkaanbieders de SMS-C van Yarosa 
zouden blokkeren voor hun eindgebruikers, berichten bestemd voor Yarosa in het netwerk van KPN 
Mobile blijven circuleren met alle capaciteitsbeslag en kosten vandien. Ook dit risico bestaat niet bij 
koppeling rechtstreeks op het internationale signalerings-netwerk. 

 
32. Een belangrijke randvoorwaarde voor plaatsing van de SMS-C van Yarosa in het netwerk van KPN 

Mobile zonder onevenredig gevaar voor de integriteit van het netwerk van KPN Mobile, is volgens KPN 
Mobile de door haar te leveren (beperkte) capaciteit. KPN Mobile maakt bezwaar tegen onderdeel 
H.I.f. van het besluit waarin is bepaald dat KPN Mobile die capaciteit aan Yarosa moet leveren waar 
Yarosa om verzoekt. KPN Mobile is van oordeel dat van haar niet kan worden gevergd dat zij een 
onbeperkte capaciteitsgarantie biedt.  

 
33. Yarosa is van oordeel dat er voor de door haar gevraagde toegang geen technisch en commercieel 

haalbare alternatieven mogelijk zijn. Om haar diensten te kunnen aanbieden is het volgens Yarosa 
noodzakelijk dat zij haar eigen SMS-C kan exploiteren9. 

 
34. De door KPN Mobile genoemde alternatieven laten het gebruik van haar eigen SMS-C niet toe dan wel 

voorzien niet in SMS-originating, aldus Yarosa.  
 
35. Yarosa bestrijdt dat de door haar gevraagde toegang tot problemen ten aanzien van de 

netwerkintegriteit zouden leiden. Zij wijst er in dit verband op dat haar positie vergelijkbaar is met 
die van een buitenlandse SMS-C. Indien een buitenlandse visiting roamer op het KPN Mobile netwerk 
SMS-berichten verstuurt vanuit Nederland doet hij dit ook via de SMS-C van zijn buitenlandse 
netwerkaanbieder, en niet via de KPN Mobile SMS-C. Yarosa  bestrijdt tevens het door KPN Mobile 
aangevoerde risico van circulerende berichten. Volgens haar kan dit probleem zich eenvoudigweg niet 
voordoen, aangezien een bericht, in geval van een blokkade van de oproep, het netwerk van KPN 
Mobile nooit zal bereiken. 

 

                                                      
8 KPN Mobile is van oordeel dat een juiste uitleg van artikel 7 Toegangsrichtlijn, dat voorziet in overgangsrecht,  impliceert dat 
het bestreden besluit, nu het genomen is na 24 april 2002, niet gehandhaafd kan worden na 25 juli 2003 (randnummers 39 e.v. 
bezwaarschrift KPN Mobile d.d. 3 september 2003) 
9 Zie randnummer 32 van de zienswijze van Yarosa d.d. 25 september 2003 op de bezwaren van KPN Mobile waarin Yarosa de 
noodzaak een eigen SMS-C te exploiteren onderbouwt. 
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36. Ten aanzien van de transitvergoeding is Yarosa van oordeel dat de kosten daarvan minimaal zijn en 
op basis van een fixed fee kunnen worden afgerekend, derhalve op dezelfde wijze als zij zou moeten 
betalen aan KPN Telecom bij een koppeling op het Internationale Signalerings-netwerk.  

 
37. Yarosa is tenslotte van oordeel dat zij op zich geen problemen heeft met een technische koppeling op 

het Internationale Signaleringsnetwerk, mits KPN Mobile en niet KPN Telecom haar de bijzondere 
toegangsdienst onder de vigeur van artikel 6.9 Tw verleent.   
 

Tarieven 
 
38. KPN Mobile maakt bezwaar tegen de door het college gehanteerde vergelijking tussen call-setup en 

SMS-terminating. Zij is van oordeel dat de door haar voorgestelde ''retail-minus'' methodiek 
geschikter is om tot een redelijk tarief voor de gevraagde vorm van toegang te komen en wijst erop 
dat deze methode ook in andere landen wordt toegepast. KPN Mobile bestrijdt daarnaast dat de 
vergelijking met call-setup zonder meer opgaat. Zij is van oordeel dat er belangrijke technische 
verschillen tussen SMS en call-setup bestaan die een hoger tarief voor SMS rechtvaardigen. Als het 
tarief voor call-setup al als uitgangspunt zou kunnen dienen dan zou volgens KPN Mobile dit tarief 
gelijk moeten worden gesteld aan het SMS-originating tarief en niet, zoals in het bestreden besluit is 
gebeurd, het SMS terminating tarief. KPN Mobile stelt voorts dat het MTA-tarief voor call-setup niet 
kan worden gezien als een ontbundelde prijs voor het gebruik van het signaleringskanaal. Voorts 
maakt KPN Mobile bezwaar tegen de koppeling van de SMS-verkeerstarieven aan de MTA-tarieven 
aangezien de verwachting is dat het college deze laatste tarieven zal gaan reguleren volgens de norm 
van kostenoriëntatie. KPN Mobile acht dit onrechtmatig aangezien het college noch onder het huidige 
kader, noch onder het nieuwe kader, bevoegd zal zijn kostenoriëntatie toe te passen op wholesale 
SMS-diensten. Tenslotte stelt KPN Mobile dat het college zich in het bestreden besluit ten onrechte 
regulerend uitspreekt over haar SMS-eindgebruikerstarieven.  

 
39. Yarosa kan zich vinden in de door het college gemaakte vergelijking tussen call-setup en het 

termineren van een SMS-bericht. Evenwel is zij van oordeel dat op de door het college gehanteerde 
methodiek een tweetal correcties dienen te worden aangebracht. In de eerste plaats acht Yarosa een 
correctie nodig op het call-setup tarief van KPN Mobile, aangezien dit tarief zelf volgens Yarosa 
onredelijk hoog is10. In de tweede plaats is volgens Yarosa een correctie gepast die verband houdt 
met het verschil in het gebruik van netwerkbestanddelen tussen de twee diensten. Bij een call-setup 
is volgens Yarosa sprake van een aanzienlijk grotere belasting van netwerkelementen dan bij het 
termineren van een SMS-bericht. Ter onderbouwing hiervan heeft Yarosa een deskundigenrapport van 
Stratix Consulting Group BV 11(hierna: het Stratix-rapport), ingebracht. Op basis van deze door Stratix 
toegepaste correcties zou volgens Yarosa een benedenwaartse bijstelling van het SMS-tarief 
gerechtvaardigd zijn, resulterend in een SMS-terminating tarief van 21,6% van het call-setup tarief 
en een SMS-originating tarief van maximaal 2/3 x 21,6% van het call-setup tarief van KPN Mobile. 

  
40. Yarosa stelt zich voorts op het standpunt dat de door KPN Mobile genoemde verschillen tussen beide 

diensten12, die naar het oordeel van KPN Mobile tot een hoger SMS-tarief zouden moeten leiden, 
reeds in het Stratix-rapport zijn verdisconteerd. 

                                                      
10 Yarosa is van oordeel dat het call-setup tarief door de mobiele operators kunstmatig hoog wordt gehouden. Een redelijk tarief 
is volgens Yarosa een tarief dat 65% lager is dan het thans door KPN Mobile gehanteerde tarief. Evenwel stemt Yarosa 
vooralsnog in met de aansluiting op dit te hoge tarief, aldus Yarosa in haar bezwaarschrift d.d. 12 september 2003, randnummer 
12. 
11 Rapport '' Vergelijking mobiele netwerkbelasting Mobiel Eindigend SMS versus Mobiel Eindigende Oproep'', september 2003, 
uitgebracht in opdracht van Yarosa B.V. door Stratix Consulting Group B.V. 
12 Het betreft hier de retries voor SMS-MT en de capaciteit van een SMS-bericht, zie pleitnotities Yarosa d.d.21 oktober 2003, 
randnummers 5 t/m 16. 
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41. Yarosa bestrijdt de stelling van KPN Mobile dat de SMS-interworkingtarieven als goede benchmark 

zouden kunnen dienen ter bepaling van een redelijk tarief. Yarosa wijst erop dat deze tarieven alleen 
redelijk zijn tussen partijen met reciprociteit in verkeer. Dit is tussen Yarosa en KPN Mobile niet het 
geval, nu Yarosa zelf geen netwerk heeft waarop berichten kunnen worden getermineerd.  
 
Projectkosten 

 
42. KPN Mobile kan zich vinden in het oordeel van het college uit het bestreden besluit dat KPN Mobile de 

uiteindelijke projectkosten zal dienen te berekenen op basis van de werkelijk bestede tijd en werkelijk 
gemaakte kosten. De door haar in het aanbod aan Yarosa geschetste projectkosten dienen dan ook 
slechts te worden beschouwd als een niet-bindende schatting van deze kosten. KPN Mobile begrijpt in 
verband hiermee niet -en acht onrechtmatig- dat in het bestreden besluit de verplichting wordt 
opgelegd terzake een accountantsverklaring te overleggen. 

  
43. KPN Mobile bestrijdt de in het bestreden besluit opgelegde tarief voor NIT-testen. Volgens KPN Mobile 

heeft het college ten onrechte het tarief genomen dat KPN Telecom hanteert, aangezien sprake is van 
geheel andere NIT-testen.  

 
44. Yarosa is van oordeel dat in het bestreden besluit ten onrechte aan KPN Mobile niet de verplichting is 

opgelegd tot het geven van een per kostenpost gespecificeerde onderbouwing van de projectkosten 
die zij aan Yarosa in rekening wenst te brengen. Yarosa verzoekt het college KPN Mobile deze 
verplichting in de beslissing op bezwaar op te leggen. 

 
45. Meer specifiek geldt volgens Yarosa dat KPN Mobile moet onderbouwen welke extra activiteiten zij 

moet verrichten in vergelijking tot de door KPN Telecom te maken kosten in geval sprake is van een 
koppeling op het netwerk van KPN Telecom. Onder meer geldt dit voor de NIT-testen. Yarosa betwist 
ten aanzien van deze NIT-testen dat deze afwijken van de door KPN Telecom gebruikte testen. 

 
46. Yarosa is het eens met het bezwaar van KPN Mobile met betrekking tot de haar opgelegde verplichting 

tot het overleggen van een accountantsverklaring.  
 

Implementatietermijn 
 
47. KPN Mobile is van oordeel  dat de in het bestreden besluit opgelegde termijn van 9 weken voor de 

realisatie van het aanbod onredelijk kort is. Zij stelt een termijn van zes maanden hiervoor nodig te 
hebben. Deze termijn is volgens KPN Mobile in de eerste plaats en met name nodig om een wholesale-
billingsysteem te bouwen en de gevolgen van dit systeem voor de overige financieel-administratieve 
systemen te onderzoeken. In de tweede plaats dient een oplossing te worden gevonden voor het 
probleem van de dubbele facturering van roamende abonnees van KPN Mobile die gebruik maken van 
de diensten van Yarosa. 

 
48. Het college gaat volgens KPN Mobile ten onrechte uit van de termijn die geldt voor het realiseren van 

de dienst ''KPN Telecom Roaming/SMS Transit Signalling Service” van KPN Telecom. Het college 
miskent hiermee volgens KPN Mobile dat deze termijn slechts ziet op de technische realisatie, maar 
niet op het oplossen van de hiervoor genoemde problemen en voorts dat de door Yarosa gevraagde 
dienst geheel en al afwijkt van de dienst van KPN Telecom. 

 
49. Bovendien dient KPN Mobile nog een oplossing te vinden voor het transit-verkeer dat ontstaat door 

de in het besluit opgelegde vorm van toegang. Het is KPN Mobile nog niet bekend hoe zij dit 
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transitverkeer moet meten in het kader van de facturering. Ook is door partijen nog niet gesproken 
over het tarief dat KPN Mobile hiervoor in rekening mag brengen. 

 
50. Yarosa acht de termijn van 9 weken redelijk. Yarosa acht het denkbaar dat KPN Mobile voor het 

bouwen van een wholesale billingsysteem wellicht meer tijd nodig heeft, maar ziet hierin geen 
beletsel voor de realisatie van de toegang voor Yarosa op korte termijn. Yarosa acht het redelijk dat in 
de tussentijd financiële afrekening tussen partijen kan plaatsvinden op basis van geaudite 
rapportages over het berichtenverkeer dat wordt gegenereerd door de SMS-C van Yarosa.  

 
51. Yarosa is ten aanzien van het probleem van de dubbele facturering bereid om, zolang een oplossing 

daarvoor niet is geimplementeerd, haar klanten, die tevens KPN Mobile abonnees zijn, niet te 
factureren.  

 
52. Ten aanzien van het transitverkeer stelt Yarosa voor dat KPN Mobile hiervoor een fixed vergoeding bij 

haar in rekening brengt op dezelfde wijze als waarop KPN Telecom (b.u. Carrier Services) dit doet. 
Yarosa is van oordeel dat KPN Mobile in gebreke blijft concreet te onderbouwen waarom de realisatie 
van de gevraagde toegang meer tijd vergt dan de realisatie van de standaard dienst ''KPN Telecom 
Roaming/SMS Transit Signalling Service''.  

 
Blokkeren van nummers ten behoeve van Osp’s/roaming partners 
 

53. KPN Mobile maakt bezwaar tegen onderdeel H, onder I. en e. van het besluit waarin het college heeft 
bepaald dat KPN Mobile niet gerechtigd is oproepen van of naar netwerkaansluitpunten van Yarosa te 
blokkeren. KPN Mobile is van oordeel dat Onafhankelijke Service Providers (Osp's) en Roaming 
Partners, met wie KPN Mobile overeenkomsten heeft gesloten, zouden moeten kunnen worden 
uitgesloten van de dienstverlening van Yarosa. Deze partijen mochten volgens KPN Mobile 
redelijkerwijs verwachten, nu zij geen AMM-partij zijn, dat zij hun klanten exclusief SMS konden 
bieden. KPN Mobile wijst daarnaast  op een passage in het ''Consultatiedocument vormen van 
bijzondere toegang tot mobiele netwerken en redelijkheid van verzoeken hiertoe'' 13 van het college 
waarin is aangegeven dat een Osp niet verplicht is het aanbod voor toegangsdiensten van KPN Mobile 
te volgen. Indien Osp's en roaming partners verplicht worden de diensten van Yarosa aankiesbaar te 
maken bestaat het risico dat zij KPN Mobile aansprakelijk stellen voor gederfde omzet en zullen zij 
aanleiding kunnen zien hun relatie met KPN Mobile te heroverwegen. Derhalve vormt het genoemde 
onderdeel uit het besluit een onevenredige benadeling van KPN Mobile. Dit is te meer onzorgvuldig 
nu het college in het bestreden besluit in het geheel niet motiveert waarom hij terugkomt op het 
eerder genoemde consultatiedocument, aldus KPN Mobile. 

 
54. Yarosa is van oordeel dat KPN Mobile niet gerechtigd is voor de klanten van Osp's of roaming partners 

de SMS-C van Yarosa te blokkeren, aangezien dit strijdig zou zijn met de op KPN Mobile rustende 
verplichtingen op grond van artikel 6.1 Tw en 6.9 Tw.  Bovendien hebben deze Osp's en roaming 
partners volgens Yarosa ook de verplichting op grond van artikel 6.1 Tw om met haar te 
interconnecteren. 

 
55. Voor zover KPN Mobile al gerechtigd zou zijn de aankiesbaarheid van de SMS-C te blokkeren, is Yarosa 

van oordeel dat de kosten van deze blokkade door KPN Mobile en niet door Yarosa moeten worden 
gedragen. 

 
 
 

                                                      
13 OPTA 30-11-2001, www.opta.nl 
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Last onder dwangsom  
 
56. Yarosa maakt bezwaar tegen het feit dat het college in het bestreden besluit haar verzoek tot het 

opleggen van een preventieve last onder dwangsom heeft afgewezen. Zij wijst erop dat reeds ten tijde 
van het bestreden besluit ernstig gevreesd moest worden dat KPN Mobile niet aan haar verplichtingen 
zou voldoen. Yarosa is van mening dat KPN Mobile ook niet heeft voldaan aan het bepaalde in het 
bestreden besluit door, kort gezegd, in haar aanbod van 8 augustus 2003 allerlei andere 
kostenposten op te voeren die niet in het bestreden besluit waren vermeld. Het gevolg hiervan is 
volgens Yarosa dat de door KPN Mobile voorgestelde tarieven aanzienlijk hoger worden.  In verband 
hiermee verzoekt Yarosa in haar bezwaarschrift KPN Mobile na heroverweging een last onder 
dwangsom op te leggen, welke last dient te zien op de reeds in het bestreden besluit opgelegde 
verplichtingen alsmede op de in de beslissing op bezwaar verder op te leggen verplichtingen.14 

 
Proceskostenvergoeding 

 
57. KPN Mobile verzoekt om de vergoeding van haar kosten in verband met haar bezwaar, met toepassing 

van artikel 2 lid 3 Besluit Proceskosten Bestuursrecht. 15 KPN Mobile is van oordeel dat het college in 
de afwikkeling van het geschil tussen Yarosa en KPN Mobile zich schuldig heeft gemaakt aan 
inefficiënte procesvoering, waardoor KPN Mobile onnodige kosten heeft moeten maken. 

 

6.    Juridisch kader 
 
58. Ingevolge artikel 1.1 van de Tw wordt onder ''mobiel openbaar telefoonnetwerk'' verstaan: ''de 

elementen van een openbaar telecommunicatienetwerk die geheel of gedeeltelijk worden gebruikt 
voor de levering van de mobiele openbare telefoondienst''. 
Ingevolge hetzelfde artikel wordt onder ''mobiele openbare telefoondienst'' verstaan: 
''openbare telecommunicatiedienst die bestaat in de directe overdracht en routering van spraak en 
het daarbij tot stand brengen van radiocommunicatie met een mobiele gebruiker die gebruik maakt 
van netwerkaansluitpunten van een telecommunicatienetwerk, die zich niet op vaste locaties 
bevinden''. 

 
59. Artikel 6.4, eerste lid Tw, voor zover hier van belang, luidt:  ''[…..], de aanbieders van mobiele 

openbare telefoonnetwerken en mobiele openbare telefoondiensten,[…], die in het gebied waarin zij 
binnen Nederland actief zijn op de markt met betrekking tot […] de mobiele openbare 
telefoonnetwerken of de mobiele openbare telefoondienst, […], beschikken over een aanmerkelijke 
macht worden als zodanig aangewezen door het college”. 

 
60. Bij besluit van 20 oktober 1999 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 mobiel openbaar telefoonnetwerk en een mobiele openbare telefoondienst, aangewezen als partij 
met een aanmerkelijke macht op de nationale markt voor mobiele openbare telefonie op grond van 
artikel 6.4, eerste lid, Tw 

 

                                                      
14 Op 21 oktober 2003 heeft Yarosa een handhavingsverzoek bij het college ingediend, waarin zij verzoekt een last onder 
dwangsom aan KPN Mobile op te leggen wegens het niet voldoen aan het bestreden besluit. In het bijzonder stelt Yarosa dat 
KPN Mobile een aantal kostenposten in haar aanbod van 17 oktober 2003 heeft opgenomen die niet door het college in het 
bestreden besluit waren genoemd. 
15Dit artikel bepaalt dat, indien sprake is van een bijzonder geval, niet kan worden volstaan met toekenning van een forfaitair 
bedrag, maar de werkelijk gemaakte kosten dienen te worden vergoed. 
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61. Artikel 6.3, eerste lid, Tw, voor zover hier van belang, luidt:  “Indien aanbieders geen overeenkomst 
als bedoeld in artikel 6.1, zesde lid, tot stand brengen, kan het college op aanvraag van een of meer 
van hen, de regels vaststellen die tussen hen zullen gelden.[…]” 

 
62. Artikel 6.5 Tw, voor zover hier van belang, luidt:  “Aanbieders, aangewezen door het college 

krachtens artikel 6.4, eerste lid: 
verstrekken aan andere aanbieders, die krachtens artikel 6.1 Tw verzoeken om interconnectie, deze 
onder gelijke voorwaarden onder gelijke omstandigheden; 
verstrekken aan andere aanbieders, die krachtens artikel 6.1 verzoeken om interconnectie, deze 
onder gelijke voorwaarden als die welke onder gelijke omstandigheden gelden voor henzelf of hun 
dochtermaatschappijen; 
c.[…] 

      d.[…]” 
 
63. Artikel 6.9, eerste lid Tw luidt: 

''Aanbieders, aangewezen door het college krachtens artikel 6.4, eerste lid, voldoen aan alle redelijke 
verzoeken tot bijzondere toegang”. 

 
64. Ingevolge artikel 6.3 Tw is het college bevoegd interconnectiegeschillen te beslechten. Artikel 6.9, 

tweede lid, Tw verklaart de artikelen 6.3 en 6.5 Tw van overeenkomstige toepassing op bijzondere 
toegang. Hieruit volgt dat, indien partijen niet tot een overeenkomst inzake bijzondere toegang 
kunnen komen, het college op verzoek van een of beide partijen tot een beslechting van een geschil 
komen door de regels vast te stellen die zullen gelden tussen degene die bijzondere toegang moet 
bieden en degene die daar om vraagt. 

 
65. Het college is ingevolge artikel 15.2, tweede lid, Tw bevoegd tot toepassing van bestuursdwang ter 

handhaving van de verplichtingen, gesteld bij of krachtens de in artikel 15.1, derde lid, Tw bedoelde 
bepalingen. Onder de in artikel 15.1, derde lid, Tw bedoelde bepalingen vallen de artikelen 6.3 en 6.9 
Tw.  Indien partijen een door het college op grond van artikel 6.3 juncto artikel 6.9 Tw genomen 
besluit ter zake van een tussen die partijen bestaand geschil (gedeeltelijk) niet naleven, is sprake van 
een overtreding ten aanzien waarvan het college bevoegd is tot optreden met bestuursdwang. 

 
66. Artikel 5:32, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt dat een bestuursorgaan dat 

bevoegd is bestuursdwang toe te passen, in plaats daarvan aan de overtreder een last onder 
dwangsom kan opleggen. In geval van overtreding van een bij of krachtens de in artikel 15.1, derde 
lid, Tw bedoelde voorschriften kan het college aan de overtreder een boete opleggen. 

 
67. Op 24 april 2002 is een vijftal EG-richtlijnen in werking getreden, hierna aangeduid als "het nieuwe 

regelgevende kader" (NRK): 
      richtlijn 2002/19/EG (Toegangsrichtlijn); 
      richtlijn 2002/20/EG (Machtigingsrichtlijn); 
      richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn); 
      richtlijn 2002/22/EG (Universele dienstrichtlijn); 
      richtlijn 2002/58/EG (Privacyrichtlijn); 
 
68. Het NRK vervangt het regelgevend kader van 1998. Het diende ten laatste op 25 juli 2003 in 

nationale regelgeving te zijn omgezet16. Het oude regelgevend kader alsmede de daarop gebaseerde 

                                                      
16 Het daartoe strekkende wetsvoorstel is door de regering op 15 april 2003 bij de Tweede kamer ingediend (wetsvoorstel 
28851). 
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regels zijn per 25 juli 2003 ingetrokken en wordt hierna aangeduid als het "oude regelgevende Kader 
(ORK).  

 
69. Omdat het hier de transitie naar een tweede generatie richtlijnen betreft, heeft de communautaire 

wetgever in overgangsbepalingen voorzien. De voor deze procedure relevante bepalingen uit het NRK 
zijn artikel 27 Kaderrichtlijn en artikel 7 Toegangsrichtlijn. 

 
70. Artikel 27 Kaderrichtlijn, voor zover hier van belang, luidt: 

“De lidstaten handhaven alle verplichtingen krachtens de nationale wetgeving als bedoeld in artikel 7 
van [de Toegangsrichtlijn] […] totdat een nationale regelgevende instantie met betrekking tot deze 
verplichtingen een besluit heeft genomen overeenkomstig artikel 16 van deze richtlijn. […]” 

 
71. Artikel 7, eerste lid, Toegangsrichtlijn luidt: 

“De lidstaten handhaven alle verplichtingen inzake toegang en interconnectie die vóór de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn ten aanzien van openbare telecommunicatienetwerken en/of -
diensten aanbiedende ondernemingen golden krachtens […] artikel[en] 4 van Richtlijn 97/33/EG, 
[…].” 

 
72. Artikel 4, tweede lid, van Richtlijn 97/33/EG (Interconnectierichtlijn) luidt: 

“De organisaties die gerechtigd zijn openbare telecommunicatienetwerken en algemeen beschikbare 
telecommunicatiediensten als vermeld in bijlage I te verstrekken en die een aanmerkelijke macht op 
de markt hebben, dienen te voldoen aan alle redelijke verzoeken om toegang tot het netwerk ook op 
andere punten dan de aansluitpunten die aan de meeste eindgebruikers worden aangeboden.” 

 
73. Artikel 16 Kaderrichtlijn, waarnaar hiervoor wordt verwezen, regelt de door de nationale 

regelgevende instanties uit te voeren marktanalyseprocedure. Deze procedure zal uitmonden in 
besluiten over het al dan niet handhaven van de bestaande “AMM-verplichtingen” dan wel het 
opleggen van nieuwe verplichtingen die voortvloeien uit het NRK.   

 

7    Overwegingen 
 
74. Op basis van de ingediende bezwaren, de in het geding gebrachte stukken alsmede het verhandelde 

ter zitting, overweegt het college als volgt. 
 
Relatie met eerdere besluiten 
 
75. In haar bezwaarschrift brengt KPN Mobile als preliminair punt naar voren dat het bestreden besluit 

moet worden beschouwd als een wijziging van het eerdere besluit G.12.02 en derhalve moet worden 
aangemerkt als een besluit in de zin van de artikelen 6:18 en 6:19 Awb. Dit betekent volgens KPN 
Mobile dat het college niet bevoegd is een beslissing op de ingediende bezwaren te nemen, doch dat 
het bestreden besluit zou moeten worden betrokken in de lopende beroepsprocedure tegen het 
besluit van het college van 3 juni 200317. Het college deelt deze opvatting niet. Het bestreden besluit 
is weliswaar een vervolg op besluit G.12.02, doch kan niet worden gezien als een intrekking of 
wijziging van dat besluit.  Aan het bestreden besluit heeft een nieuw verzoek van Yarosa ten 
grondslag gelegen, gebaseerd op gewijzigde feiten en omstandigheden. Zo geldt als nieuw feit het 
door KPN Mobile gedane aanbod. Het college ziet derhalve op dit punt geen beletsel om zich bevoegd 

                                                      
17 OPTA/JUZ/2003/201310. Tegen deze beslissing is door KPN Mobile en Yarosa beroep ingesteld bij de rechtbank Rotterdam 
(TELEC  03/2142 resp. TELEC 03/2143) 
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te achten een besluit te nemen op de ingediende bezwaren. Het college wijst in dit verband op de 
gelijkluidende uitspraak van de voorzieningenrechter van 3 oktober 200318. 

 
76. In samenhang met het vorenstaande merkt het college op dat de voorzieningenrechter in zijn 

uitspraak de beslissing van het college van 3 juni 2003 heeft geschorst totdat de rechtbank op de 
beroepen heeft beslist. In deze beslissing had het college bepaald dat KPN Mobile aan Yarosa 
bijzondere toegang diende te bieden tot haar netwerk. Nu deze beslissing is geschorst en het 
bezwaarschrift van Yarosa daar (mede) op is gericht, zal het college in het onderhavige besluit 
opnieuw de vraag beantwoorden of hij wel bevoegd is deze verplichting aan KPN Mobile op te leggen. 

 
Bevoegdheid onder het ORK 

 
77. Ter beoordeling is de rechtsvraag of de door Yarosa verzochte toegang tot het netwerk van KPN 

Mobile gezien kan worden als een vorm van bijzondere toegang terzake waarvan het college bevoegd 
is op grond van artikel 6.9 in samenhang met artikel 6.3 Tw de regels vast te stellen die tussen 
partijen gelden. Het college beantwoordt deze vraag bevestigend en overweegt daartoe als volgt. 

 
78. Ingevolge artikel 6.9 Tw dient een aanbieder, aangewezen door het college krachtens artikel 6.4, 

eerste lid, Tw te voldoen aan alle redelijke verzoeken tot bijzondere toegang. 
 
79. KPN Mobile is aangewezen als houder van een aanmerkelijke macht op de markt voor de mobiele 

openbare telefoonnetwerken en -diensten in de zin van artikel 6.4 Tw.   
 
80. Het verzoek van Yarosa betreft de toegang tot het openbare mobiele telefoonnetwerk, in het 

bijzonder tot een onderdeel van dit netwerk, te weten het signaleringskanaal. Dit signaleringskanaal 
wordt primair gebruikt ten behoeve van het mobiele spraakverkeer. Over dit signaleringskanaal vindt 
transport van databerichten plaats die nodig zijn bij het opzetten, onderhouden en beëindigen van 
een mobiel telefoongesprek. Het signaleringskanaal is onmisbaar voor een spraakverbinding. Zoals in 
het bestreden besluit is uiteengezet vindt ook SMS-verkeer plaats over dit signaleringskanaal. Yarosa 
wil langs die weg over het netwerk van KPN Mobile SMS-diensten aanbieden aan eindgebruikers van 
KPN Mobile. 

 
81. De Tw verstaat onder een mobiel openbaar telefoonnetwerk: 'de elementen van een openbaar 

telecommunicatienetwerk die geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor de levering van de mobiele 
openbare telefoondienst'.  

 
82. Het college concludeert uit het voorgaande dat het signaleringskanaal moet worden beschouwd als 

een 'element' in de zin van de bovenstaande wettelijke definitie en daarmee behoort tot een mobiel 
openbaar telefoonnetwerk. Aan de hand van het eerder genoemde rapport van Stratix wordt door 
Yarosa ook aangetoond, dat de elementen van het netwerk van KPN Mobile die zij wil gebruiken voor 
haar SMS-diensten eveneens allemaal worden gebruikt voor (spraak)telefonie.  KPN Mobile heeft dit 
niet weersproken. 

 
83. Nu KPN Mobile is aangewezen als partij met een aanmerkelijke marktmacht op het gebied van mobiele 

openbare telefoonnetwerken, als bedoeld in artikel 6.4, eerste lid, van de Tw, dient zij op basis van 
artikel 6.9, eerste lid, van de Tw te voldoen aan alle redelijke verzoeken tot bijzondere toegang. 
Ingevolge artikel 6.5 Tw dient KPN Mobile deze toegang aan Yarosa te verstrekken onder gelijke 
voorwaarden en gelijke omstandigheden als zij dit verstrekt voor zichzelf. Ingevolge het tweede lid 

                                                      
18 Voorzieningenrechter Rotterdam, 3 oktober 2003, VTELEC 03/2259, 03/2756 en 03/2826 
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van artikel 6.9 Tw in is het college bevoegd geschilbeslechtende besluiten, zoals het bestreden 
besluit, te nemen wanneer partijen onderling niet tot overeenstemming kunnen komen.   

84. De uitleg van KPN Mobile, dat de AMM-aanwijzing ingevolge artikel 6.4 Tw zo moet worden 
geïnterpreteerd dat deze alleen geldt voor (spraak)telefonie en niet voor datadiensten zoals SMS, 
wijst het college gezien het voorgaande af.19 

 
85. Het college ziet zich in deze interpretatie van zijn bevoegdheid gesteund door de uitspraak van de 

Voorzieningenrechter te Rotterdam van 3 oktober jl. 20.  
 
Bevoegdheid onder het NRK 
 
86. Het college deelt de opvatting van KPN Mobile, dat het bestreden besluit strijdig is met het NRK, niet. 

Daartoe overweegt hij als volgt. 
 
87. Het NRK vervangt het regelgevend kader van 1998. Het diende ten laatste op 24 juli 2003 in 

nationale regelgeving te zijn omgezet. Het daartoe strekkende wetsvoorstel is door de regering op 15 
april 2003 bij de Tweede Kamer ingediend.  

 
88. Omdat het hier de transitie naar een tweede generatie richtlijnen betreft, heeft de communautaire 

wetgever in overgangsbepalingen voorzien. De voor deze procedure relevante bepalingen uit het 
nieuwe regelgevend kader zijn artikel 27 Kaderrichtlijn en artikel 7 Toegangsrichtlijn (zie onder 
Juridisch kader). 

 
89. Blijkens het eerste lid van artikel 7 Toegangsrichtlijn is het voorschrift 'alle verplichtingen inzake 

toegang en interconnectie' in tweeërlei opzicht beperkt: het geldt alleen voor verplichtingen die (i) 
dateren van voor de datum van de inwerkingtreding van de richtlijn (24 april 2002) en die (ii) zijn 
genomen op grond van een aantal uitputtend opgesomde artikelen uit de oude ONP richtlijnen. In 
onderdeel 12 van de considerans bij de richtlijn is het doel van deze bepaling aangegeven: "om de 
continuïteit van de bestaande afspraken te waarborgen en te voorkomen dat een rechtsvacuüm 
ontstaat, moet ervoor worden gezorgd dat de verplichtingen inzake toegang en interconnectie 
[krachtens genoemde artikelen van de ONP richtlijnen] in een eerste stadium in het nieuwe 
regelgevingskader worden overgenomen, zij het met de mogelijkheid ze onmiddellijk te herzien in het 
licht van de heersende marktomstandigheden.''   

 
90. De verplichtingen waarop artikel 7, lid 1, Toegangsrichtlijn van toepassing is, blijven van kracht 

totdat zij zijn geëvalueerd op basis van een marktanalyse conform de nieuwe -op het commune 
mededingingsrecht- gebaseerde methode. 

 
91. In zowel artikel 27 Kaderrichtlijn als in artikel 7 Toegangsrichtlijn wordt gesproken van 'handhaven 

van verplichtingen'. De 'verplichtingen' die hier worden bedoeld zijn de verplichtingen die ingevolge 
de huidige Tw samenhangen met een aanwijzing als partij met een aanmerkelijke marktmacht. Dat 
zijn verplichtingen als: de non-discrimininatieplicht (artikel 6.5 Tw), de plicht tot kostenoriëntatie en 
ontbundeling van tarieven (artikel 6.6 Tw), de plicht tot het publiceren van een referentie-aanbieding 
(artikel 6.7 Tw), de gescheiden boekhoudverplichting (artikel 6.8 Tw) en de plicht tot het bieden van 
bijzondere toegang (artikel 6.9 Tw). Deze interpretatie wijkt af van die van KPN Mobile 21(vergelijk 
onderdeel 40 van haar bezwaarschrift). KPN Mobile is van oordeel dat het bestreden besluit, gezien 

                                                      
19 Deze opvatting over de bevoegdheid van het college bij datadiensten is niet nieuw, vgl. het 'Consultatiedocument  ''Vormen 
van bijzondere toegang tot mobiele netwerken de redelijkheid van verzoeken hiertoe", Opta/IBT/2001/203589, 30-11-2001, 
pagina 10. 
20 In vergelijkbare zin: Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam d.d. 25 juli 2003 (VTELEC 03/1400 HRK).  
21 Vergelijk randnummer 40 van het bezwaarschrift van KPN Mobile d.d. 3 september 2003 
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het regelscheppend karakter ervan, moet worden gezien als een 'verplichting' in de zin van artikel 7 
Toegangsrichtlijn die na 24 april 2002 (te weten op 23 juli 2003) is opgelegd en die derhalve niet 
gehandhaafd kan worden na 25 juli 2003.  

 
92. Het college bestrijdt de juistheid van deze uitleg. Naar het oordeel van het college is evident dat het 

begrip 'verplichtingen' in artikel 27 Kaderrichtlijn en artikel 7 Toegangsrichtlijn geen betrekking heeft 
op besluiten of maatregelen van Nationale Regelgevings Instanties (hierna: NRI's) ter handhaving van 
de zojuist opgesomde verplichtingen. Indien een marktpartij is aangewezen als een AMM-houder en 
bijgevolg op hem een non-discriminatieplicht rust, dan is de NRI -zowel vlak voor als na 24 april 
2002- bevoegd om in het kader van een geschil of ambtshalve op te treden indien in strijd met die 
verplichting wordt gehandeld. De verplichting voor de AMM-houder om non-discriminatoir te 
handelen en de bevoegdheid van de NRI om die verplichting te handhaven vervalt eerst zodra de 
betrokken marktpartij na een marktanalyse als bedoeld in artikel 16 Kaderrichtlijn niet langer als 
AMM-houder wordt aangewezen, of in het geval dat die aanwijzing wel wordt voortgezet, maar het 
opleggen van een non-discriminatieplicht niet langer als passend wordt gezien. 

 
93. Het standpunt van KPN Mobile dat het college in het licht van artikel 7 Toegangsrichtlijn zo vlak voor 

25 juli 2003 had behoren af te zien van het in het leven roepen van een nieuwe 'verplichting' als 
bedoeld in dat artikel, berust aldus op een verkeerde uitleg van het NRK en meer in het bijzonder van 
artikel 7 Toegangsrichtlijn. De 'verplichting' van KPN Mobile die voor 24 april 2002 gold en vooralsnog 
is blijven gelden, is de plicht om ingevolge artikel 6.9 Tw te voldoen aan alle redelijke verzoeken tot 
bijzondere toegang. In het kader van de handhaving van die verplichting heeft het college het 
bestreden besluit in het geschil tussen KPN Mobile en Yarosa genomen. Anders dan KPN Mobile 
aanvoert onder randnummer 40 van haar bezwaarschrift zijn de regels die het college tussen KPN 
Mobile en Yarosa in het bestreden besluit heeft vastgesteld niet aan te merken als verplichtingen in 
de zin van artikel 7 Toegangsrichtlijn. KPN Mobile is niet verplicht om aan Yarosa bijzondere toegang 
te verlenen doordat het college dat heeft bepaald in het bestreden besluit. Die verplichting vloeit 
rechtstreeks voort uit artikel 6.9 Tw. In het bestreden besluit wordt slechts door het college -in de 
omstandigheden van het geval- invulling gegeven aan die wettelijke verplichting. 

 
94. Deze interpretatie van het overgangsrecht is te meer evident, nu aanvaarding van de visie van KPN 

Mobile tot consequenties leidt die stellig niet de bedoeling van de Europese wetgever zijn geweest. 
Indien de uitleg van KPN Mobile zou worden gevolgd, dan zou dit betekenen dat KPN Mobile 
gedurende de overgangsfase wel verplicht is  te voldoen aan alle redelijke verzoeken om bijzondere 
toegang maar dat het college geen geschillen meer zou mogen beslechten indien KPN Mobile niet 
voldoet aan een redelijk verzoek om bijzondere toegang. Dit is evident in strijd met de bedoeling van 
de Europese wetgever om de 'continuïteit van de bestaande afspraken te waarborgen en te voorkomen 
dat een rechtsvacuüm ontstaat22. Meegaan in de gedachte van KPN Mobile leidt naar het oordeel van 
het college bij uitstek tot een dergelijk rechtsvacuüm. 

 
95. Het college ontkent niet dat de Europese Commissie in de meergenoemde Aanbeveling vooralsnog 

geen aanleiding zag om een wholesale-SMS markt vast te stellen. Zoals KPN Mobile terecht opmerkt in 
onderdelen 44 en 45 van haar bezwaarschrift sluit dit echter niet uit dat het college alsnog zelf tot 
een aanwijzing van zodanige (product)markt overgaat. Het enkele feit dat de Europese Commissie 
zodanig de markt niet heeft aangewezen na dit uitdrukkelijk overwogen te hebben, is niet irrelevant 
doch niet bepalend voor de vraag of de verplichting om aan SMS-aanbieders bijzondere toegang te 
bieden tot mobiele openbare telecommunicatienetwerken onder het NRK gehandhaafd zal blijven. Of 
en, zo ja, onder welke voorwaarden dergelijke toegang onder het NRK zal blijven gelden voor partijen 
als KPN Mobile is een kwestie van nadere beoordeling. Daarbij geldt dat het de zeer uitdrukkelijke 

                                                      
22 Vergelijk overweging 12 uit de considerans bij de Toegangsrichtlijn. 
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bedoeling van de Europese wetgever is geweest dat niet op die beoordeling wordt vooruitgelopen en 
dat bestaande verplichtingen, zoals in dit geval de verplichting tot het verlenen van bijzondere 
toegang, gehandhaafd blijven tot die beoordeling heeft plaatsgevonden. 

 
96. Gelet op het voorgaande deelt het college dan ook niet de conclusie van KPN Mobile dat het 

bestreden besluit onevenredig zou zijn in het licht van het NRK. Op voorhand staat niet vast dat KPN 
Mobile niet ook onder het NRK verplicht zal zijn om in gevallen als de onderhavige bijzondere 
toegang te verlenen aan aanbieders van SMS-diensten. In dat licht geeft het bestreden besluit bij 
uitstek uitvoering aan de bedoeling die de Europese wetgever had bij het opstellen van het 
overgangsrecht, behorende bij het NRK. Het feit dat de Nederlandse wetgever het NRK vooralsnog 
niet heeft geïmplementeerd is in dit geval dan ook niet relevant. Totdat de marktanalyseprocedure 
van artikel 16 Kaderrichtlijn heeft plaatsgevonden blijft de verplichting voor KPN Mobile tot het 
verlenen van bijzondere toegang in stand en is het college bevoegd om die verplichting in 
voorkomende gevallen ambtshalve of in geschilprocedures te handhaven. De stelling van KPN Mobile 
als zou het college het verzoek van Yarosa hebben moeten aanhouden tot de marktanalyse was 
afgerond wordt dan ook niet door het college onderschreven. 

 
97. Het college ziet zich in deze opvatting over zijn bevoegdheid gesteund door de eerder genoemde 

uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Rotterdam. 
 
Redelijkheid verzoek  
 
98. Het college heeft zich over de redelijkheid van een verzoek om bijzondere toegang tot een mobiel 

netwerk eerder uitgesproken in zijn consultatiedocument van 30 november 2001:  
"Het college is van mening dat een verzoek om bijzondere toegang tot een mobiel netwerk in beginsel 
redelijk is indien: 
a) er voor de gevraagde toegang geen technisch en commercieel haalbare alternatieven mogelijk zijn; 
de gevraagde toegang is dientengevolge voor de verzoekende partij noodzakelijk om te concurreren 
op de telecommunicatiemarkt, 
b) er voldoende middelen, waaronder toegangscapaciteit, zijn om te voldoen aan het                  
verzoek om de gevraagde toegang". Onder dit laatste criterium schaart het college ook voorwaarden 
aan de netwerkintegriteit. 

 
99. Yarosa heeft blijkens de stukken aan KPN Mobile verzocht haar SMS-C met het netwerk van KPN 

Mobile te verbinden op een vergelijkbare plaats waar KPN Mobile haar eigen SMS-C's  aan haar 
netwerk verbindt. 

 
100. KPN Mobile heeft gewezen op een viertal alternatieven. Het college is van oordeel dat Yarosa 

voldoende aannemelijk heeft gemaakt  dat deze alternatieven (in elk geval) commercieel niet 
haalbaar zijn. Bij de eerste drie -de SMS Basis Connectie dienst, de Premium SMS dienst en de 
Flexstar SMS-  zou Yarosa gebruik moeten maken van de SMS-C van KPN Mobile.  Daarbij zou haar 
eigen centrale achter de centrale van KPN Mobile worden geplaatst. Dit zou betekenen dat Yarosa ook 
voor het gebruik van deze centrale zou moeten betalen. Bovendien verzorgt KPN Mobile bij deze 
diensten de facturering via het abonnement van de eindgebruiker. Yarosa wil echter een 
rechtstreekse relatie met haar klanten onderhouden. De vierde mogelijkheid -SMS interworking- is 
commercieel gezien evenmin een alternatief. Deze dienst houdt in dat de SMS-centrale van Yarosa 
direct aan het internationale signaleringsnetwerk van KPN Telecom wordt verbonden. Zoals gezegd is 
het verzoek van Yarosa gericht aan KPN Mobile en niet aan KPN Telecom. Principieel is het college van 
oordeel dat bij de beoordeling van de vraag of een verzoek om toegang redelijk is niet beoordeeld 
hoeft te worden de omstandigheid dat een andere marktpartij, in casu KPN Telecom, in staat en 
bereid is om bijzondere toegang te verlenen.  
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101. In het licht van het voorgaande is de directe koppeling van de SMS-centrale van Yarosa aan het 

netwerk van KPN Mobile derhalve het enige alternatief.  

102. Ten aanzien van de bezwaren met betrekking tot de netwerkintegriteit is het college van oordeel dat 
deze niet wordt bedreigd. Het college wijst erop dat binnen de GSM- en DSC1800-standaard is 
beschreven op welke wijze het SMS-verkeer binnen een netwerk wordt afgehandeld. Volgens het 
college is de systeemintegriteit binnen deze standaard voldoende gewaarborgd. KPN Mobile heeft in 
elk geval het tegendeel niet voldoende aannemelijk gemaakt. Het college is het eens met de 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam (in de meergenoemde uitspraak 3 oktober 2003) 
dat KPN Mobile evenmin aannemelijk heeft gemaakt dat de koppeling van de SMS-C van Yarosa in 
haar netwerk de integriteit onnodig of onevenredig meer in gevaar brengt dan de koppeling aan het 
internationale signaleringsnetwerk. 

 
104. Het college is van oordeel dat in dit kader wel aanleiding bestaat om onderdeel H. onder I en onder 

f. van het bestreden besluit, betreffende de door KPN Mobile te leveren capaciteit, te wijzigen.  Door 
Yarosa is in de voorlopige voorziening-procedure aangegeven dat zij in de aanvangfase genoegen 
neemt met een capaciteit van 25 SMS-berichten per seconde. Het college is van oordeel dat dit aantal 
niet onredelijk hoog is. Het college draagt KPN Mobile derhalve op een aanbod te doen met een 
capaciteitsgarantie van tenminste 25 SMS-berichten per seconde. Hiermee volgt het college de 
uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam van 3 oktober 2003. Daarnaast is 
het college van oordeel dat aanpassing van deze capaciteit in de toekomst mogelijk dient te zijn, 
indien Yarosa hierom verzoekt. 

 
105. Gelet op het voorgaande handhaaft het college zijn standpunt uit het bestreden besluit dat het 

verzoek van Yarosa een redelijk verzoek is en dat KPN Mobile derhalve de verzochte toegang aan 
Yarosa dient te verlenen. 

 
Tarieven 
 
106. Het college heeft in het bestreden besluit de tarieven bepaald die KPN Mobile aan Yarosa mag 

vragen voor het aanbieden (originating) en afwikkelen (terminating) van SMS-berichten23. Maatstaf 
daarbij is geweest de redelijkheid van de tarieven24. 

 
107. De redelijkheid van tarieven is onderwerp geweest van een marktconsultatie door het college over 

bijzondere toegangsvormen tot mobiele netwerken. Daarin overwoog het college: "De beslissing om 
toe te treden tot een bepaalde markt wordt in het algemeen gebaseerd op het te maken rendement 
op kosten en investeringen. Dit rendement wordt grotendeels bepaald door de tarieven die betaald 
moeten worden voor de toegang ten opzichte van de concurrerende eindgebruikerstarieven.[…] Het 
college ziet de toetsing van de redelijkheid van de tarieven, bij het ontbreken van een wettelijke 
plicht tot kostenoriëntatie, als een wezenlijk onderdeel van de toetsing van de redelijkheid van een 
verzoek om bijzondere toegang als geheel. Het college kan zich in elk geval moeilijk voorstellen dat 
een tarief redelijk is als het te maken rendement negatief is. […] Een belangrijk uitgangspunt van het 
college bij de beoordeling van de redelijkheid van verzoeken om bijzondere toegang vormt het begrip 
level playing field. Onder het begrip level playing field verstaat het college de situatie waarin het 
voor alle dienstaanbieders mogelijk is om toegang tot (delen van) het mobiele netwerk van een AMM-

                                                      
23 In verband met SMS-dienstverlening zijn twee diensten gedefinieerd: het afleveren van SMS-berichten van eindgebruikers van 
KPN Mobile op de SMS-centrale van Yarosa (SMS-originating) en het afleveren van SMS-berichten vanaf de SMS-centrale van 
Yarosa bij de eindgebruikers van KPN Mobile (SMS-terminating) 
24 KPN Mobile is weliswaar aangewezen als partij met aanmerkelijke marktmacht , maar is niet verplicht tot het hanteren van op 
kosten georiënteerde tarieven voor bijzondere toegang. Dit volgt a-contrario uit artikel 6.6, eerste lid Tw. 
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partij te verkrijgen tegen vergelijkbare voorwaarden als deze AMM-partij voor zichzelf hanteert onder 
gelijke omstandigheden”.25 

 
108. Het college onderscheidt in dit consultatiedocument drie methodes voor het bepalen van redelijke 

tarieven voor toegang tot de infrastructuur van een AMM-partij: de cost-plus-methode, de retail-
minus methode en benchmarking. In het bestreden besluit heeft het college de laatste methode 
gekozen.  Daartoe heeft hij overwogen dat een tarief voor een dienst redelijk is als dit tarief in een 
redelijke verhouding staat tot de tarieven van andere diensten die functioneel, technisch en/of 
commercieel vergelijkbaar zijn met de betreffende dienst. 

 
109. Het college heeft een aantal diensten (of componenten daarvan) tegen het licht gehouden en is tot 

de conclusie gekomen dat het verzenden en ontvangen van een SMS-bericht vergelijkbaar is met de 
opbouw van een mobiele spraakverbinding tussen twee eindgebruikers, ook wel call-setup genaamd. 
Derhalve heeft het college bepaald dat het SMS-terminating tarief ten hoogste gelijk mag zijn aan het  
wholesale tarief voor call setup in het MTA-tarief van KPN Mobile 26, en dat het SMS originating tarief 
twee derde daarvan moet bedragen. Ook is bepaald dat het eindgebruikerstarief voor de peer-to-peer 
SMS-dienst van KPN Mobile hoger moet zijn dan de som van de tarieven voor SMS-originating en SMS-
terminating, zulks om een prijsklem te voorkomen27. 

 
110. KPN Mobile stelt dat het MTA-tarief voor call set-up niet kan worden gezien als een ontbundelde 

prijs voor het gebruik van het netwerk en dat op netwerkaanbieders momenteel geen verplichting rust 
ontbundelde kostengeoriënteerde tarieven aan te bieden. Het college merkt terzake op dat hij in zijn 
afweging om het MTA call set-up tarief als richtlijn te nemen zich niet heeft laten leiden door het al 
dan niet kostengeoriënteerd zijn of ontbundeld zijn van de prijs voor de call set-up component in 
MTA. Het MTA-tarief is door het college uitsluitend gekozen om tot een redelijk  tarief voor SMS-
terminating te kunnen besluiten. Het college blijft bij zijn standpunt dat van een redelijk tarief sprake 
is indien dit tarief in een redelijke verhouding staat tot de tarieven van andere diensten (of een 
component daarvan) die functioneel, technisch en/of commercieel vergelijkbaar zijn met de 
betreffende dienst. Het college is ervan overtuigd dat call set-up hieraan voldoet.  

 
111. In verband met de koppeling door het college van het tarief voor SMS-terminating aan het 

terminating call setup tarief is door Yarosa het Stratix-rapport ingebracht. Het Stratix-rapport 
concludeert dat de genoemde diensten inderdaad voor een groot deel vergelijkbaar zijn, doch dat er 
ook verschillen zijn: 
“De beide onderzochte diensten maken voor een groot deel gebruik van dezelfde elementen van het 
netwerk van de mobiele aanbieder. Beide diensten gebruiken dezelfde signaleringskanalen, dezelfde 
centrales en databases, en dezelfde basisstations en antennes. Beide diensten maken gebruik van 
radiokanalen, die deel uitmaken van het aan de aanbieder toegewezen spectrum. Het grootste 
verschil tussen beide diensten is dat er voor een gespreksoproep niet alleen beslag wordt gelegd op 
de signaleringskanalen, maar ook op de verkeerskanalen”.28 

 
112. Het college deelt de conclusies van het Stratix-rapport. KPN Mobile heeft deze conclusies niet, 

althans niet gemotiveerd, weerlegd. Weliswaar heeft KPN Mobile aangevoerd dat de belasting van het 
signaleringsnetwerk voor SMS juist een (niet onderbouwde) factor hoger is dan voor call set-up maar 
het college is van oordeel dat dit niet tegenstrijdig is met het onderzoeksrapport, aangezien dit 

                                                      
25 zie het in voetnoot 19 genoemde document, p. 30 
26 MTA staat voor Mobile Terminating Access.  Hiermee wordt bedoeld de dienst waarbij de netwerkaanbieder inkomend 
spraakverkeer, bestemd voor een van haar eindgebruikers, afwikkelt naar deze eindgebruiker.  Onder call setup wordt verstaan 
de opbouw van een spraakverbinding tussen twee eindgebruikers.  
27 Verwezen wordt naar het bestreden besluit, bijlage III. 
28 Stratix-rapport, vgl. voetnoot 11 
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rapport ook een hogere signaleringsnetwerkbelasting voor SMS beschrijft, maar daarenboven ook de 
reservering van een spraakkanaal bij de berekening meeneemt.  

 
113. Stratix stelt dat uit het voorgaande de gevolgtrekking gerechtvaardigd is dat voor de vaststelling van 

een redelijk verkeerstarief voor SMS een benedenwaartse correctie op het tarief voor de call setup 
dient plaats te vinden. Stratix’s onderzoek gaat er daarbij vanuit dat “een inkomende gespreksoproep 
op het vaste deel van het netwerk naar schatting drie keer zoveel kost als een inkomende SMS, en 
voor het radiodeel zelfs iets meer dan tien keer. Een redelijke prijsverhouding zou dan ook tussen 
deze verhoudingen moeten liggen. Het call set-up tarief kan voor 50% worden toegerekend aan het 
radiodeel en voor 50% aan het vaste deel´. 

 
114. Op basis van deze cijfers komt Yarosa tot de conclusie dat een redelijk tarief voor het SMS-

terminating tarief ten hoogste gelijk mag zijn aan 21,6%29 van het tarief voor call set-up in het MTA-
tarief van KPN Mobile. 

 
115. Het college is van oordeel dat de stellingen van Stratix aannemelijk zijn. Het bezwaar van Yarosa 

treft derhalve doel.  Het college ziet in verband daarmee aanleiding het bestreden besluit te herzien 
door te bepalen dat het SMS-terminating tarief ten hoogste gelijk mag zijn aan 21,6% van het 
wholesale tarief voor call set-up in het MTA-tarief van KPN Mobile. Overeenkomstig het bestreden 
besluit bepaalt het college het SMS-originating tarief op ten hoogste 2/3 daarvan. 

 
116. KPN Mobile heeft daarnaast bezwaar gemaakt  tegen de door het college aangebrachte koppeling 

tussen de vastgestelde wholesale SMS tarieven en het eindgebruikerstarief van KPN Mobile voor de 
peer-to-peer retail SMS dienst. KPN Mobile stelt dat door deze koppeling indirect het SMS 
eindgebruikerstarief wordt gereguleerd, waarvoor geen wettelijke basis bestaat. Het college is van 
oordeel dat de redelijkheid van de tarifering met zich meebrengt dat de wholesaletarieven van KPN 
Mobile niet hoger mogen zijn dan de eindgebruikerstarieven van KPN Mobile voor deze diensten. 
Zoals hiervoor in randnummer 107 reeds is aangehaald is het college van oordeel dat een tarief  niet 
redelijk is als het te maken rendement voor een toetreder op de markt negatief is. Een dergelijke 
situatie zou kunnen ontstaan als de eindgebruikerstarieven van KPN Mobile lager zijn dan Yarosa kan 
vragen op basis van de kosten van toegang. Het college bestrijdt dat sprake is van regulering van de 
eindgebruikerstarieven. Hij is van oordeel dat hier sprake is van regulering van de wholesale-
tarieven. Het college wijst daarom het bezwaar van KPN Mobile af.  

 
117. Het college is tenslotte van oordeel dat de in het besluit gemaakte keuze voor de methode van 

benchmarking voor het bepalen van een redelijk prijs voor SMS, op goede gronden tot stand is 
gekomen. Het college handhaaft terzake onverkort zijn argumenten, zoals verwoord in bijlage III van 
het bestreden besluit. Dat KPN Mobile een voorkeur heeft voor de retail-minus methode of een 
benchmark van interworkingtarieven vormt voor het college geen aanleiding daar anders over te 
denken. Evenmin geldt dit ten aanzien van het bezwaar dat het college door aansluiting te zoeken bij 
het MTA-tarief, indirect de SMS-tarieven zou reguleren.  Van regulering van MTA-tarieven is thans 
geen sprake, zodat het (actuele) belang van KPN Mobile op dit punt  naar het oordeel van het college 
ontbreekt.  

 
Projectkosten 
 
                                                      
29 Het college onderschrijft de conclusie van Stratix (p. 3 Stratixrapport) dat “een inkomende gespreksoproep op het vaste deel 
van het netwerk naar schatting drie keer zoveel kost als een inkomende SMS, en voor het radiodeel zelfs iets meer dan tien keer. 
Een redelijke prijsverhouding zou dan ook tussen deze verhoudingen in moeten liggen.  Het call set up tarief kan voor 50% 
worden toegerekend aan het radiodeel en voor 50% aan het vaste deel”. Dit betekent voor de correctie op het call set up tarief: 
(50% x 1/10) = 5% + (50% x 1/3)= 16,6% = 21,6%.   
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118. Het college stelt in de eerste plaats vast dat beide partijen een accountantsverklaring niet 
noodzakelijk achten. Er bestaat derhalve geen reden deze voorwaarde uit het bestreden besluit in 
stand te laten. Ten aanzien van het specificeren van de projectkosten overweegt het college het 
volgende. KPN Mobile heeft reeds eerder aangegeven dat zij enkel die kosten in rekening zal brengen 
die zij maakt voor het realiseren van de bijzondere toegang voor Yarosa. Het college deelt de mening 
van Yarosa dat zij enkel in staat is te beoordelen in hoeverre deze kosten redelijk en terecht zijn, 
indien zij voldoende inzicht krijgt op welke wijze de kosten zijn opgebouwd. Het college acht het 
derhalve redelijk dat KPN Mobile een voldoende uitgesplitste kostenoverzicht overlegt. Het college is 
van oordeel dat het huidige overzicht niet voldoende is uitgesplitst, waardoor het voor Yarosa niet 
mogelijk is beoordelen in hoeverre de kosten redelijk en terecht zijn. Het college bepaalt derhalve dat 
KPN Mobile binnen 10 werkdagen na bekendmaking van dit besluit een overzicht verstrekt van de 
projectkosten, per kostenpost gespecificeerd, op basis van de werkelijk te maken kosten. Ten aanzien 
de kosten van NIT-testen in het bijzonder dient KPN Mobile te onderbouwen in hoeverre deze afwijken 
van de door KPN Telecom gebruikte NIT-testen. 

 
Implementatietermijn 
 
119. Ten aanzien van de implementatietermijn overweegt het college als volgt. In het bestreden besluit 

heeft het college KPN Mobile een termijn van negen weken gegeven voor de realisatie van de 
bijzondere toegang. Het college blijft bij zijn oordeel dat dit een redelijke termijn is. In de eerste 
plaats omdat het college van oordeel is dat de door KPN Mobile te leveren dienst niet wezenlijk 
afwijkt van de standaard dienst "KPN Telecom Roaming/SMS Transit Signalling Service”, waarvoor een 
termijn van negen weken geldt. In de tweede plaats omdat de SMS-C van Yarosa van het zelfde type is 
als de SMS-C's van KPN Mobile. KPN Mobile heeft derhalve ervaring met het aansluiten van dit type 
SMS-C.  In de derde plaats heeft KPN Mobile sedert het besluit van het college van 16 oktober 2002 
(G.12.02) rekening kunnen houden met de te verrichten aanpassingen. In dit verband weegt zwaar 
dat Yarosa reeds gedurende een ruime termijn doende is te bewerkstelligen dat haar SMS-dienst 
wordt aangeboden, met alle kosten dan wel winstderving welke daarmee samenhangen, vandien. 

 
120. De door KPN Mobile aangevoerde technische problemen zijn naar het oordeel van het college goed 

op te lossen, in elk geval tijdelijk. Het grootste probleem is volgens KPN Mobile de bouw van een 
wholesale billing systeem, bij ontbreken waarvan KPN Mobile geen mogelijkheden heeft om te 
registreren hoeveel SMS-berichten door Yarosa worden ontvangen en hoeveel berichten door haar op 
het netwerk van KPN Mobile worden aangeboden. 

 
121. Yarosa heeft hiervoor een oplossing aangedragen, te weten het zelf registreren van haar 

berichtenverkeer, desgewenst voorzien van een accountantsverklaring. Het college is van oordeel dat 
dit een redelijke oplossing vormt voor de periode dat KPN Mobile haar wholesale-billing systeem nog 
niet heeft aangepast.  

 
122. Ook het probleem van de dubbele facturering van KPN Mobile abonnees die de diensten van Yarosa 

gebruiken vanuit het buitenland hoeft geen probleem te zijn. Naar het college begrijpt is Yarosa 
bereid om -voorlopig en totdat een oplossing is gevonden-  haar klanten, die tevens KPN Mobile 
abonnees zijn, niet voor vanuit het buitenland georigineerde SMS-berichten te factureren. 

 
123. Gelet op het voorgaande is het college van oordeel dat KPN Mobile binnen een termijn van 9 weken 

na aanvaarding van het aanbod door Yarosa tot realisatie van de bijzondere toegang dient over te 
gaan. In afwijking daarvan geldt voor de noodzakelijke aanpassing van haar  wholesale billing 
systeem een termijn van 6 maanden. Gedurende de tussenliggende tijd dient KPN Mobile de hiervoor 
genoemde door Yarosa voorgestelde tijdelijke oplossingen te aanvaarden. 
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Blokkeren van nummers ten behoeve van Osp’s/roaming 
 
124. In het bestreden besluit heeft het college bepaald dat KPN Mobile niet gerechtigd is oproepen van 

of naar netwerkaansluitpunten van Yarosa te blokkeren. Het college ziet mede naar aanleiding van de 
bezwaren van KPN Mobile aanleiding haar standpunt als volgt bij te stellen. 

 
125. In het Consultatiedocument "Vormen van bijzondere toegang tot mobiele netwerken en de 

redelijkheid van verzoeken hiertoe''30 heeft het college het volgende overwogen:  ‘Het college merkt op  
dat eindgebruikers die hun mobiele telefoondiensten afnemen van zogenaamde onafhankelijke 
serviceproviders31 (OSP’s) of die roamen op een mobiel netwerk, vooralsnog niet beschouwd worden 
als klanten van de mobiele netwerkaanbieder waarvan de desbetreffende eindgebruiker op dat 
moment gebruik maakt. Het college is daarom in beginsel van oordeel dat de toegang tot indirecte 
toegangsdiensten niet vanzelfsprekend voor dergelijke eindgebruikers beschikbaar hoeft te zijn. Een 
onafhankelijke serviceprovider is derhalve niet verplicht het aanbod voor indirecte toegangsdiensten 
van de AMM-partij te volgen’. 

 
126. Het college handhaaft zijn overweging uit bovenvermelde document. Het college is derhalve van 

oordeel dat OSP’s en roaming partners op het netwerk van KPN Mobile in beginsel niet verplicht zijn 
het regulatoire regime te volgen van KPN Mobile die is aangewezen als een AMM-houder in de zin van 
artikel 6.4 Tw. Dit impliceert dat als KPN Mobile als aanbieder van een openbaar mobiel 
telecommunicatienetwerk bijzondere toegang moet verschaffen aan een partij als Yarosa die 
toegangsplicht in beginsel niet de OSP’s, respectievelijk roaming partners en hun klanten betreft die 
op dat netwerk zijn aangesloten. 

 
127. Waar het college in het bestreden besluit in algemene zin heeft bepaald dat KPN Mobile niet 

gerechtigd is oproepen van of naar netwerkaansluitpunten van Yarosa te blokkeren geldt dit derhalve 
in beginsel niet voor de oproepen van en naar OSP’s en roaming partners. 

 
128. In gelijke zin heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam zich uitgesproken in zijn 

uitspraak van 3 oktober 2003: “Opta is er kennelijk van uitgegaan, dat de serviceproviders ‘meeliften’ 
op de aanwijzing van KPN Mobile als partij met aanmerkelijke marktmacht. De redactie van artikel 6.4 
van de Tw  biedt hiervoor echter geen enkel aanknopingspunt. Nu gesteld, noch gebleken is, dat de 
service-providers (of een daarvan) zelf als partij met aanmerkelijke marktmacht zijn aangewezen, kan 
Opta dit niet ten grondslag leggen aan dit onderdeel van haar besluit”. 

 
129. Het college is evenwel, anders dan de voorzieningenrechter (zie hierna), van oordeel dat op OSP’s 

en roaming partners het regime van artikel 6.1 Tw wel van toepassing is.  In dit verband heeft het 
college het volgende bepaald in zijn ‘Consultatiedocument inzake aankiesbaarheid’ van 19 juli 200232: 
“Een punt van aandacht betreft aanbieders van mobiele telefoondiensten zonder eigen netwerk, de 
zogenaamde onafhankelijke serviceproviders (OSP’s). Voor hun dienstverlening hebben OSP’s 
toegang tot enkele systemen op het netwerk waarvan zij gebruik maken. Door de toegang tot deze 
systemen kunnen ze voorkomen dat hun klanten kunnen bellen of gebeld kunnen worden. Het college 
stelt op grond hiervan vast dat deze dienstaanbieders (mede) de toegang tot de 
netwerkaansluitpunten van hun klanten controleren en daarmee interconnectieplichtig zijn. 

                                                      
30 Vgl. pagina’s 36 en 37; kenmerk OPTA/IBT/2001/203589 d.d. 30 november 2001 (www.opta.nl) 
31 In het consultatiedocument omschrijft het college osp’s als ‘partijen die voor eigen rekening en risico ingekochte belminuten 
wederverkopen aan eindgebruikers. Op grond van de kortingen die zij kunnen bedingen bij het inkopen van de belminuten, 
kunnen zij bepaalde mobiele telefoondiensten met zelf samengestelde abonnementen in de markt zetten. Een Osp heeft veelal 
administratieve toegang tot bepaalde systemen van de gastnetwerken, waarmee de Osp zijn klantenbestand rechtstreeks kan 
bijwerken’.  
32 Opta/N&R/2002/201771, p. 8 en 9 (www.opta.nl) 
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Complicatie in dit geval is dat er feitelijk geen sprake is van een fysieke koppeling tussen de OSP en 
het gastnetwerk. De OSP  is daarmee volledig afhankelijk van zijn gastnetwerken voor het realiseren 
van interconnectie. Volgens artikel 6.1, eerste lid, Tw dienen deze partijen (‘betrokken netwerken’) 
hier echter onverkort aan mee te werken.” 

 
130. Artikel 6.1 Tw  luidt, voor zover hier van belang: "1. Aanbieders van openbare 

telecommunicatienetwerken of openbare telecommunicatiediensten in Nederland die daarbij de 
toegang tot netwerkaansluitpunten van eindgebruikers controleren, dragen zorg voor de 
interconnectie van de betrokken telecommunicatienetwerken teneinde te verzekeren dat de daarop 
aangesloten gebruikers over en weer met elkaar kunnen communiceren. […] 
6.Onverminderd […], dient ter uitvoering van het eerste, […] lid iedere daar bedoelde aanbieder met 
andere daar bedoelde aanbieders in onderhandeling te treden om te komen tot overeenkomsten op 
basis waarvan de interconnectie tot stand komt. […]'' 

 
131. Aangenomen wordt dat de OSP en de netwerkaanbieder gezamenlijk de controle over de 

netwerkaansluitpunten van de OSP hebben. Een voorbeeld maakt dit duidelijk: als een OSP een klant 
wil afsluiten, bijvoorbeeld in geval van wanbetaling, dan is het de OSP die het besluit hiertoe neemt. 
De fysieke afsluiting van het nummer geschiedt echter, op verzoek van de OSP, door de 
netwerkaanbieder.  

 
132. Het college concludeert uit het voorgaande dat Yarosa op grond van artikel 6.1 Tw met OSP’s of 

roaming partners in onderhandeling kan treden om te komen tot een interconnectieovereenkomst 
teneinde interoperabiliteit te bewerkstelligen. Deze partijen zijn  verplicht met Yarosa hierover te 
onderhandelen. Indien deze partijen de interoperabiliteit niet wensen te realiseren kan Yarosa 
hierover een geschil aanhangig maken bij het college. 

 
133. Daarnaast is KPN Mobile als aanbieder van het gastnetwerk (lees het ‘betrokken netwerk’ in de zin 

artikel 6.1 Tw), waarvan in dit geval beide partijen gebruik maken, verplicht, eveneens op grond van 
artikel 6.1 Tw, alsdan aan deze interconnectie medewerking te verlenen. 

 
134. Anders dan de Voorzieningenrechter in de eerdergenoemde uitspraak heeft aangenomen is het 

college van oordeel dat in deze situatie sprake is van directe, en niet van indirecte interconnectie. De 
uitspraak van de voorzieningenrechter luidt als volgt: " De interconnectieverplichting die Opta stelt, 
is gegrond op artikel 6.1 van de Tw. Deze verplichting ziet echter op directe interconnectie. Nu tussen 
de service-providers en de roamers enerzijds en de SMS-C van Yarosa anderzijds, de ''schakel KPN 
Mobile'' zit, is er sprake van indirecte interconnectie, welke niet krachtens artikel 6.1 van de Tw kan 
worden gereguleerd''. 

 
135. Het college bestrijdt het oordeel van de rechter dat artikel 6.1 Tw enkel betrekking heeft op directe 

interconnectie en niet op vormen van indirecte interconnectie. Voor de onderhavige zaak is dit 
verschil van inzicht echter irrelevant aangezien volgens het college in casu evident sprake is van 
directe interconnectie. Indirecte interconnectie gaat uit van een situatie dat twee netwerkaanbieders 
met elkaar interconnecteren door middel van een derde netwerk. In het onderhavige geval is daarvan 
geen sprake. Een OSP beschikt niet over een eigen netwerk, en als zodanig zijn er bij de fysieke 
realisatie van de interconnectie tussen een OSP en Yarosa slechts twee partijen betrokken: KPN 
Mobile en Yarosa. 

 
136. In het geval van roaming geschiedt de interconnectie door het netwerk van de roaming partner te 

interconnecteren met het netwerk van KPN Mobile, dat fungeert als gastnetwerk (''betrokken 
netwerk'' in de zin van artikel 6.1 Tw) voor Yarosa. Ook hier is derhalve sprake van de de koppeling 
van twee netwerken, zodat van indirecte interconnectie geen sprake is.  
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137. Het college heeft vastgesteld dat Yarosa met bedoelde partijen niet tot een 

interconnectieovereenkomst is gekomen, en dat evenmin onderhandelingen tussen partijen daarover 
hebben plaatsgevonden. In het licht van het NRK bestaat slechts een onderhandelingsplicht bij deze 
partijen zodra Yarosa hierom verzoekt.33  

 
138. Nu van dergelijke verzoeken geen sprake is staat de Tw er niet aan in de weg dat  KPN Mobile op 

verzoek van de OSP's of roaming partners de aankiesbaarheid van de SMS-C van Yarosa voor de 
abonnees van de OSP's blokkeert. Vanzelfsprekend dienen de kosten van deze blokkade door KPN 
Mobile of de OSP (respectievelijk de roaming partner) of beide partijen zelf te worden gedragen en 
kunnen deze niet op Yarosa worden verhaald. 

 
139. Zodra Yarosa een interconnectieverbinding (onder het ERK spreken we van een 

interoperabiliteitsverbinding) wenst te realiseren met een OSP, dan zal KPN Mobile als aanbieder van 
het gastnetwerk, hieraan medewerking moeten verlenen. Het college is van oordeel dat de kosten die 
mogelijk gemoeid zijn met het opheffen van een blokkade niet door de OSP, de roaming partner of 
KPN Mobile op enigerlei wijze op Yarosa kunnen worden verhaald. 

 
140. Resumerend stelt het college dat hij zijn besluit dat KPN Mobile niet gerechtigd is oproepen van of 

naar netwerkaansluitpunten van Yarosa te blokkeren, handhaaft. Op dit verbod kan een uitzondering  
worden gemaakt ten behoeve van de OSP's en de roaming partners die gebruik maken van het 
netwerk van KPN Mobile, tenzij laatstgenoemden, na daartoe door Yarosa te zijn verzocht, op grond 
van de wet of krachtens een besluit van het college gehouden zijn interconnectie c.q. 
interoperabiliteit met Yarosa tot stand te brengen.  

 
Last onder dwangsom 
 
141. In het bestreden besluit heeft het college het verzoek van Yarosa, om KPN Mobile te veroordelen tot 

betaling van een dwangsom voor het geval dat KPN Mobile zich niet zou conformeren aan de gestelde 
tijdslijnen of andere door het college gestelde regels, afgewezen, aangezien hem niet was gebleken 
dat er een klaarblijkelijk gevaar van niet-naleving van de beslissing op de aanvraag bestond. Naar het 
college begrijpt, strekt het door Yarosa hiertegen gemaakte bezwaar ertoe dat het college bij de 
beslissing op bezwaar alsnog een preventieve dwangsom zou moeten opleggen. Ter onderbouwing 
van het feit dat er thans een ‘klaarblijkelijk gevaar’  bestaat wijst zij erop dat KPN Mobile in haar 
aanbod van 8 augustus 2003 heeft gehandeld in strijd met het primaire besluit. 

 
142. Het college dient op grond van artikel 7:11 Awb, op grondslag van het bezwaar, het primaire besluit 

te heroverwegen. Het college was ten tijde van het primaire besluit van oordeel dat geen 
klaarblijkelijk gevaar van niet naleving van de door Yarosa verzochte beslissing aanwezig was. Het 
college ziet in het door Yarosa aangevoerde argument, dat KPN Mobile met haar aanbod van 8 
augustus 2003 (dus na het primaire besluit) in strijd handelde met het primaire besluit, geen 
aanleiding om op dit besluit terug te keren.  Immers heeft het college vastgesteld dat door KPN 
Mobile een aanbod, als bedoeld in het bestreden besluit, is gedaan. 

 
143. Indien Yarosa met haar bezwaar beoogt dat het college beoordeelt of het gedane aanbod in strijd is 

met primaire besluit is het college van oordeel dat de bezwaarprocedure daarvoor niet de geëigende 
weg is. Een beslissing van het college om, wegens niet-naleving van het primaire besluit, een last 
onder dwangsom op te leggen aan KPN Mobile, zou betekenen dat het college in feite een (nieuw) 
primair besluit neemt. Hiertoe staan Yarosa andere wegen open, zoals het indienen van een verzoek 

                                                      
33 Vergelijk artikel 4 van de Toegangsrichtlijn 
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om handhaving bij het college wegens het niet naleven van een besluit van het college. Yarosa heeft 
van deze mogelijkheid inmiddels ook gebruik gemaakt, nu zij op 21 oktober 2003 het college 
verzocht heeft aan KPN Mobile een last onder dwangsom op te leggen ter handhaving van het 
hetgeen door KPN Mobile in strijd met het primaire besluit is gedaan.  Het college acht het bezwaar 
gelet hierop ongegrond. 

 
Proceskostenvergoeding 
 
144. Op grond van artikel 7:15, tweede lid, Awb worden de kosten, die de belanghebbende in verband 

met de behandeling van het bezwaar redelijkerwijs heeft moeten maken door het bestuursorgaan 
uitsluitend vergoed op verzoek van de belanghebbende, voor zover het bestreden besluit wordt 
herroepen wegens aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. 

 
145. Gelet op de vorenstaande overwegingen ziet het college aanleiding het bestreden besluit op enkele 

onderdelen, deels ten faveure van KPN Mobile, deels den faveure van Yarosa, te herroepen.  Het 
college is evenwel van oordeel dat van herroeping wegens aan het college te wijten onrechtmatigheid 
geen sprake is. Daartoe overweegt hij als volgt. De onderdelen die in de onderhavige beslissing zijn 
herroepen spelen een rol in het kader van de (beoordeling van de) redelijkheid van een verzoek om 
bijzondere toegang. Het college heeft ter beoordeling van dat criterium een zekere mate van 
beleidsvrijheid. Ook de aard van de geschilbeslechtende bevoegdheid brengt dit met zich mee. 
Geschilbeslechting is een van de middelen waarmee het college invulling geeft aan deze 
beleidsruimte. Dit geschiedt door middel van primaire geschilbesluiten maar ook door middel van 
besluiten op bezwaar tegen geschilbesluiten. Het unieke karakter van veel zaken vergt maatwerk, zo 
ook in het onderhavige geval, waar het college zich heeft uitgesproken over een niet eerder 
voorgekomen vorm van bijzondere toegang. Hiermee hangt ook samen dat het college vaak in de 
bezwaarfase met nieuwe, of nader uitgewerkte gegevens uit de primaire fase, afkomstig van partijen, 
wordt geconfronteerd.  De herroeping van enkele onderdelen van het bestreden besluit dient te 
worden gezien in het licht van de hiervoor bedoelde beleidsvorming. Nu van herroeping wegens 
onrechtmatigheid geen sprake is wijst het college het verzoek van KPN Mobile af.  

 

8 Dictum 
 
I.  Na heroverweging op basis van de bezwaren van partijen, herroept het college de navolgende 

onderdelen van het bestreden besluit: 
 

a) Onderdeel I. onder b. van paragraaf H (dictum) komt als volgt te luiden: De tarieven voor de 
verzochte vorm van toegang aan Yarosa bedragen ten hoogste: 
• 21,6% van het MTA call set-up tarief per SMS-bericht voor SMS-terminating; 
• tweederde van het tarief van de dienst SMS-terminating per SMS-bericht voor SMS-

originating; 
 

b) Onderdeel I. onder e. van paragraaf H (dictum) komt als volgt te luiden: KPN Mobile is niet 
gerechtigd oproepen van of naar netwerkaansluitpunten van Yarosa te blokkeren, met 
uitzondering van blokkades door KPN Mobile aangebracht ten behoeve van de OSP's en de 
roaming partners, die gebruik maken van het netwerk van KPN Mobile. KPN Mobile is niet 
gerechtigd een dergelijke blokkade te bewerkstelligen of in stand te laten zodra de hiervoor 
bedoelde OSP 's en roaming partners, na daartoe door Yarosa te zijn verzocht, op grond van de 
wet of krachtens een besluit van het college gehouden zijn interconnectie c.q. interoperabiliteit 
met Yarosa tot stand te brengen.  KPN Mobile is niet gerechtigd de kosten die verband houden 
met de blokkade op Yarosa te verhalen. 
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c) Onderdeel I. onder f. van paragraaf H (dictum) komt als volgt te luiden: KPN Mobile dient aan 
Yarosa  in de aanvangsfase een capaciteitsgarantie te bieden van ten minste 25 SMS-berichten 
per seconde. KPN Mobile dient daarnaast in haar aanbod de mogelijkheid te bieden om deze 
capaciteit in de toekomst uit te breiden.  
 
d) Onderdeel II., eerste bulletpoint van paragraaf H (dictum) wordt gewijzigd en komt als volgt te 
luiden: KPN Mobile dient binnen 10 werkdagen na bekendmaking van dit besluit een overzicht 
van de projectkosten, per kostenpost gespecificeerd, op basis van de werkelijk te maken kosten 
aan Yarosa te overleggen. Ten aanzien van de kosten van NIT-testen in het bijzonder dient KPN 
Mobile te onderbouwen in hoeverre deze afwijken van de kosten van de door KPN Telecom 
gebruikte NIT-testen. 
 
e) Onderdeel III. van paragraaf H (dictum) wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: KPN 
Mobile dient uiterlijk 9 weken na acceptatie van het aanbod door Yarosa de bijzondere toegang te 
hebben gerealiseerd. In afwijking daarvan geldt voor de noodzakelijke aanpassing van haar  
wholesale billing systeem een termijn van ten hoogste 6 maanden. Gedurende de tussenliggende 
tijd dient KPN Mobile de door Yarosa voorgestelde tijdelijke oplossingen, te weten de registratie 
van berichtenverkeer door Yarosa zelf en het afzien van facturering door Yarosa van roamende 
KPN Mobile-abonnees, te aanvaarden. 

 
II  KPN Mobile dient de in dit besluit opgelegde voorwaarden, voor zover die afwijken van de 

voorwaarden door het college, opgelegd in het bestreden besluit, op te nemen in een nieuw 
aanbod, dat uiterlijk tien dagen na de bekendmaking van dit besluit aan Yarosa dient te worden 
uitgebracht. 

 
III Het college wijst het verzoek van KPN Mobile om vergoeding van de door haar gemaakte kosten in 

verband met de behandeling van het bezwaar af. 
 
IV Het college verklaart de overige bezwaren ongegrond. 
 
 
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
 
W.G. 
 
prof.dr. J.C. Arnbak 
voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken, 

aanvangende met ingang van de dag na die waarop dit besluit is bekendgemaakt, daartegen een 
beroepschrift  indienen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuurstrecht, te Rotterdam. Het 
postadres is: Arrondissementsrechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM 
Rotterdam. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient ten minste de naam en het adres van 
de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, 
alsmede de gronden van het beroep te bevatten. Zo mogelijk dient bij het beroepschrift tevens een 
afschrift van het besluit, waarop het beroepschrift betrekking heeft, te worden meegezonden. Voor 
het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Informatie hierover kan worden ingewonnen bij 
de griffie van de rechtbank. 


