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Ons kenmerk:  OPTA/JUZ/2005/201066 

Zaaknummer:  JB04057 & JB04058 

Datum          :   24 juni 2005  

 
Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op grond 

van artikel 12.2 jo. artikel 19.7 Telecommunicatiewet op de bezwaren van BT Nederland B.V. 

en KPN Telecom B.V. tegen het besluit van 26 februari 2004, inhoudende de beslechting van de 

tussen partijen bestaande geschillen over de voorwaarden van levering van 

interconnecterende huurlijnen of verbindingen 

 

1. Samenvatting  

BT Nederland B.V. (hierna: BT) heeft aan het college van de Onafhankelijke Post en 

Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) een geschil voorgelegd dat tussen haar en KPN 

Telecom B.V. (hierna: KPN) is gerezen over de voorwaarden voor levering van interconnecterende 

huurlijnen. Het college heeft in het kader van het geschil twee besluiten genomen, namelijk op 26 

februari 2004 en 26 juli 2004. Onderhavige beslissing op bezwaar heeft betrekking op de 

bezwaren die door zowel BT als KPN zijn ingediend tegen het besluit van 26 februari 2004. Het 

college wijst het bezwaar van KPN af en handhaaft daarmee zijn beslissing dat de tarieven die hij 

in het bestreden besluit voor onder meer de koppeling van huurlijnen heeft vastgesteld, ook 

gelden voor de periode vanaf 1 oktober 2002. Het college wijst het bezwaar van BT eveneens af. 

Het college handhaaft daarmee zijn beslissing dat KPN aan BT dient te vergoeden hetgeen zij 

vanaf 1 oktober 2002 meer dan het kostengeoriënteerd tarief in rekening heeft gebracht daar waar 

het elektrisch koppelen betreft. Het college handhaaft daarmee tevens de afwijzing van de 

verzoeken van BT om vergoeding van de wettelijke rente door KPN, alsmede  de afwijzing van het 

verzoek tot migratie van klantbestanden, alsmede de afwijzing van het verzoek tot het opleggen 

van een verdergaande garantieverplichting voor KPN bij het ILL-aanbod dan voor retailhuurlijnen.  

 

2. Verloop van de procedure 

2.1 Op grond van artikel 6.3 (oud) Tw heeft BT op 20 november 2003 aan het college een geschil 

voorgelegd over de uitvoering van de interconnectieovereenkomst die zij met KPN heeft gesloten. 

Zij heeft het college verzocht de regels te stellen over het door KPN aan BT ter beschikking 

stellen van interconnecterende verbindingen (hierna: ILL’s of een ILL).  

 

2.2 De aanvraag van BT bestond uit 51 geschilpunten. Verschillende punten uit de aanvraag kwamen 

overeen met een besluit dat het college reeds had genomen in een geschil tussen MCI en KPN1. 

Voor deze punten uit de aanvraag heeft het college de vereenvoudigde procedure toegepast, 

aangezien dezelfde afwegingen aan hem voorlagen. Dit heeft geresulteerd in het bestreden 

besluit, waarin het college het verzoek van BT voor een groot deel heeft toegewezen en voor het 

overige afgewezen. Ten aanzien van de overige geschilpunten uit de aanvraag heeft het college 

de gewone procedure gevolgd, hetgeen geresulteerd heeft in het besluit van 26 juli 2004. 

 

2.3 Bij brief van 5 april 2004 heeft BT op nader aan te voeren gronden bezwaar gemaakt tegen het 

                                                 
1 Zie de brief van het college van 15 december 2003 met kenmerk OPTA/IBT/2003/204774. 
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besluit van 26 februari 2004. Bij brief van 7 april 2004 heeft KPN eveneens tegen dat besluit op 

nader aan te voeren gronden bezwaar gemaakt. Op 21 april 2004 heeft BT het college haar 

vertrouwelijke versie van het aanvullend bezwaar doen toekomen. Op 27 april 2004 heeft KPN het 

college haar vertrouwelijke versie van het aanvullend bezwaar doen toekomen. Op 3 juni 2004 

heeft het college naar zowel BT als KPN schriftelijk bevestigd dat beide partijen afzien van het 

recht om gehoord te worden naar aanleiding van de door hen ingediende bezwaren. Op 10 juni 

2004 heeft KPN haar zienswijze aan het college bekend gemaakt op het bezwaarschrift van BT. 

 

2.4 Bij brief van 8 juli 2004 heeft KPN haar bezwaren ingetrokken met uitzondering van haar bezwaar 

ten aanzien van het principe van de terugwerkende kracht over de periode van 1 oktober 2002 tot 

15 december 2003 (vervat in onderdeel III van het aanvullend bezwaarschrift van KPN van 27 april 

2004). Op de overige bezwaren van KPN zal in dit besluit dus niet worden ingegaan. 

 

2.5 Bij brief van 28 oktober 2004 heeft BT haar bezwaren ingetrokken ten aanzien van het onderdeel 

ILL Migratiedienst genoemd in paragraaf 3 van haar aanvullend bezwaarschrift. Op dit bezwaar 

van BT zal in dit besluit dus niet worden ingegaan. 

 

3. Het bestreden besluit 

3.1 Het bestreden besluit heeft betrekking op de voorwaarden voor levering van ILL. BT en KPN 

hadden ten aanzien van enkele voorwaarden geen overeenstemming kunnen bereiken, waarop 

BT het college heeft gevraagd over die punten een beslissing te nemen. Het bestreden besluit 

betreft de volgende geschilpunten: 
 

(1) de wijze van interconnectie (optische koppeling van huurlijnen);  

(2) de hoogte van de eenmalige collocatietarieven van ILL’s;  

(3) het toelaten van de migratie van klantbestanden; 

(4) de tarieven voor het uit dienst nemen van ILL verbindingen; 

(5) Service Level Agreements (hierna: SLA’s) en boeteclausules in de ILL overeenkomst; 

(6) de tarieven en voorwaarden voor de upgrade van 1984 Kbps naar 2048 Kbps 

 verbindingen; 

(7) de tarieven en voorwaarden voor de levering van ILL via Cityring Premium  Access. 

 

Voor zover met betrekking tot de bezwaren van KPN en BT van belang heeft het college in het 

besluit van 26 februari 2004 als volgt beslist. 

 

 

3.2 Ten aanzien van interconnectie door middel van optische koppeling heeft het college overwogen 

dat KPN vanaf de introductie van ILL in 2002 heeft aangegeven, dat optische koppeling weliswaar 

technisch gezien mogelijk was, maar dat KPN in dat geval geen garanties kon geven dat 

storingen in het netwerk van BT niet zouden leiden tot serieuze storingen in het netwerk van 

KPN. Het college heeft vervolgens vastgesteld dat de netwerkverstoringen eveneens worden 
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veroorzaakt door het huurlijnennetwerk van KPN, alsmede dat deze storingen regelmatig 

optreden en dat KPN de storingen voor zichzelf accepteert. KPN heeft wel beschermende 

maatregelen getroffen in de interconnectie met BT om vergelijkbare storingen vanaf het netwerk 

van BT te voorkomen. Deze beschermende maatregelen kwamen volgens KPN voor rekening van 

BT. Het college heeft overwogen dat die maatregelen de kwaliteit van alle zogenaamde subrate-

huurlijnen ten goede komen, inclusief de subrate-huurlijnen van KPN. De kosten van deze 

maatregelen dienen daarom naar het oordeel van het college evenredig over alle gebruikers van 

het subrate-huurlijnennetwerk, inclusief KPN, te worden verdeeld. Het college heeft daarop de 

tarieven die KPN vanaf 1 oktober 2002 (waarop ILL voor het eerst werd aangeboden) voor 

subrate-verbindingen in rekening mag brengen, vastgesteld. Het college heeft geoordeeld dat nu 

er voor BT geen rechtsgrond was een hoger tarief te betalen dan het door hem vastgestelde 

kostengeoriënteerde tijdelijke tarief, hieruit voortvloeit dat KPN aan BT het verschil van het door 

BT vanaf 1 oktober 2002 tot de datum van het besluit betaalde bedrag en het door het college 

vastgestelde kostengeoriënteerde tijdelijke tarief dient terug te betalen.  

 

3.3 Het college heeft bepaald dat de specifieke voorwaarden voor het opheffen van een 

retailverbinding niet gelden voor de migratie van klanten.  

 

3.4 Het college heeft het redelijk geoordeeld dat BT eenzelfde aanspraak kan maken op een 

boeteregeling als KPN hanteert bij het overschrijden van doorlooptijden in haar 

retaildienstverlening. Het college heeft bepaald dat KPN in de overeenkomst met BT voor de 

levering van ILL-verbindingen een garantieregeling met boeteclausules dient te hanteren en als 

zodanig moet opnemen in de Parameter Schedule van het ILL-aanbod. 

 

3.5 Daarnaast heeft het college het verzoek van BT afgewezen om KPN te verplichten tot betaling 

van wettelijke rente over hetgeen BT meent ten onrechte aan KPN te hebben betaald. Het 

college achtte zich niet bevoegd om in het kader van artikel 6.3, tweede lid Tw (oud) hierover te 

beslissen omdat de wettelijke rente naar het oordeel van het college geen onderdeel uitmaakt 

van de voorwaarden waaronder wordt geïnterconnecteerd.  

 

3.6 Het verzoek van BT is dus deels toe- en deels afgewezen. 
 

 
 
 
4. Juridisch kader   

4.1 Met ingang van 19 mei 2004 is de Wet implementatie Europees regelgevingskader elektronische 

communicatiesector 20022 in werking getreden. Uit artikel 19.5, derde lid, van de gewijzigde Tw 

volgt dat aanbieders van huurlijnennetwerken of huurlijnen die op het tijdstip van inwerkingtreding 

                                                 
2 Stb. 2004, 189. 
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van de eerdergenoemde wet door het college aangewezen zijn op grond van de artikelen 6.4, 

eerste lid, of 7.2, zoals die luidden voor de inwerkingtreding van die wet, de daaraan verbonden 

verplichtingen behouden tot de inwerkingtreding van de besluiten, bedoeld in artikel 19.4, derde 

lid, Tw. 

 

4.2 Artikel 19.11 Tw bepaalt dat besluiten op grond van hoofdstuk 6, waartegen voor inwerkingtreding 

van de gewijzigde Tw bezwaar of beroep is of kon worden ingesteld, afgewikkeld dienen te 

worden conform de bezwaar- en beroepsprocedures die golden ten tijde van het nemen van het 

besluit. Voor de inwerkingtreding van de huidige Tw kon tegen een besluit als het onderhavige 

bezwaar worden gemaakt, zodat op grond van het overgangsrecht de procedure zoals die gold 

onder de oude Tw, gevolgd dient te worden. 

 

4.3 In artikel 6.1 Tw (oud) is de plicht tot interconnectie neergelegd. Het eerste lid van dat artikel  

bepaalt dat aanbieders zorg dienen te dragen voor de koppeling van hun netwerken met als doel 

dat gebruikers over en weer met elkaar kunnen communiceren. Het vijfde lid van artikel 6.1 Tw 

(oud) bepaalt dat het eerste lid van overeenkomstige toepassing is op aanbieders van huurlijnen. 

In de artikelen 6.5 tot en met 6.8 (oud) Tw zijn de verplichtingen vastgelegd die gelden voor onder 

meer aanbieders van huurlijnen die zijn aangewezen op grond van artikel 6.4 Tw (oud).  

 

4.4 Op grond van artikel 12.2 jo. de artikelen 19.5, achtste lid, en 19.7 Tw is het college onder meer 

bevoegd geschillen te beslechten over de vraag of een tussen aanbieders reeds bestaande 

overeenkomst inzake interconnectie of de wijze waarop deze wordt uitgevoerd strijdig is met het 

bepaalde bij of krachtens de Tw. 

 

5. Gronden van bezwaar BT 

Optisch koppelen 

5.1 BT stelt verheugd te zijn dat het college heeft besloten dat optisch koppelen onderdeel uit dient 

te maken van het aanbod ILL van KPN. BT stelt tevens verheugd te zijn te constateren dat het 

college heeft besloten om met terugwerkende kracht een tarief vast te stellen voor deze efficiënte 

wijze van interconnecteren. BT stelt dat zij in het geschil heeft aangegeven dat zij het onredelijk 

acht dat KPN bij het ontbreken van een optische koppeling, de door haar onnodig gemaakte 

eenmalige en maandelijkse kosten voor ILL-collocatie op BT verhaalt. Om die reden heeft BT het 

college verzocht KPN te verplichten alle onterecht in rekening gebrachte eenmalige en 

maandelijkse kosten aan BT te restitueren. Dit laatste stelt BT niet volledig in het besluit terug te 

zien. BT verzoekt het college KPN met terugwerkende kracht te verplichten de  gemaakte 

kosten (eenmalige en maandelijkse kosten) van footprints die BT niet had hoeven afnemen 

wanneer zij daadwerkelijk optisch geïnterconnecteerd zou zijn, te restitueren aan BT met een 

opslag van gederfde rente gelijk aan de wettelijke rente. 

 

5.2 Daarnaast verzoekt BT het college in haar bezwaarschrift – zoals ze ook in het geschil heeft 

gedaan - om KPN te verplichten vanaf november 2002 het verschil tussen de door KPN bij BT in 
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rekening gebrachte kosten voor alle interne coax-bekabeling en het tarief voor een interne 

glaskoppeling aan BT te restitueren met een opslag voor de gederfde rente gelijk aan de 

wettelijke rente. 

 

Eenmalige collocatietarieven van ILL 

5.3 BT wenst verduidelijking van het door het college in het geschilbesluit vastgestelde tijdelijke tarief 

voor een Alarmveilighedenpaneel. 

 

Migratie van klantbestanden 

5.4 BT meent dat de specifieke voorwaarden voor het opheffen van een retailhuurlijn eveneens 

moeten gelden voor de migratie van retailverbindingen van mogelijke klanten van BT. BT meent 

dat het migratieregiem ook van toepassing moet zijn op verbindingen die een andere telecom-

onderneming op basis van MCTN(+) verbindingen afneemt bij KPN, indien een dergelijke 

onderneming er voor kiest haar huurlijnenbestand te migreren naar een alternatieve aanbieder 

zoals BT, die deze verbindingen vervolgens zal aanbieden aan die onderneming op basis van ILL.  

Volgens BT is het van cruciaal belang voor een ‘level playing field’ dat die verbindingen 

daadwerkelijk adequaat en onder concurrerende voorwaarden gemigreerd kunnen worden naar 

ILL. BT is van mening dat de voorwaarden voor een dergelijke migratie identiek moeten zijn aan 

de voorwaarden voor migraties naar ILL verbindingen die BT zelf bij KPN had lopen op basis van 

Digistream.  

 

BT meent dat de weigering van KPN om migratie van klantbestanden onder vergelijkbare 

voorwaarden aan te bieden als ILL-migratie in strijd is met het non-discriminatiebeginsel en 

daarmee de concurrentie op de huurlijnenmarkt wordt belemmerd. BT verzoekt het college vast 

te stellen dat de migratievoorwaarden eveneens van toepassing zijn op retail- of MCTN + 

verbindingen die een derde partij heeft ondergebracht bij KPN maar deze derde partij wenst af te 

nemen bij BT op basis van ILL.  

 

Boeteclausules voor levering ILL 

5.5 Het college heeft KPN verplicht een boeteregeling op de overschrijding van de afgesproken 

levertijd in het ILL-aanbod op te nemen. BT verzoekt het college het besluit op dit punt te herzien 

waardoor KPN wordt verplicht een effectieve garantieregeling op te nemen in het ILL-aanbod ter 

verzekering van de levertijden van ILL. BT is van mening dat een boeteregeling pas effectief is als 

deze ingaat op het moment dat de afgesproken levertijd is overschreden. Volgens BT voldoet de 

boeteregeling in het besluit op twee punten niet: 
-  de garantieregeling treedt pas in werking als de normlevertijd al met 6 dagen overschreden is. 

Hierdoor heeft KPN 6 dagen extra levertijd zonder dat zij BT hiervoor hoeft te compenseren. 

-  de normlevertijd van 25 werkdagen in de garantieregeling is in de meeste gevallen een andere 

levertijd dan de door KPN teruggekoppelde planlevertijd. 

 

BT is van mening dat de vergelijking met Digistream van KPN niet de enige vergelijking zou 
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moeten zijn. BT wijst daarbij op de BCTN-dienst van KPN die volgens haar wel voldoet aan de 

door haar genoemde effectiviteitscriteria. 

 

 Wettelijke rente 

5.6 Naar de mening van BT zou het college in het bestreden besluit ten onrechte het verzoek om 

KPN te verplichten tot betaling van wettelijke rente hebben afgewezen, omdat wettelijke rente 

volgens het college geen onderdeel vormt van de voorwaarde van interconnectie. BT is niet 

duidelijk wat hiermee bedoeld wordt. Indien het college hiermee bedoelt dat de wettelijke rente 

geen onderdeel is van de thans bestaande ILL-overeenkomst tussen BT en KPN, dan is dat naar 

de mening van BT niet juist. Naar de mening van BT vormen bepalingen over facturering en 

betalingen, zoals terugbetaling van wettelijke rente, een belangrijk onderdeel van interconnectie 

overeenkomsten. Dit wordt volgens BT bevestigd in het Indicative Reference Interconnection 

Offer, een document van de Europese Commissie en in het RIA besluit van het college van 28 

juli 2000. Met het niet voldoen van wettelijke rente is KPN volgens BT in staat de 

concurrentieverhoudingen op de markt op oneigenlijke wijze te beïnvloeden. 

 

6. Zienswijze van KPN  

Optisch koppelen 

6.1 KPN is van mening dat het college nergens in het besluit heeft gesteld dat het ILL-aanbod met 

elektrische koppeling in strijd was met de Tw(oud). Volgens KPN heeft het college haar ook niet 

verplicht een aanbod te doen voor optische interconnectie. KPN is van mening dat nu BT 

kennelijk van een onjuiste veronderstelling is uitgegaan, daarmee de grond van het bezwaar van 

BT is komen te vervallen.  

 

6.2 Daarnaast is KPN van mening dat het college niet bevoegd zou zijn het verzoek van BT alsnog te 

honoreren. Volgens KPN wil BT dat het college haar veroordeelt tot het vergoeden van de 

“additionele” kosten die BT heeft moeten maken als gevolg van het feit dat geen optische 

koppeling aanwezig was. De Tw(oud) bevat echter geen grondslag voor het stellen van een 

dergelijke regel. KPN verwijst daartoe naar een uitspraak van het CBb inzake het geschil 

UPC/Canal+ van 3 december 2003.  

 

6.3 KPN is van mening dat de vraag of BT voor vergoeding van kosten wegens het ontbreken van een 

aanbod voor interconnectie met optische koppeling in aanmerking komt, tot het exclusieve 

domein van de civiele rechter behoort.  

 

Eenmalige collocatietarieven van ILL 

6.4 KPN veronderstelt evenals BT dat het college het tijdelijke tarief voor het Alarmveilighedenpaneel 

heeft bedoeld te bepalen op € 837. 

 

Migratie van klantenbestanden 

6.5 KPN is van mening dat het bezwaar van BT met betrekking tot migratie van klantbestanden moet 
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worden afgewezen. KPN is van mening dat het college niet bevoegd is om bedoelde verzoeken 

van BT in bezwaar alsnog te honoreren. In geschil is de vraag of de tussen KPN en BT 

bestaande verbintenissen al dan niet in strijd zijn met het bepaalde bij of krachtens de Tw(oud). 

Voor zover er sprake zou zijn van strijdigheden, dan is het college alleen bevoegd om regels te 

stellen die in de plaats treden van de tussen KPN en BT bestaande verbintenissen. KPN is dan 

ook van mening dat het college niet bevoegd is de migratieregeling zoals die tussen BT en KPN 

geldt uit te breiden tot verbindingen van andere Telco’s dan wel tot huurlijnen van potentiële 

klanten van BT. De Tw(oud) biedt geen basis om KPN te verplichten om verbindingen van andere 

Telco’s c.q. retail-huurlijnen van (potentiële) klanten van BT te migreren naar ILL’s voor BT. 

 

Boeteclausules voor levering ILL 

6.6 KPN is van mening dat voor zover het al redelijk zou zijn om bij de invulling van de 

leveringsvoorwaarden voor ILL aansluiting te zoeken bij de leveringsvoorwaarden voor 

retailhuurlijnen, het niet proportioneel zou zijn, als KPN zou worden gedwongen om ILL’s te 

leveren tegen gunstigere voorwaarden dan de retailhuurlijnen. KPN begrijpt niet dat het voor BT 

niet acceptabel is dat in de situatie dat de planlevertijd vóór de normlevertijd ligt, KPN pas een 

boete verbeurt als de normlevertijd met zes dagen overschreden is. KPN begrijpt niet waarom 

een efficiënte aanbieder van retailhuurlijnen niet (voldoende) met KPN zou kunnen concurreren 

wanneer de leveringsvoorwaarden voor ILL’s gelijk zijn aan die van de streng gereguleerde 

retailhuurlijnen. Volgens KPN is het evident onredelijk dat KPN een boete verbeurt wanneer de 

leverdatum ligt voor de normleverdatum maar na de planleverdatum. KPN zou dan gestraft 

worden voor een te snelle levering en ontmoedigd worden om voor de normlevertijd te leveren. 

KPN ziet niet welk belang BT daarbij zou hebben. 

 

Wettelijke rente 

6.7 KPN is van mening dat vergoeding van wettelijke rente geen of in ieder geval onvoldoende 

verband houdt met interconnectie, zodat het college onbevoegd is een aanbieder te verplichten 

wettelijke rente te vergoeden. Daarnaast is KPN van mening dat het antwoord op de vraag of 

KPN wettelijke rente verschuldigd zou zijn aan BT, afhankelijk is van de vraag of zij onrechtmatig 

heeft gehandeld jegens BT. KPN is van mening dat nu het college niet bevoegd is vast te stellen 

of KPN onrechtmatig heeft gehandeld jegens BT, daaruit voortvloeit dat het college ook niet 

bevoegd is zich uit te spreken over vergoeding van wettelijke rente door KPN aan BT. 

 

7. Gronden van bezwaar KPN 

Terugwerkende kracht   

7.1 KPN voert aan dat het college ten onrechte terugwerkende kracht aan bepaalde onderdelen van 

het bestreden besluit zou hebben verleend. KPN stelt dat dit in strijd is met zowel het 

rechtszekerheids- als het vertrouwensbeginsel. Het college heeft in het bestreden besluit 

overwogen dat KPN hem onjuist heeft voorgelicht over de problematiek van optisch koppelen. 

KPN is van mening dat van onjuiste voorlichting geen sprake is geweest, althans dat dit niet dan 

wel onvoldoende in het besluit is onderbouwd.  
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7.2 KPN is van mening dat zij erop mocht vertrouwen dat de tarieven zoals door OPTA vastgesteld in 

eerdere EDC-besluiten en oordelen voldeden aan de verplichting tot kostenoriëntatie. Ook het 

standpunt van het college in het december-oordeel, waarin het college ten aanzien van een 

aantal diensten heeft gesteld dat de tarieven redelijk zijn, wekt volgens KPN de gerechtvaardigde 

verwachting dat KPN niet in een later stadium alsnog zou worden gedwongen lagere tarieven te 

gaan hanteren. 

 

7.3 KPN is daarnaast van mening dat ook de tekst van artikel 6.3, eerste lid, Tw(oud) zich verzet 

tegen het vaststellen van een regel met terugwerkende kracht, aangezien de tekst spreekt over 

regels die tussen partijen “zullen gelden”. 

 

7.4 Volgens KPN staat ook het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) afwijzend 

tegenover het met terugwerkende kracht vaststellen van regels. KPN verwijst daartoe naar de 

sitesharingzaak van 25 april 2001.  

 

7.5 KPN is van mening dat gelet op het feit dat tussen de datum van de aanvraag en de datum van 

het besluit zo weinig tijd is gelegen, er geen aanleiding is om met terugwerkende kracht regels 

tussen partijen vast te stellen en er dus ook geen aanleiding is om af te wijken van de regel, dat 

regels tussen partijen niet met terugwerkende kracht kunnen worden opgelegd. 

 

7.6 Wat betreft de collocatie-diensten is KPN van mening dat het college niet motiveert waarom 

deze tarieven met terugwerkende kracht zouden moeten gelden. Voor zover deze tarieven al met 

terugwerkende kracht vastgesteld zouden moeten worden, kan dat niet verder gaan dan tot 5 

september 2003. 

 

7.7 KPN is van mening dat het college ten onrechte en onvoldoende gemotiveerd heeft overwogen 

dat zij het college onjuist  zou hebben voorgelicht omtrent de risico’s van de door BT gewenste 

optische koppeling. Volgens KPN kan het college de motivering niet baseren op een uitlating van 

KPN in een andere procedure (KPN-MCI). Daarnaast kan volgens KPN niet uit één zinnetje uit 

een processtuk worden afgeleid dat KPN het college onjuist zou hebben voorgelicht. Volgens 

KPN haalt het college het citaat uit zijn context en wekt het college met het standpunt dat hij 

door KPN onjuist is voorgelicht de schijn van vooringenomenheid. 

 

7.8 KPN wijst er op dat het college een zelfstandige onderzoeksplicht heeft voorafgaand aan het 

nemen van een besluit. Volgens KPN heeft het college het niet nodig geacht de risico’s van 

optisch koppelen te onderzoeken, ook niet nadat verschillende marktpartijen te kennen hadden 

gegeven optische koppeling te wensen. Volgens KPN kan het college daar alsnog toe overgaan, 

maar kan een daaruit voortvloeiende beleidswijziging niet met terugwerkende kracht worden 

ingevoerd. Volgens KPN kan haar immers niet worden tegengeworpen dat het college het 

blijkbaar niet nodig vond in een eerder stadium onderzoek te verrichten. 
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8. Overwegingen met betrekking tot het bezwaar van KPN. 

8.1 Tarieven vanaf 1 oktober 2002  

Het college heeft in het bestreden besluit voor de volgende onderdelen tarieven vastgesteld en 

bepaald dat die tarieven gelden vanaf 1 oktober 2002 (de datum waarop ILL voor het eerst werd 

aangeboden):  

 

1. Voor elektrisch koppelen de eenmalige en periodieke tarieven voor de ILL-diensten conform 

hetgeen is vermeld in de in het bestreden besluit opgenomen tabel 2. 

2. Collocatie 
a. Het tarief van een HDPE buis voor collocatie ILL is vanaf 1 oktober 2002 € 7,49 per 

meter. 

b. Kosten voor “Basisvoorziening” dienen per 1 oktober 2002 niet apart in rekening te 

worden gebracht. 

c. Voor het plaatsen van een ILL kast en voor het leveren van een 48 Voedingskabel en een 

alarm veilighedenpaneel gelden vanaf 1 oktober 2002 tijdelijke tarieven van respectievelijk 

€ 1420,--, € 168,--, en € 837,--. 

d. De definitieve tarieven die volgen uit de beoordeling van het tariefvoorstel van KPN van de 

onder 3 genoemde producten gelden vanaf 1 oktober 2002. 

 

3. KPN dient de mogelijkheid tot het migreren van retail-huurlijnen van BT naar ILL en de daarbij 

behorende voorwaarden en tarieven te blijven bieden aan BT, zoals die golden voor 1-8-2003, 

o.g.v. de in het EDC VI ILL besluit vermelde migratietarieven. 

 

8.2 KPN voert aan dat het college ten onrechte “terugwerkende kracht” aan het bestreden besluit 

heeft toegekend. Zij verwijst naar het ILL oordeel uit 2002. Het rechtszekerheids- en het 

vertrouwensbeginsel zouden er volgens KPN aan in de weg staan dat het college in een besluit 

in een later geschil op zijn oordeel terugkomt.  

 

8.3 Het college merkt allereerst op dat er geen sprake is van het als zodanig toekennen van 

“terugwerkende kracht” aan het bestreden besluit, maar dat het college daarentegen een geschil 

heeft beslecht door regels te stellen die deels betrekking hebben op een tarief dat in een in het 

verleden liggende periode in rekening is gebracht. Noch artikel 6.3, tweede lid, Tw (oud) noch 

artikel 12.2 Tw staan daar aan in de weg. Op grond van die artikelen dient het college immers 

vast te stellen of een in verband met interconnectie bestaande verbintenis in strijd is met het bij 

of krachtens de Tw bepaalde en kan hij vervolgens, indien dat naar zijn oordeel het geval is, de 

regels vaststellen die in plaats daarvan hebben te gelden. Afspraken omtrent tarieven lenen zich 

bij uitstek voor een beoordeling achteraf; dan kan immers ook het meest nauwkeurig worden 

vastgesteld of tarieven kostengeoriënteerd zijn. In strijd met de rechtszekerheid is dat bepaald 

niet.  
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8.4 Dat is ook een andere situatie dan die tot de uitspraak van het CBb  van 25 april 2001 heeft 

geleid, waar KPN zich op beroept. Die procedure had betrekking op een verzoek van Dutchtone 

tot het medegebruik van antenne-opstelpunten en op de situatie dat medegebruik in het geheel 

nog niet tot stand was gekomen. Het college heeft vervolgens bepaald dat KPN aan het verzoek 

van Dutchtone tot medegebruik van antenne-opstelpunten diende te voldoen en heeft de regels 

vastgesteld die daarvoor hadden te gelden. In die situatie, waarin de sitesharing nog niet tot 

stand was gekomen, ligt het stellen van regels voor die periode uit het verleden niet in de rede, 

omdat die regels dan niet meer kunnen worden nageleefd. Voor regels met betrekking tot 

tarieven ligt dat anders: ook regels over tarieven uit het verleden kunnen alsnog worden 

nageleefd. De uitspraak van het CBb staat er dan ook niet aan in de weg dat het college tarieven 

uit het verleden beoordeelt. Het beroep van KPN op die uitspraak gaat in de onderhavige situatie 

dus niet op.  

 

8.5 Ten aanzien van het bezwaar van KPN dat het vertrouwensbeginsel er aan in de weg zou staan 

dat het college in het onderhavige geschil afwijkt van tarieven die in het ILL-oordeel van 2002 zijn 

opgenomen, overweegt het college als volgt. 

 

Voorop staat dat in geschillen aan het vertrouwensbeginsel een beperkte werking toekomt. 

Artikel 12.2 Tw (en artikel 6.3 Tw (oud)) draagt het college op in het specifieke geschil dat dan 

aan het college wordt voorgelegd, te bepalen waar de naleving van de Tw in dat individuele geval 

toe verplicht. Dat vergt in beginsel in elk geschil een zorgvuldige, nieuwe beoordeling van 

hetgeen aan het college wordt voorgelegd. Daarmee verdraagt zich niet dat aan BT de beslissing 

van het college in een ander geschil of in een ander oordeel zou worden tegengeworpen. Dat 

geldt te meer waar BT geen rechtsmiddel heeft kunnen aanwenden tegen het ILL-oordeel van het 

college, nu dat oordeel niet is aan te merken als een besluit. Ter vergelijking wijst het college op 

de uitspraak van het CBb van 19 november 2003 (LJN-nummer AO1107). Daarin overwoog het 

CBb dat Versatel geen belanghebbende was bij een geschil tussen KPN Mobile en O2/Telfort. 

Het CBb kende onder meer gewicht toe aan het gegeven dat Versatel over dezelfde materie een 

geschil bij het college aanhangig kon maken. In dat geschil is het college dan niet gebonden aan 

zijn eerdere beslissing in een ander geschil, zodat in een nieuw geschil ook met het standpunt 

van Versatel rekening kan worden gehouden.  

 

8.6 In het onderhavige geschil is duidelijk geworden dat het college destijds, bij zijn oordeel over de 

tarieven voor de koppeling van huurlijnen, is uitgegaan van verkeerde veronderstellingen. Na een 

grondig onderzoek, in het kader van het geschilbesluit inzake het geschil MCI - KPN3, is komen 

vast te staan dat de tarieven voor koppeling lager moeten worden vastgesteld. Het college was er 

ten onrechte vanuit gegaan dat bij optische koppeling met BT, BT de (enige) oorzaak van 

netwerkstoringen zou zijn en dat BT daarom de kosten die ter voorkoming van dergelijke 

storingen moeten worden gemaakt, zelf dient te dragen. Na het onderzoek door deskundigen van 

                                                 
3 Besluit van 15 december 2003, kenmerk OPTA/IBT/2003/204774. 
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adviesbureau Verdonck, Klooster en Associates B.V. is duidelijk geworden dat het 

desbetreffende netwerkbeheer-probleem niet uitsluitend door BT, maar door alle gebruikers van 

het huurlijnennetwerk van KPN - inclusief KPN - ontstaat. Dat brengt met zich dat de kosten die 

worden gemaakt om die problemen te voorkomen, ook door ieder moeten worden gedragen. Dat 

dit nieuwe feit pas tijdens de behandeling van het onderhavige geschil aan het college bekend is 

geworden, komt voor risico van KPN. Het college is immers in grote mate afhankelijk van de 

informatie die door de marktpartijen aan hem wordt verstrekt. Daarnaast kan, zoals hierboven 

uiteen is gezet, het eerdere ILL-oordeel waarbij het college van dit feit niet op de hoogte was, 

niet aan BT worden tegengeworpen.  

 

8.7 Dat geldt te meer omdat KPN, in ieder geval in enige mate, zelf heeft bijgedragen aan de 

verkeerde veronderstellingen die op dit punt bij het college leefden. De grond waarop het college 

tot een verkeerde veronderstelling omtrent dit punt is gekomen, is de volgende. KPN heeft het 

college in de veronderstelling gebracht dat er geen storingen optraden, maar dat, indien BT 

optisch zou koppelen, zij wel storingen zou veroorzaken op het netwerk van KPN. Dit blijkt uit 

het volgende citaat uit de brief van 4 juni 2002 (FdG/sb/02.020).  

 

“KPN is van mening dat zonder absoluut zeker te zijn van de consequenties van gestapeld 

overdragen, KPN het zich niet kan permitteren beheer(s) risico’s te lopen tav een zo grote groep 

vaste verbindingen over een apparaat (de DACS) welk enkel in ons netwerk is opgehangen 

(Single Point of Failure)”.  

 

In dit citaat uit voornoemde brief geeft KPN aan dat er op het netwerk geen problemen zijn 

zolang BT niet optisch koppelt. Dit wordt versterkt door het volgende citaat uit dezelfde brief.  

 

[…] is de impact als volgt: “1. Risico op onbeheersbaarheid DACS tgv overvloed aan alarmen 

nav klantmanipulaties (max. 63 Dacs-alarmen per STM-1). Het risico wordt door KPN technici 

niet als hoog ingeschat, maar is niet met zekerheid uit te sluiten. Lucent (de fabrikant) geeft 

eveneens aan niet schriftelijk te willen bevestigen dat de kans op optreden nihil is.  

 

Door te stellen “maar is niet met zekerheid uit te sluiten” wekt KPN de suggestie dat zij niet 

bekend is met storingen op de DACS en dat er op het netwerk van KPN zelf geen storingen 

ontstaan. 

 

8.8 Achteraf gezien hebben voornoemde citaten bijgedragen aan onjuiste veronderstellingen omtrent 

de feitelijk geldende omstandigheden. De eerste veronderstelling was gebaseerd op KPN’s 

stelling dat zij nooit storingen heeft en dat door toedoen van BT storingen optreden, die de 

kwaliteit van het netwerk verlagen.  

 

8.9 De tweede veronderstelling van het college was dat KPN het risico niet kende. Deze 

veronderstelling was gebaseerd op het tweede citaat en op het feit dat KPN stelde een 
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impactanalyse te moeten uitvoeren om dit risico te onderzoeken. KPN bleek echter goed op de 

hoogte van het risico. Zij was er van op de hoogte dat zich geregeld storingen voordeden die 

tweemaal per jaar tot grotere storingen leidden. Omdat het college in de veronderstelling 

verkeerde dat er geen storingen op het netwerk van KPN optraden, heeft hij in het kader van het 

ILL december 2002 oordeel en het EDC-VI ILL besluit gemeend, dat BT ook geen storingen 

mocht veroorzaken en daardoor de kosten van het voorkomen van deze storingen volledig moest 

vergoeden. Nu in het kader van het bestreden besluit is gebleken dat KPN zelf ook storingen 

veroorzaakt, dienen de kosten voor het voorkomen van deze storingen over alle partijen die deze 

storingen veroorzaken, verdeeld te worden. 

 

8.10 Het college heeft dan ook terecht deze nieuwe feiten en omstandigheden bij de beslechting van 

het onderhavige geschil betrokken. KPN mocht aan het ILL-oordeel dan ook niet het vertrouwen 

ontlenen dat de tarieven voor de koppeling van huurlijnen ook tussen haar en BT zouden gelden. 

Bovendien is voor een (succesvol) beroep op het vertrouwensbeginsel vereist dat men op basis 

van het gewekte vertrouwen heeft gehandeld. Daarvan is echter geen sprake, zodat KPN ook om 

die reden geen beroep op het vertrouwensbeginsel toekomt.  

 

8.11 Het bezwaar van KPN is derhalve naar het oordeel van het college ongegrond. 

 

9. Overwegingen met betrekking tot het bezwaar van BT. 
Optisch koppelen 

9.1 BT heeft het college verzocht in het primaire besluit regels te stellen inhoudende: 

a. dat KPN optisch koppelen in haar ILL-aanbod diende op te nemen; 

b. in de Technical Manual in het referentieaanbod, behorende bij de overeenkomst tussen BT en 

KPN wordt opgenomen dat collocatie ten behoeve van apparatuur voor het niet-optisch koppelen 

niet voor rekening van BT komt; 

c. alle door KPN in rekening gebrachte eenmalige en maandelijkse kosten ten gevolge van het 

niet optisch koppelen, voor collocatie te restitueren, te vermeerderen met de wettelijke rente. 

 

Uit het bezwaarschrift van BT blijkt dat BT ten onrechte in de veronderstelling verkeert dat het 

college heeft besloten dat optisch koppelen onderdeel dient uit te maken van het ILL-aanbod van 

KPN.  

 

9.2 Het college heeft overwogen dat de specifieke maatregel (het elektrisch koppelen) die door KPN 

wordt toegepast ten behoeve van het voorkomen van problemen met de netwerkintegriteit 

discriminatoir wordt toegepast. Als gevolg daarvan werden de kosten van deze maatregel 

onevenredig zwaar doorbelast aan BT. Het college heeft overwogen dat de specifieke maatregel 

(het elektrisch koppelen) een integraal onderdeel vormt van het subrate gedeelte van het 

huurlijnennetwerk en dat het volledig in rekening brengen van deze kosten bij BT in strijd is met 

het principe van kostencausaliteit en daarmee met de eis van kostenoriëntatie. Het college heeft 

geoordeeld dat het evenredig verdelen van de kosten van de specifieke maatregel over alle 
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gebruikers van het subrate gedeelte van het huurlijnennetwerk van KPN (waaronder BT) leidt tot 

het opheffen van de discriminatoire situatie. De wijze waarop dit dient te gebeuren heeft het 

college uitgewerkt in het bestreden besluit onder paragrafen 6.4.6 en 6.4.7. Het college heeft 

vervolgens de tarieven opnieuw vastgesteld vanaf 1 oktober 2002. 

 

9.3 Het college heeft in het bestreden besluit overwogen dat het niet aan hem is om te bepalen op 

welke wijze KPN haar netwerk inricht, dan wel maatregelen treft om haar netwerkkwaliteit te 

waarborgen. Het college heeft overwogen dat het treffen van maatregelen door KPN gezien de 

gevoeligheid van het netwerkbeheer niet onredelijk is. Het college constateerde echter een 

discriminatoire situatie en heeft als gevolg daarvan regels gesteld teneinde aan die situatie een 

einde te maken. Nu het college geen verplichting tot optisch koppelen voor KPN in het bestreden 

besluit heeft opgenomen en het niet onredelijk acht dat KPN ter bescherming maatregelen treft, 

heeft hij geoordeeld dat deze kosten toegerekend dienen te worden aan alle gebruikers van het 

subrate gedeelte van het huurlijnnennetwerk van KPN. Het college heeft daartoe een tarief 

vastgesteld dat BT moet betalen. Hieruit moet worden afgeleid dat het college van oordeel is dat 

KPN ook aan BT een kostengeoriënteerd tarief in rekening mag brengen voor de kosten van de 

beschermende maatregelen.  

 

9.4 BT is van mening dat uit het bestreden besluit onvoldoende blijkt dat KPN alle onterecht in 

rekening gebrachte eenmalige en maandelijkse kosten aan BT moet restitueren. BT doelt 

hiermee op de kosten die zij niet had hoeven maken als zij meteen vanaf het begin optisch had 

kunnen koppelen. Zoals hierboven reeds overwogen heeft het college KPN echter geen 

verplichting tot optisch koppelen opgelegd. Het college heeft om die reden in het bestreden 

besluit dan ook geen verplichting voor KPN opgenomen om alle kosten die BT heeft gemaakt ten 

gevolge van het niet-optisch koppelen aan BT terug te betalen. De terugbetalingsverplichting van 

KPN gaat niet verder dan het verschil van het door BT vanaf 1 oktober 2002 tot 26 februari 2004 

betaalde bedrag en het door het college vastgestelde kostengeoriënteerde tijdelijke tarief. 

Hetgeen door BT voor het overige op dit punt is aangevoerd kan niet tot een andere beoordeling 

leiden. 

 

9.5 Het bezwaar van BT richt zich daarnaast tegen het feit dat BT in het besluit niet de verplichting 

voor KPN terug ziet om aan BT vanaf november 2002 het verschil van de in rekening gebrachte 

kosten voor alle interne coax-bekabeling en het tarief voor een interne glaskoppeling aan BT te 

restitueren met een opslag voor de gederfde rente gelijk aan de wettelijke rente. BT is van 

mening dat KPN optisch had moeten koppelen en deze kosten derhalve ten onrechte in rekening 

heeft gebracht. Ten aanzien van dit onderdeel geldt, zoals het college hiervoor heeft overwogen, 

dat hij KPN echter geen verplichting tot optisch koppelen heeft opgelegd, zodat het college van 

oordeel is dat deze kosten niet ten onrechte in rekening zijn gebracht. Zoals in het bestreden 

besluit is beschreven heeft het college deze tarieven reeds in EDC-VI en het 
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Goedkeuringsbesluit wholesale tariefregulering van 30 juni 20044 beoordeeld. Het college ziet in 

hetgeen door BT is aangevoerd geen aanleiding om van deze beoordeling af te wijken, aangezien 

deze tarieven op kosten zijn gebaseerd. 

  

Eenmalige collocatietarieven van ILL 

9.6 In het bestreden besluit onder randnummer 89 wordt voor de vaststelling van het tijdelijke tarief 

voor een alarmveilighedenpaneel door het college aangesloten bij het tijdelijke tarief zoals hij dat 

in het MCI-besluit heeft vastgesteld. In dat besluit heeft het college het tijdelijke tarief gesteld op 

€ 837. Het tijdelijke tarief van € 1420 zoals vermeld in randnummer 89 dient aangemerkt te 

worden als een kennelijke verschrijving. Dat het tijdelijke tarief € 837 dient te bedragen wordt 

bevestigd in het dictum van het besluit. Hieruit blijkt dat het college het tijdelijke tarief voor het 

alarmveilighedenpaneel vanaf 1 oktober 2002 heeft bepaald op € 837, hetgeen als het juiste tarief 

aangemerkt moet worden.  

 

Migratie van klantbestanden 

9.7 Het college heeft in het bestreden besluit overwogen dat de tarieven en overige voorwaarden voor 

migratie van huurlijnen uitsluitend betrekking hebben op de migratie van huurlijnverbindingen die 

BT eerst op basis van retailverbindingen ten behoeve van interconnectie aan haar eindgebruikers 

aanbood en vervolgens, na migratie, op basis van ILL. Voorafgaand aan de introductie van ILL 

(wholesale interconnecterende huurlijnen) had BT immers retailhuurlijnverbindingen van KPN 

nodig om interconnectie met haar eigen (huurlijnen)netwerk tot stand te brengen en daarmee 

huurlijnendiensten aan haar eindgebruikers te kunnen aanbieden. Na de introductie van ILL werd 

het mogelijk de benodigde interconnectie niet langer met behulp van retailhuurlijnen maar met 

wholesale ILL te bewerkstelligen. De migratie van verbindingen op basis van retailverbindingen, 

die voor interconnectie werden gebruikt, naar verbindingen op basis van wholesale ILL 

verbindingen valt daarmee onder interconnectie en dient onder meer aan het vereiste van 

kostengeoriënteerde tarieven te voldoen.  

 

9.8 Het college heeft in het bestreden besluit het verzoek van BT zo begrepen dat dit ziet op de 

wens van BT retailhuurlijnen te kunnen omzetten naar de wholesaledienst ILL. De situatie waarbij 

een retailhuurlijnencontract tussen bijvoorbeeld Enertel en KPN voor de resterende duur wordt 

overgezet naar een contract met BT (contractsovername) en daarna BT verzoekt om een migratie 

naar ILL valt daarmee eveneens onder hetgeen in het bestreden besluit door het college is 

overwogen met betrekking tot het omzetten van retailhuurlijnen naar ILL. 

 

9.9 Het college begrijpt het terzake door BT in haar bezwaarschrift aangevoerde zo dat BT, tegen 

dezelfde condities als bij het migreren van retail huurlijnen ten behoeve van interconnectie naar 

interconnectie op basis van ILL (overname retail contractsduur in ILL, geen afkoopsom 

retailhuurlijn), ook de mogelijkheid wil hebben om klanten (derde aanbieders) van KPN over te 

                                                 
4 Kenmerk: Opta\IBT\ 2004\202290 
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nemen. Dit zou neerkomen op het onder die condities migreren van contracten tussen KPN en 

haar klanten. In zoverre heeft het verzoek van BT evenwel geen relatie met interconnectie en valt 

het buiten de reikwijdte van artikel 12.2 Tw (artikel 6.3 Tw (oud)). Er is onder de Tw geen 

wettelijke bepaling op basis waarvan KPN contractueel kan worden verplicht jegens haar 

concurrenten medewerking te verlenen aan de migratie van haar klanten. KPN kan derhalve niet 

gedwongen worden mee te werken aan een overname van haar contractuele relaties met derde 

partijen. Zulks is alleen mogelijk indien KPN en BT overeenstemming hebben bereikt dat de 

contractuele verplichtingen die gelden tussen KPN en een derde marktpartij door BT zullen 

worden overgenomen. Van een geschil inzake de nakoming van een wettelijke verplichting of over 

de vraag of een bestaande overeenkomst in strijd is met de wet of op een met de wet strijdige 

wijze wordt uitgevoerd is in dit verband evenwel geen sprake. 

 

9.10 BT  is van mening dat het migratieregiem ook van toepassing moet zijn op verbindingen die een 

andere telecomonderneming op basis van MCTN(+) bij KPN afneemt, indien een onderneming er 

voor kiest haar huurlijnen bestand te migreren naar een alternatieve aanbieder zoals BT. Het 

college overweegt dat BT primair niet heeft verzocht dat ook migraties van MCTN(+) mogelijk 

zouden moeten worden gemaakt.  Het college is van oordeel dat BT hiermee in feite haar 

verzoek uitbreidt ten opzichte van het verzoek waarover het college zich in het bestreden besluit 

heeft uitgesproken. In deze fase van de procedure ziet het college geen ruimte om met deze 

uitbreiding van het verzoek rekening te houden. 

 

Boeteclausules voor levering ILL 

9.11 Volgens BT was het ontbreken van een boeteregeling discriminatoir ten opzichte van het retail-

huurlijnenaanbod. Volgens BT dient de boete minimaal gelijk te zijn aan de compensatie die 

KPN ter zake aanbiedt in het retail-huurlijnenaanbod. In de geschilaanvraag heeft BT het college 

dan ook verzocht KPN te verplichten een boeteregeling in haar ILL-aanbod op te nemen op 

overschrijding van de afgesproken levertijd conform de boeteregeling van het retail-

huurlijnenaanbod.  

 

9.12 In het bestreden besluit heeft het college overwogen dat het redelijk is dat BT voor het afnemen 

van een ILL bij KPN aanspraak kan maken op een garantieregeling met boeteclausules, evenals 

een eindgebruiker die bij KPN een retailhuurlijn afneemt. Het college heeft om die reden bepaald 

dat de hoogte van de boetes bij ILL gelijk dienen te zijn aan die bij retail-huurlijnen. Het college is 

van oordeel dat hij door een garantieregeling met boeteclausules verplicht te stellen voor KPN, 

zoals die geldt bij retailhuurlijnen, een situatie heeft gecreëerd waardoor de discriminatoire 

situatie tussen afname van ILL ten opzichte van afname van retail-huurlijnen is opgeheven en 

daarmee volledig tegemoet is gekomen aan het verzoek van BT in haar geschilaanvraag.  

 

9.13 Voor het overige begrijpt het college het bezwaar van BT op dit punt aldus dat hij KPN zou 

moeten verplichten een garantieregeling in het ILL-aanbod op te nemen die verder gaat dan de 

garantieregeling die KPN hanteert bij retail-huurlijnen. Het college is van oordeel dat BT hiermee 
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in feite haar verzoek uitbreidt ten opzichte van het verzoek waarover het college zich in het 

bestreden besluit heeft uitgesproken. In deze fase van de procedure ziet het college geen ruimte 

om met deze uitbreiding van het verzoek rekening te houden.  

 

9.14 De verwijzing van BT naar de dienst BCTN van KPN maakt een en ander niet anders. Het college 

is van oordeel dat BCTN een dienst betreft waarbij het gaat om huurlijnen met hogere snelheden, 

die via een andere infrastructuur lopen, zodat een vergelijking met de garantieregeling inclusief 

boeteclausules die daarvoor gelden minder voor de hand ligt dan met Digistream, aangezien 

deze dienst huurlijnen betreft met dezelfde snelheden als hier aan de orde.  

 

Wettelijke rente 

9.15 Voorwaarde voor het college om een geschil te kunnen beslechten is dat het geschil betrekking 

moet hebben op de nakoming van een bij of krachtens de Tw op een aanbieder rustende 

verplichting. Bepalend is dus of KPN op grond van de Tw  verplicht is aan BT wettelijke rente te 

betalen. BT gaat er van uit dat ook gevolgen die voortvloeien uit de interconnectieovereenkomst,  

waaronder zij ook geschillen over betaling van wettelijke rente verstaat, onder de 

geschilbeslechtende bevoegdheid van het college vallen. Deze aanname is naar het oordeel van 

het college onjuist. De wetgever heeft het onderhandelen over de interconnectieovereenkomst in 

de eerste plaats aan partijen zelf overgelaten. Pas als zij geen overeenkomst tot stand kunnen 

brengen over interconnectie of een geschil hebben over de uitvoering van de 

interconnectieovereenkomst kan het college terzake voorschriften geven of het gerezen geschil 

beslechten. Die bevoegdheid werd door artikel 6.3 Tw (oud) en wordt door artikel 12.2 Tw 

begrensd. 

 

9.16 Uit hetgeen BT in bezwaar naar voren brengt, leidt het college af dat BT zich niet kan vinden in 

het feit dat KPN in haar algemene voorwaarden voor BT wel een verplichting tot betaling van 

wettelijke rente heeft opgenomen in geval van niet-nakoming, terwijl KPN op haar beurt deze 

verplichting niet heeft jegens BT. BT is van mening dat het aan OPTA is de overeenkomst tussen 

partijen zo aan te vullen dat KPN een rente verbeurt gelijk aan de hoogte van de wettelijke rente 

indien zij een bedrag van BT incasseert dat zij in redelijkheid niet had kunnen factureren. 

 

9.17 Uit artikel 6.3, tweede lid, Tw (oud) vloeit de bevoegdheid van het college voort om in geval hij 

constateert dat de tussen partijen bestaande verbintenissen in strijd zijn met het bij of krachtens 

de Tw bepaalde, hij ter beëindiging van die situatie regels kan vaststellen die tussen partijen 

zullen gelden. Deze regels treden in de plaats van de tot dan toe bestaande verbintenissen. Het 

college is van oordeel dat KPN niet handelt in strijd met een bij of krachtens de Tw geldende 

bepaling door in haar algemene voorwaarden voor de contractant een verplichting op te nemen 

met betrekking tot het betalen van wettelijke rente als deze zijn verplichtingen niet nakomt. 

Dergelijke voorwaarden staan los van de voorwaarden die op basis van de Tw gesteld kunnen 

worden inzake interconnectie. 
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9.18 Uit de wetsgeschiedenis van de Tw5 (oud) blijkt dat niet-tijdige betaling door een van de bij 

interconnectie betrokken aanbieders niet in strijd is met een verplichting die uit de Tw voortvloeit. 

Verplichtingen tot tijdige betaling en, bij gebreke daarvan, tot betaling van wettelijke rente, 

vloeien daarentegen voort uit het Burgerlijk Wetboek. Uit de gewijzigde Tw en de toelichting 

daarop blijkt ook niet van de bedoeling van de wetgever om op dit punt in het stelsel van 

wettelijke verplichtingen verandering te brengen. Volgens het college heeft de wetgever, gelet op 

de strekking van artikel 12.2, tweede lid, Tw (artikel 6.3, tweede lid, Tw (oud)), daarmee de 

mogelijkheid willen uitsluiten dat geschilpartijen een vordering tot betaling van wettelijke rente in 

een geschil aan het college voorleggen. Naar het oordeel van het college dient een dergelijk 

verzoek van BT beslecht te worden door de civiele rechter omdat dit verzoek geen betrekking 

heeft op de naleving van een bij of krachtens de Tw op KPN rustende verplichting inzake 

interconnectie, maar ziet op de schade die voortvloeit uit de vertraagde betaling van een geldsom 

over de periode dat de schuldenaar in verzuim zou zijn geweest (6:119a en 6:120 BW). 

 

                                                 
5 Kamerstukken II 1997-98, 25 433, nr. 8.  
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10. Dictum 

 

Het college verklaart de bezwaarschriften van KPN en BT ongegrond. 

 

 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 

Namens het college, 

 

W.G. 

 

Prof. dr. J.C. Arnbak, voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beroepsmogelijkheid 

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

waarop dit besluit is bekendgemaakt beroep instellen bij de Rechtbank Rotterdam.             

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

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

dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht bevatten. Voorts moet 

het beroepschrift de gronden van het beroep bevatten en dient een afschrift van het bestreden besluit te 

worden meegezonden.  

Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Informatie hierover kan worden ingewonnen bij 

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

 

 


