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Besluit van het college van de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit 

(hierna: het college) op het bezwaarschrift van MCI Nederland B.V. (hierna: MCI) tegen het besluit van 

het college van 30 juni 2005 (OPTA/EGM/2005/201745), waarbij per 1 juli 2005 goedkeuring is 

verleend aan het voorstel van Koninklijke KPN N.V. (hierna: KPN) tot invoering van tarieven voor het 

bellen vanaf een vaste aansluiting op het netwerk van KPN naar 088 nummers die zijn 

geïmplementeerd in het netwerk van MCI.  

 

1 Samenvatting  
KPN heeft het college bij brief van 1 juni 2005 gevraagd goedkeuring te verlenen aan de 

eindgebruikerstarieven voor off net verkeer naar 088 bedrijfsnummers die op het netwerk van MCI 

zijn geïmplementeerd. Off net verkeer is het verkeer dat ontspringt op het netwerk van KPN en 

eindigt op een andere netwerk, in dit geval het netwerk van MCI. Bij besluit van 30 juni 2005 heeft 

het college de voorgestelde tarieven goedgekeurd, omdat ze voldoen aan het in artikel 35 van het 

Besluit ONP huurlijnen en telefonie (hierna: Boht) neergelegde vereiste van kostenoriëntatie.  

 

MCI kan zich met het bestreden besluit niet verenigen. In de eerste plaats is MCI van opvatting 

dat het bestreden besluit zich niet verhoudt met het door het college op 17 maart 2005 bekend 

gemaakte standpunt over de beoordeling van tarieven voor 088 dienstverlening op 

kostenoriëntatie (hierna ook aangeduid als: het standpunt). Als het bestreden besluit toch in 

overeenstemming blijkt te zijn met het standpunt, dan is MCI in de tweede plaats van opvatting 

dat het standpunt onjuist is.  

 

Het college heeft het bezwaarschrift van MCI ongegrond verklaard. Het bestreden besluit is 

overeenkomstig het standpunt van 17 maart 2005 genomen. Bovendien voldoet het tariefvoorstel 

van KPN aan het in artikel 35 Boht neergelegde vereiste van kostenoriëntatie. 

2 Verloop van de procedure 

Bij brief van 2 juni 2005 heeft KPN het college verzocht goedkeuring te verlenen aan de 

eindgebruikerstarieven voor het bellen vanaf een vaste aansluiting op het netwerk van KPN naar 

088 bedrijfsnummers die zijn geïmplementeerd in het netwerk van MCI.  

 

Bij besluit van 30 juni 2005 (hierna: het bestreden besluit) heeft het college het tariefvoorstel 

goedgekeurd.  

 

Bij brief van 10 augustus 2005 heeft MCI bezwaar gemaakt tegen het besluit van 30 juni 2005. De 

ontvangst hiervan heeft het college bij brief van 18 augustus 2005 bevestigd. Bij brief van 26 

oktober 2005 is MCI in de gelegenheid gesteld om tijdens een hoorzitting haar bezwaarschrift 
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nader toe te lichten. Bij brief van 31 oktober 2005 heeft MCI te kennen gegeven geen gebruik te 

maken van deze gelegenheid.  

 

KPN heeft bij brief van 30 november 2005 haar zienswijze op het bezwaarschrift van MCI aan het 

college toegezonden.  

 

Bij brief van 2 december 2005 heeft het college MCI en KPN schriftelijk om nadere informatie 

verzocht. KPN heeft daarop bij brief van 9 december 2005 gereageerd. MCI heeft bij brief van 8 

december 2005 op het verzoek gereageerd. 

 

3 Het bestreden besluit 

Op 17 maart 2005 heeft het college een standpunt gepubliceerd over de beoordeling van tarieven 

voor 088 dienstverlening op kostenoriëntatie. Het standpunt beschrijft op welke manier de 

eindgebruikerstarieven van KPN voor on net verkeer naar het oordeel van het college tot stand 

zouden moeten komen en op welke manier de off net eindgebruikerstarieven voor het bellen naar 

088 diensten op andere netwerken berekend zouden moeten worden.  

 

In het bestreden besluit heeft het college onder verwijzing naar het standpunt goedkeuring 

verleend aan de door KPN op 1 juni 2005 voorgestelde eindgebruikerstarieven voor off net 

verkeer naar MCI 088 bedrijfsnummers. Ondanks dat het college in zijn standpunt het nationale 

terminating tarief redelijk acht, zijn KPN en MCI in onderling overleg uitgekomen op een tarief dat 

is gebaseerd op het regionale terminating tarief. Omdat partijen er onderling zijn uitgekomen en 

het tariefvoorstel bovendien voldoet aan het in artikel 35 Boht neergelegde vereiste van 

kostenoriëntatie, heeft het college het voorstel van KPN goedgekeurd.  

 

4 Bezwaren MCI 

In haar bezwaarschrift wijst MCI erop dat de door het college in het bestreden besluit vastgestelde 

tarieven hoger liggen dan de tarieven die het college eveneens op 30 juni 2005 in een ander 

besluit (OPTA/EGM/2005/201684) heeft goedgekeurd voor on net verkeer van KPN voor het 

bellen naar 088 diensten. On net verkeer is het verkeer dat ontspringt en eindigt op het netwerk 

van KPN. In de opvatting van MCI had het college de tarieven voor off net verkeer naar MCI 088 

bedrijfsnummers op een lager niveau moeten vaststellen, hetgeen in overeenstemming zou zijn 

met het standpunt van 17 maart 2005. MCI begrijpt het standpunt aldus dat het college niet zou 

toestaan dat KPN het regionale terminating tarief als differentiatienorm hanteert en dus ook niet 

zou toestaan dat KPN aan eindgebruikers, die bellen naar een 088 bedrijfsnummer dat is 

geïmplementeerd in het netwerk van een partij die een hoger tarief dan het regionale terminating 

tarief van KPN hanteert, een hoger tarief in rekening brengt dan indien diezelfde eindgebruiker 

zou bellen naar een 088 bedrijfsnummer dat in het netwerk van KPN is geïmplementeerd. 

Volgens MCI komt de door het college gevolgde systematiek erop neer dat alleen het nationale 

terminating tarief redelijk is en dat KPN niet tot differentiatie mag overgaan indien de andere partij 
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het nationale terminating tarief hanteert.  

 

In het onderhavige, door het college goedgekeurde, tariefvoorstel van KPN wordt het regionale 

terminating tarief wel als differentiatienorm gehanteerd, zodat niet te begrijpen valt waarom het 

college het tarief toch heeft goedgekeurd. Omdat het regionale terminating tarief van MCI lager is 

dan het nationale terminating tarief van KPN, hadden de tarieven voor off net verkeer naar MCI 

088 bedrijfsnummers lager moeten zijn dan de on net tarieven van KPN.  

 

Voor het geval OPTA met het bestreden besluit zou hebben bedoeld dat het nationale terminating 

tarief alleen dan als differentiatienorm geldt indien KPN het verkeer uitkoppelt op de eerste 

verkeerscentrale (hierna: eerste EVKC), dan maakt MCI daar om de volgende redenen bezwaar 

tegen.  

 

• KPN kan zelf kiezen om het verkeer al dan niet eerst door haar eigen netwerk te slepen in 

plaats van uit te koppelen op de eerste EVKC; 

• Een dergelijke benadering lijkt een ontmoediging voor KPN in te houden om het verkeer 

daadwerkelijk op de eerste EVKC te overhandigen; 

• De stelling van OPTA dat 088 gesprekken geen locatie-informatie bevatten is onjuist; 

• In de tariefregulering van ander geografisch verkeer speelt de vraag waar het verkeer wordt 

overgedragen – eerste EVKC of verderop in het netwerk- geen rol, zodat niet valt in te zien 

waarom dat hier wel zo zou moeten zijn. 

5 Zienswijze KPN 

KPN wijst erop dat de visie van MCI op het standpunt van het college ten aanzien van de 

regulering van de 088 eindgebruikerstarieven niet geheel juist is. KPN begrijpt het standpunt van 

het college aldus dat het redelijk is dat een Telco aan KPN een (vertraagd reciproque) nationaal 

terminating tarief rekent in de situatie dat KPN 088 oproepen naar het netwerk van die Telco 

uitkoppelt op de eerste EVKC gelegen bij de locatie waaruit de oproepen ontspringen, waartoe 

dan wel vereist zou zijn dat de betreffende Telco in staat is die oproepen bij de betreffende eerste 

EVKC over te nemen van KPN. Volgens KPN is het college voorts van opvatting dat het enkel 

redelijk is dat KPN overgaat tot differentiatie van de betrokken off net eindgebruikerstarieven,  

voor zover het terminating tarief van de betreffende Telco uitstijgt boven het gereguleerde 

nationale terminating tarief van KPN. Volgens het college behaalt KPN namelijk door de 

uitkoppeling van off net 088 verkeer op de eerste EVKC een besparing ten opzichte van de 

afwikkeling van on net 088 verkeer ten bedrage van het gereguleerde nationale tarief van KPN, 

zodat pas sprake mag zijn van differentiatie van het 088 eindgebruikerstarief indien en voor zover 

het door KPN aan de Telco te betalen afgiftetarief het bedrag van die besparing overstijgt.  

 

Omdat KPN op verzoek van MCI alle 088-oproepen naar één van haar centrales routeert en KPN 

ervoor kiest om het verkeer zover mogelijk door haar eigen netwerk te routeren alvorens het af te 

geven op de centrale van MCI, is er in het onderhavige geval geen sprake van dat KPN bij de 

afwikkeling van off net 088 verkeer naar MCI besparingen realiseert ten opzichte van de 
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afwikkeling van on net 088 verkeer die in de weg staan aan een differentiatie van de betrokken off 

net 088 eindgebruikerstarieven op het niveau van de gereguleerde regionale afgiftetarieven van 

KPN. Het college heeft derhalve in het bestreden besluit zijn eigen beleid juist toegepast.  

 

KPN vraagt zich voorts af welk rechtens relevant belang MCI heeft bij haar bezwaren. Door het 

bestreden besluit wordt MCI namelijk niet in haar concurrentiepositie ten opzichte van KPN 

aangetast. KPN wijst er daarbij op dat eindgebruikers zich in hun belgedrag niet of nauwelijks 

laten beïnvloeden door de vraag welke verkeerstarieven zij verschuldigd zijn.  

 

Ook de subsidiaire bezwaargrond van MCI dat het nationale terminating tarief steeds het 

omslagpunt voor tariefdifferentiatie dient te zijn, ongeacht het netwerkniveau waarop een 088-

oproep door KPN wordt uitgekoppeld, slaagt volgens KPN niet. Dat tariefniveau reflecteert namelijk 

niet noodzakelijkerwijs de werkelijke kosten die KPN maakt om off net 088 verkeer af te wikkelen. 

 

Hoewel KPN van mening is dat het bestreden besluit wat betreft resultaat correct is en daarom in 

stand dient te blijven, is KPN het wel, maar dan op enigszins andere gronden, met MCI eens dat 

het standpunt van het college met betrekking tot de beoordeling op kostenoriëntatie van off net 088 

eindgebruikerstarieven op een aantal punten onjuistheden bevat. 

 

6 Juridisch Kader 

Op 19 mei 2004 is de Wet implementatie Europese regelgevingskader voor de elektronische 

communicatiesector 2002 in werking getreden, hetgeen tot de nieuwe Telecommunicatiewet 

(hierna: Tw) heeft geleid. De bevoegdheid van het college om de door KPN voorgestelde wijziging 

van de eindgebruikerstarieven te beoordelen berustte op de overgangsrechterlijke bepaling in 

hoofdstuk 19 van de Tw. Uit artikel 19.5, eerste lid, van de Tw volgt dat aanbieders van vaste 

openbare telefoonnetwerken of vaste openbare telefoondiensten die op het tijdstip van 

inwerkingtreding van de eerder genoemde Wet implementatie Europese regelgevingskader door 

het college aangewezen zijn op grond van de artikelen 6.4, eerste lid, zoals die luidden voor de 

inwerkingtreding van de wet, de daaraan verbonden verplichtingen behouden tot de 

inwerkingtreding van de besluiten, bedoeld in artikel 19.4, eerste lid, Tw (hierna: de 

marktanalysebesluiten). Hiermee worden de besluiten bedoeld waarin, op basis van de 

uitkomsten van de marktevaluatie, zal worden besloten tot handhaving, wijziging of intrekking van 

de bestaande aanmerkelijke marktmacht verplichtingen.  

 

Als “aan de aanwijzing verbonden verplichtingen” als bedoeld in artikel 19.5, eerste lid Tw gelden 

onder meer de in artikel 7.1 jo. 7.4, tweede lid onder a, Tw (oud), genoemde regels met 

betrekking tot de tarieven voor telefonie. Deze regels zijn uitgewerkt in artikel 35 en artikel 36 van 

het Boht. Alhoewel het Boht per 19 mei 2005 is ingetrokken bij het Besluit universele 

dienstverlening en eindgebruikersbelangen, blijkt uit het achtste lid van artikel 19.5 Tw dat het 

college 24 maanden na inwerkingtreding van de Tw, de taken en bevoegdheden behoudt, zoals 

deze voor de inwerkingtreding van die wet in verband met verplichtingen, bedoeld in het eerste tot 
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en met het vierde lid van artikel 19.5 aan het college bij of krachtens de hoofdstukken 6 en 7 Tw 

(oud) zijn opgedragen.  

 

Bovengenoemde overgangsrechtelijke bepalingen stelden het college derhalve in staat ook onder 

de huidige Tw tariefvoorstellen van KPN te beoordelen op basis van het Boht. Artikel 35 van het 

Boht bepaalde dat een aanbieder van openbare telefoondiensten kostengeoriënteerde tarieven 

diende vast te stellen. Artikel 36, eerste lid van het Boht bepaalde dat de eis van kostenoriëntatie 

ook van toepassing is op wijzigingen van eindgebruikerstarieven. Een aanbieder voerde de 

voorgenomen tariefwijzigingen niet in dan nadat het college de voorgenomen tariefwijziging had 

goedgekeurd. Dit laatste bleek uit artikel 36, tweede lid, van het Boht. 

 

Op 1 januari 2006 zijn de marktanalysebesluiten in werking getreden. Dat betekent dat de “aan de 

aanwijzing verbonden verplichting” als bedoeld in artikel 19.5, eerste lid, Tw zijn vervallen. 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 19.5, achtste lid, Tw, zijn daarmee ook de taken en 

bevoegdheden die het college aan het Boht ontleende, komen te vervallen. 

7 Overwegingen van het College 

Bevoegdheid 

Uit het voorgaande volgt dat met inwerkingtreding van de marktanalysebesluiten op 1 januari 

2006 de bevoegdheid van het college om op grond van artikel 36, tweede lid, Boht de 

eindgebruikerstarieven van KPN goed te keuren, is vervallen. Het college is daarom vanaf 1 

januari 2006 niet meer bevoegd om over het onderhavige bezwaarschrift te oordelen, zodat het 

bezwaarschrift wat betreft de periode vanaf 1 januari 2006 tot heden om die reden ongegrond 

moet worden verklaard. Wat betreft de periode tot 1 januari 2006 was het college nog wel 

bevoegd. Daarom zal in het onderstaande inhoudelijk worden ingegaan op hetgeen door MCI in 

haar bezwaarschrift is aangevoerd.  

 

Bezwaarschrift MCI 

In het standpunt van 17 maart 2005 heeft het college over de beoordeling van de off net 

eindgebruikerstarieven het volgende opgemerkt: 

“Het college acht het bij de beoordeling van off-net -eindgebruikerstarieven voor het bellen naar 

088-nummers opportuun om aan te sluiten bij reeds bestaande kaders. Daarom kan bij het 

ODRB-beleid en de beleidsregels inzake redelijkheid vaste terminatingtarieven worden 

aangesloten. In het kader van de beoordeling van 088-off-net -eindgebruikerstarieven merkt het 

college op dat de redelijkheid zich ertegen verzet dat KPN overgaat tot differentiatie van haar 

088-tarief van off-net -verkeer ten opzichte van haar 088-on-net-verkeer indien een andere 

operator dan KPN nationale terminatingtarieven in rekening brengt voor het afwikkelen van 

verkeer op zijn net. De voornaamste reden hiervoor is dat het college in lijn met het ODRB -

beleid van oordeel is dat de vergoeding die KPN aan de terminerende partij zou betalen voor 

het off-net -gedeelte van het 088-gesprek gelijk moet zijn aan de besparing die KPN behaalt op 

het off-net -verkeer ten opzichte van haar on-net-verkeer. Gesprek naar 088-bedrijfsnummers 

op andere netwerken bevatten geen locatie-informatie. KPN weet dus niet waar het gesprek 
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naartoe gerouteerd moet worden. Bij uitkoppeling op de eerste verkeerscentrale (hierna: 

EVKC) vindt de feitelijke overdracht van off-net-verkeer lager in het net plaats (nearby 

handover), reden waarom de daaruit resulterende besparingen hoger moeten zijn dan de door 

KPN voorgestelde regionale terminatingtarieven. Het College acht in dergelijke gevallen het 

nationale terminating tarief  redelijk.  

 

Ten overvloede is het college van oordeel dat het afhandelen van een 088-gesprek een dienst 

is waarop ook door andere aanbieders kan worden geconcurreerd, omdat bedrijven met 088-

nummers veel verkeer, originerend of terminerend, genereren. Het college vindt het belangrijk 

dat ook andere aanbieders dan KPN bedrijven kunnen aansluiten op hun netwerk. Het past in 

het beleid van het college om dit te waarborgen. Een national terminating vergoeding biedt, 

gelet op het hiervoor vermelde argument, de mogelijkheid aan andere aanbieders om die 

concurrentie aan te gaan.”  

 

In het besluit van 30 juni 2005, waarin het college de eindgebruikerstarieven voor on net verkeer 

van KPN voor het bellen naar 088 diensten heeft goedgekeurd, heeft het college dit standpunt 

nog eens toegelicht: 

“Ten overvloede hecht het college er belang aan om nogmaals aan te geven op welke wijze hij 

off-net-eindgebruikerstarieven voor het bellen naar 088-nummers op kostenoriëntatie zal 

beoordelen. Dit standpunt zal bij eventuele handhaving of geschilbeslechting als leidraad 

dienen bij het nemen van een besluit.  

 

In het standpunt van 17 maart heeft het college aangegeven dat voor de beoordeling van off-

net-eindgebruikerstarieven voor het bellen naar 088-nummers aangesloten zal worden bij 

reeds op off-net-tarieven voor geografisch verkeer van toepassing zijnde kaders. Deze kaders 

zijn het ODRB-beleid waarin de norm is vastgesteld voor het differentiëren van KPN’s off-net-

eindgebruikerstarieven ten opzichte van KPN’s on-net -eindgebruikerstarieven en de 

beleidsregels inzake redelijkheid vaste terminatingtarieven.  

 

Het college heeft in zijn standpunt aangegeven dat in het kader van de beoordeling van 088-

off-net-eindgebruikerstarieven de redelijkheid zich ertegen verzet dat KPN overgaat tot 

differentiatie van haar 088-tarieven van off-net-verkeer ten opzichte van haar 088-on-net-

verkeer indien een andere aanbieder dan KPN nationale terminatingtarieven in rekening brengt 

voor het afwikkelen van verkeer op zijn netwerk. De voornaamste reden hiervoor is dat het 

college in lijn met het ODRB-beleid van oordeel is dat de vergoeding die KPN aan de 

terminerende partij zal moeten betalen voor het off-netgedeelte van het 088-gesprek gelijk 

moet zijn aan de besparing die KPN behaalt op het off-net-verkeer ten opzichte van haar on-

net-verkeer. Gesprekken naar 088-bedrijfsnummers op andere netwerken bevatten geen 

locatie-informatie. KPN weet dus niet waar het gesprek naartoe gerouteerd moet worden. Bij 

uitkoppeling op de eerste verkeerscentrale (hierna: EVKC) vindt de feitelijke overdracht van 

off-net-verkeer lager in het netwerk plaats (nearby handover), reden waarom de daaruit 

resulterende besparingen hoger moeten zijn dan het door KPN voorgestelde regionale 
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terminating tarief. Het College acht in dergelijke gevallen het nationaal terminating tarief 

redelijk.  

 

Bovenstaande betekent dat het vertraagd reciproque nationale terminating tarief als de 

bovengrens moet worden beschouwd voor termineren van 088-verkeer op andere netwerken. 

Indien uitkoppeling op een tweede EVKC plaatsvindt, lijkt gelet op het feit dat besparing op 

KPN’s netwerk dan kleiner zijn dan het vertraagd reciproque regionaal terminating tarief 

redelijker. Dit laat overigens onverlet dat het niet verboden is overeenkomsten te sluiten waar 

het (lager) regionale terminating tarief wordt overeengekomen.”  

 

Uit het voorgaande volgt dat de zienswijze van MCI ten aanzien van het standpunt van het 

college van 17 maart 2005 niet de juiste is. Anders dan waar MCI vanuit gaat, wordt in het 

standpunt het vertraagd nationale reciproque terminating tarief alleen dan als de bovengrens 

beschouwd voor het termineren van 088 verkeer op andere netwerken, indien de uitkoppeling op 

de eerste EVKC plaatsvindt. Wanneer uitkoppeling op een tweede EVKC plaatsvindt, wordt het 

regionale terminating tarief redelijker geacht, omdat de besparingen op het netwerk van KPN dan 

kleiner zijn. In reactie op hetgeen MCI in haar bezwaarschrift opmerkt, merkt het college op dat 

het onderscheid tussen far end en nearby handover in dit verband dus een rol speelt bij de 

beoordeling van de eindgebruikerstarieven van KPN op kostenoriëntatie. Bij de beoordeling van 

de eindgebruikerstarieven van KPN voor geografisch verkeer speelt dit onderscheid geen rol, 

omdat de geografische informatie, anders dan bij 088 verkeer, per definitie aanwezig is en KPN 

geografische gesprekken daarom altijd zoveel mogelijk in haar eigen netwerk routeert.  

 

Uit de onderbouwing van het onderhavige tariefvoorstel van KPN leidde het college ten tijde van 

het nemen van het bestreden besluit af dat partijen in onderling overleg waren uitgekomen op een 

tarief dat is gebaseerd op het regionale terminating tarief. Het college is er daarom toen vanuit 

gegaan dat de uitkoppeling van het betrokken verkeer niet op de eerste EVKC, maar hoger in het 

netwerk van KPN plaatsvindt. In het kader van de heroverweging van het bestreden besluit heeft 

het college MCI en KPN de vraag gesteld of die veronderstelling juist was en uit de door partijen 

gegeven antwoorden heeft het college afgeleid dat dit inderdaad het geval is. Daarmee staat vast 

dat de voorgestelde eindgebruikerstarieven van KPN op kosten zijn georiënteerd. 

  

MCI voert in haar bezwaarschrift aan dat het standpunt van het college niet redelijk is, omdat KPN 

zelf kan kiezen om het verkeer al dan niet eerst door haar eigen netwerk te slepen in plaats van 

uit te koppelen op de eerste EVKC en omdat het geen stimulans inhoudt voor KPN om 

daadwerkelijk het verkeer op de eerste EVKC uit te koppelen. Dienaangaande merkt het college 

op dat zij zich, overeenkomstig het destijds gevoerde beleid, bij de beoordeling van het tarief 

geen oordeel heeft gevormd over de redelijkheid van de tussen KPN en MCI gemaakte afspraken 

over de vraag waar in het netwerk van KPN het 088 verkeer wordt uitgekoppeld. De afspraken die 

partijen daaromtrent hebben gemaakt vormden voor het college bij de beoordeling van het tarief 

het uitgangspunt. Dat is ook terecht, omdat het college in het kader van de tariefregulering slechts 

moest beoordelen of de eindgebruikerstarieven op kosten zijn georiënteerd. Daarmee zou niet in 
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overeenstemming zijn, indien het college zou abstraheren van de werkelijke situatie en in alle 

gevallen, dus ongeacht de vraag waar KPN het verkeer uitkoppelt, het nationale terminating tarief 

als enige redelijke tarief zou aanmerken.  

 

Uit het voorgaande volgt dat het college bij het bestreden besluit terecht het tariefvoorstel van 

KPN van 1 juni 2005 heeft goedgekeurd, zodat het bezwaarschrift va n MCI ongegrond moet 

worden verklaard. 

 

Ten overvloede merkt het college nog het volgende op.  

 

In de opvatting van het college dient als uitgangspunt te gelden dat de uitkoppeling van 088 

bestemmingsverkeer op de eerste EVKC plaatsvindt. Ondanks dat sommige marktpartijen 

kennelijk ertoe in staat zijn om elkaar informatie te verschaffen, waardoor de uitkoppeling hoger in 

het netwerk van KPN kan geschieden, acht het college, gelet op het feit dat de 088 nummerreeks 

juist bedoeld is voor niet geografische dienstverlening voor vaste en mobiele toepassingen, het in 

beginsel redelijk dat KPN het 088 verkeer uitkoppelt op de eerste EVKC. Om die reden heeft het 

college in het marktanalysebesluit ‘De Wholesalemarkten voor afgiftediensten op het vaste 

openbare telefoonnetwerk’ bepaald dat op de markten voor gespreksafgifte op 088-

bedrijfsnummer de tariefbasis wordt gevormd door het kostengeoriënteerde afgiftetarief dat KPN 

aan andere aanbieders in rekening brengt indien het verkeer op één (nationaal) interconnectie 

punt wordt aangeboden (zie randnummer 642). Daarmee beoogt het college dat KPN 

daadwerkelijk het 088 bestemmingsverkeer zal afleveren op de eerste EVKC.  

 

Zienswijze KPN 

In reactie op de zienswijze van KPN merkt het college op dat MCI wel degelijk belang heeft bij 

een inhoudelijke beoordeling van haar bezwaarschrift. Met het bestreden besluit heeft het college 

immers de eindgebruikerstarieven van KPN goedgekeurd voor het bellen naar 088 nummers die 

op het netwerk van MCI zijn geïmplementeerd. Aangezien MCI zich niet kan vinden in de hoogte 

van de vastgestelde tarieven, die op dit moment aan eindgebruikers in rekening worden gebracht, 

heeft zij onmiskenbaar een  rechtens te beschermen belang bij een inhoudelijke beoordeling van 

haar bezwaren.  

 

Omdat KPN van opvatting is dat de uitkomst van het bestreden besluit de juiste is en zelf geen 

bezwaar heeft gemaakt tegen het bestreden besluit, zal het college bij gebrek aan belang aan de 

zijde van KPN in het onderhavige besluit verder niet ingaan op de kritiek die KPN op het door het 

college op 17 maart 2005 ingenomen standpunt heeft geuit.  

 

8 Dictum 

 

Het college verklaart het bezwaarschrift van MCI ongegrond. 

 



 

   

Besluit 
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HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 

namens het college, 

 

 

 

Drs. D.I. Bos 

 

 

 

 

 
 
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. 
 
  


