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Datum besluit: 23 mei 2006 

 

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

van artikel 6.2 van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw) inhoudende een geschil tussen Venus 

& Mercury Telecom B.V. (hierna: V&M) en Telfort B.V. (hierna: Telfort). 

 

1 Samenvatting  

1. V&M verlangt van Telfort een overeenkomst voor national roaming, hetgeen naar de mening van 

V&M een verzoek inhoudt tot toegang en interconnectie ten behoeve van het tot stand brengen van 

eind- tot eindverbindingen. V&M wil een Mobile Virtual Network Operator (hierna: MVNO) worden op 

gelijke wijze als Tele2 en daarvoor wil zij gebruik maken van het mobiele netwerk van Telfort. Telfort 

weigert dat. V&M vindt dat Telfort verplicht is haar toegang tot het netwerk te verlenen gelet op de 

interoperabiliteitsverplichtingen uit hoofdstuk 6 van de Tw. 

 

2. V&M verzoekt het college om Telfort te verplichten met V&M tegen redelijke tarieven en binnen 

redelijke termijnen de gewenste National Roaming overeenkomst aan te gaan en voorts de door de 

weigering van Telfort ontstane schade voor zover mogelijk te herstellen en voor zover niet herstelbaar 

te compenseren. 

 

3. Het college verklaart zich onbevoegd te beslissen over het onderhavige geschil, aangezien het 

verzoek van V&M naar zijn oordeel niet gericht is op interoperabiliteit, maar op het verkrijgen van 

toegang tot het netwerk van Telfort. Hiertoe is Telfort op grond van de huidige regulering niet verplicht. 

 

2 Verloop van de procedure 

4. Op 12 januari 2006 ontving het college van V&M een aanvraag voor het in behandeling nemen van 

een geschil tussen V&M en Telfort.  

 

5. Op 2 februari 2006 heeft een intakegesprek plaatsgevonden bij het college met 

vertegenwoordigers van V&M.  

 

6. V&M heeft bij schrijven van 6 februari 2006 een nadere toelichting op haar geschilaanvraag 

gegeven. 

 

7. Bij brief van 2 maart 2006 heeft het college V&M en Telfort geïnformeerd over de in 

behandelingneming van het geschil. 

 

8. Bij brief van 16 maart 2006 heeft Telfort haar schriftelijke zienswijze gegeven op het verzoekschrift 

van V&M van 12 januari 2006, alsmede op de nadere toelichting van V&M van 6 februari 2006. 
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9. Op 24 april 2006 heeft een hoorzitting plaatsgevonden ten kantore van het college. Een verslag 

van deze hoorzitting is als bijlage opgenomen bij dit besluit. 

 

3 Feiten 

10.  Telfort is een 100% dochter van Koninklijke KPN N.V. (hierna: KPN) en aanbieder op de wholesale 

markt voor toegang en gespreksopbouw op openbare mobiele telefoonnetwerken, zoals omschreven 

door het college in zijn besluit van 14 november 2005 (hierna: mobiele toegang en gespreksopbouw)1. 

Telfort is in het bezit van een vergunning voor het gebruik van mobiel radiospectrum, en beschikt over 

een eigen mobiel radionetwerk. 

 

11.  V&M is een onafhankelijke partij die wil toetreden als aanbieder van mobiele diensten in de vorm 

van een zogeheten ‘Mobiele Virtuele Netwerk Enabler’-constructie (hierna: MVNE). Met een dergelijke 

constructie wil zij, met een combinatie van eigen netwerkelementen en inkoop van de dienst mobiele 

toegang en gesprekopbouw bij een Mobiele Netwerk Operator (hierna: MNO), zelfstandig de dienst 

mobiele toegang en gespreksopbouw gaan aanbieden aan zowel eindgebruikers als service providers 

(hierna: SP’s). Voor beide diensten heeft V&M toegang nodig tot het netwerk van een mobiele netwerk 

operator (MNO), zoals Telfort. V&M beschikt over eigen netwerkelementen en mobiele aansluitpunten 

(SIM kaarten). Daarnaast heeft V&M via het college de beschikking over mobiele nummerblokken2. 

V&M beschikt niet over een vergunning voor het gebruik van mobiel radiospectrum, en daarmee niet 

over een eigen mobiel radionetwerk. 

 

12.  Vanaf mei 2004 hebben V&M en Telfort contact over een eventuele MVNO-overeenkomst tussen 

Telfort en V&M. V&M stelt dat zij in februari 2005 mondeling is overeenkomen met Telfort dat zal 

worden verder onderhandeld zodra V&M in staat zal zijn partnerschappen te sluiten met potentiële 

afnemers en daarmee in staat is de afgifte van bankgaranties ter hoogte van € 1 miljoen mogelijk te 

maken. 

 

13.  Op 29 juni 2005 kondigt KPN aan Telfort te willen overnemen. 

 

14.  Op 5 juli 2005 tekent V&M een Letter of Intent (hierna: LoI) met [bedrijfsvertrouwelijk], een SP 

[bedrijfsvertrouwelijk; hierna: ‘de SP’], om ten behoeve van [bedrijfsvertrouwelijk] via V&M een mobiele 

telefoondienst te lanceren in Nederland voor [bedrijfsvertrouwelijk]. Een en ander onder de voorwaarde 

dat V&M binnen 4 weken na ondertekening een LoI tussen een MNO en V&M overlegt aan de SP 

waarin staat dat de benodigde ruimte op het radionetwerk geleverd zal worden. De SP heeft in het 

najaar van 2004 zelf contact gehad met Telfort over toetreding tot de Nederlandse markt, zonder dat 

dit op dat moment tot een overeenkomst heeft geleid. 

                                                 
1 OPTA, De markt voor toegang en gespreksopbouw op openbare mobiele telefoonnetwerken, november 2005. Zie www.opta.nl 
2 Een nummerblok is een aaneengesloten serie telefoonnummers. Het college geeft deze uit aan aanbieders en potentiële 

aanbieders, op grond van de nummerplannen opgesteld door de minister van Verkeer en Waterstaat. 
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15.  Uit de geschilaanvraag blijkt dat V&M in juli 2005 in gesprek treedt met Telfort, over inkoop van de 

benodigde ruimte op het radionetwerk van Telfort voor levering aan de SP. Dit leidt echter niet tot 

concrete afspraken.  

 

16.  Op 4 oktober 2005 wordt KPN met de overdracht van alle aandelen volledig eigenaar van Telfort. 

 

17.  In oktober 2005 sluit de SP een overeenkomst met Telfort over het afnemen van mobiele toegang 

en gespreksopbouw bij Telfort. 

 

18.  Bij e-mail bericht van 1 december 2005 geeft Telfort aan geen contractuele verplichtingen aan te 

willen gaan met V&M. 

 

19.  Begin 2006 treedt de SP als SP toe tot de Nederlandse retail markt voor mobiele toegang en 

gespreksopbouw, gebruik makend van het radionetwerk van Telfort. 

 

4 Samenvatting standpunten partijen 

20.  Hieronder geeft het college een beknopte samenvatting weer van de standpunten van partijen. 

4.1 Standpunt V&M  

21.  V&M wenst toegang tot het netwerk van Telfort middels National Roaming op grond van artikel 6.2, 

eerste en tweede lid, van de Tw. V&M stelt dat sprake is van “een verzoek ten behoeve van 

totstandbrenging van interoperabiliteit teneinde het borgen van eind- tot eindverbindingen van, naar en 

tussen gebruikers van de eigen V&M aansluitpunten naar en van de gebruikers van de overige 

netwerken.”  

 

22.  V&M stelt dat van eventueel verder onderhandelen met Telfort redelijkerwijs geen resultaat te 

verwachten valt en verzoekt het college de eind- tot eindverbindingen voor gebruikers van V&M 

aansluitpunten te waarborgen, door beslechting van dit geschil op grond van artikel 6.2, eerste en 

tweede lid, van de Tw.  

 

23.  V&M stelt dat artikel 6.2, eerste lid, van de Tw van toepassing is aangezien: 

- V&M een aanbieder is van een openbaar elektronisch communicatienetwerk; 

- Telfort een aanbieder is van een openbaar elektronisch communicatienetwerk; 

- Telfort de toegang controleert tot eindgebruikers;  

- het verzoek strekt tot het tot stand brengen en waarborgen van eind- tot eindverbindingen; 

- Telfort na 1 december 2005 niet meer bereid is geweest te onderhandelen met V&M, en er 

redelijkerwijs geen uitzicht bestaat op resultaat bij eventuele verdere onderhandelingen. 

 

24.  Subsidiair stelt V&M dat artikel 6.2, tweede lid, van de Tw van toepassing is aangezien Telfort 

volgens haar bij rechtstreekse onderhandelingen met de SP onrechtmatig gebruik heeft gemaakt van 

de gegevens die V&M in het kader van de onderhandelingen met Telfort heeft overgelegd. 
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25.  Op grond van bovenstaande verzoekt V&M het college de volgende verplichtingen op te leggen 

aan Telfort: 

A. De verplichting aan Telfort om V&M binnen 4 weken een wholesale contract voor te leggen 

waarin: 

1. V&M zo spoedig mogelijk doch uiterlijk per 1 juli 2006 operationeel kan zijn 

2. de wholesale tarieven aan, van gangbare Telfort retail tarieven afgeleide, maxima 

worden gesteld ten bedrage van voor spraak: [bedrijfsvertrouwelijk] ct/minuut; voor 

SMS: [bedrijfsvertrouwelijk] ct/bericht en voor data: [bedrijfsvertrouwelijk] ct/MB 

3. de aan V&M in rekening te brengen aansluitkosten alleen uit werkelijk te maken 

noodzakelijke kosten mag bestaan 

4. V&M verplicht is Telfort afname/betaalgaranties te bieden overeenkomend met een 

bedrag van € [bedrijfsvertrouwelijk]. 

 

B. De verplichting aan Telfort om de SP de gelegenheid te bieden om desgewenst naar V&M 

over te stappen, zonder boete of een andere belemmering en dat bij een overstap bovendien: 

1. De SP gerechtigd is de aan Telfort betaalde aansluitkosten terug te vorderen 

2. De SP gerechtigd is de aan Telfort betaalde activatiekosten van reeds actieve 

abonnees op het moment van de overstap terug te vorderen 

 

C. De verplichting dat Telfort ter compensatie van de door V&M geleden onherstelbare schade 

een bedrag van € [bedrijfsvertrouwelijk] per maand vertraging verschuldigd is, gemeten vanaf 6 

juli 2005 tot de dag van de hervatting van de onderhandelingen. 

 

D. Er voldoende aanleiding is om een nader onderzoek naar het bestaan van een enkelvoudig 

of een meervoudige aanmerkelijke marktmacht (hierna: AMM) positie op de relevante markt te 

rechtvaardigen. 

 

E. Voor zover OPTA het bovenstaande niet vermag, althans een beslissing te nemen die 

OPTA in deze meent te behoren en waarmee de eind-tot -eindverbinding voor gebruikers van 

V&M aansluitpunten wordt gewaarborgd. 

 

4.2 Standpunt Telfort  

26.  Telfort stelt dat het college niet bevoegd is onderhavig geschil te behandelen op basis van artikel 

6.2 van de Tw. Volgens Telfort heeft de aanvraag in onderhavig geschil geen betrekking op 

interoperabiliteit.  

 

27.  Telfort stelt dat artikel 6.2 van de Tw niet van toepassing is aangezien:  

- interoperabiliteit zoals bedoeld in artikel 6.2 geen betrekking heeft op communicatie tussen 

eindgebruikers. V&M kan volgens Telfort niet aangemerkt worden als een aanbieder van een 

elektronisch communicatienetwerk, aangezien zij niet beschikt over een netwerk waarmee zij 

aan eindgebruikers diensten aanbiedt. Het enkele feit dat V&M over (mobiele) nummers, 
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simkaarten en netwerkonderdelen beschikt, doet hier volgens Telfort niet aan af. 

- interoperabiliteit zoals bedoeld in artikel 6.2 van de Tw volgens Telfort betrekking heeft op 

toegang tot het netwerk van een aanbieder. 

 

Subsidiair meent Telfort dat indien al sprake zou zijn van interoperabiliteit in de zin van artikel 6.2 van 

de Tw, V&M eerst bij OPTA een geschil in de zin van artikel 6.1 van de Tw aanhangig had moeten 

maken.  

 

28.  Telfort stelt tot slot dat V&M met haar wens gebruik te maken van het netwerk van Telfort in feite 

een overeenkomst inzake toegang en gespreksopbouw nastreeft met Telfort, teneinde mobiele 

dienstverlening te kunnen aanbieden op retail-niveau. In dit kader benadrukt Telfort het feit dat zij op 

deze markt door het college niet is aangewezen als aanbieder met AMM, en dat op Telfort terzake dus 

geen enkele verplichting rust op basis van hoofdstuk 6A van de Tw, en dus ook geen 

toegangsverplichting. 

 

29.  Op grond van bovenstaande verzoekt Telfort het college zich onbevoegd te verklaren om een 

beslissing te nemen op de door V&M ingediende aanvraag wegens het niet van toepassing zijn van 

artikel 6.1 van de Tw en het hiermee samenhangende artikel 6.2 van de Tw op het onderhavige 

geschil, dan wel de aanvraag van V&M op basis van artikel 6.2, lid 2, van de Tw om dezelfde reden in 

al haar onderdelen af te wijzen. 

 

5 Juridisch Kader 

30.  Voor de beoordeling van het verzoek van V&M zijn de volgende bepalingen van belang. 

 

31.  Artikel 6.1 van de Tw: 

1. Een aanbieder van openbare elektronische communicatienetwerken of openbare 

elektronische communicatiediensten, die daarbij de toegang tot eindgebruikers controleert, 

treedt op verzoek van een aanbieder van openbare elektronische communicatienetwerken of 

openbare elektronische communicatiediensten met die aanbieder in onderhandeling met het 

oog op het sluiten van een overeenkomst op basis waarvan de nodige maatregelen worden 

genomen, waaronder zo nodig door middel van interconnectie van de betrokken netwerken, 

opdat eind- tot eindverbindingen tot stand worden gebracht. 

2. De bij de onderhandelingen betrokken aanbieders zijn verplicht de bij onderhandelingen 

verkregen vertrouwelijke bedrijfsgegevens als zodanig te behandelen en slechts te gebruiken 

voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. 

 

32.  Artikel 6.2, eerste lid, van de Tw: 

Indien de onderhandelingen, bedoeld in artikel 6.1, niet resulteren in een overeenkomst tussen 

de in dat artikel bedoelde aanbieders, kan het college op aanvraag van een van hen, voor 

zover naar het oordeel van het college verdere onderhandelingen redelijkerwijs niet meer 

zullen leiden tot een overeenkomst, de andere betrokken aanbieder, voor zover deze daarbij 
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de toegang tot eindgebruikers controleert, verplichten de door de aanvrager gewenste eind- tot 

eindverbindingen tot stand te brengen en te waarborgen onder door het college te bepalen 

voorwaarden, indien het college van oordeel is dat de belangen van de andere aanbieder die 

ertoe geleid hebben dat er geen overeenkomst tot stand is gekomen redelijkerwijs niet 

opwegen tegen de belangen van de indiener van het verzoek. 

 

33.  Artikel 6.2, tweede lid, van de Tw: 

Het college kan voorts ambtshalve, al dan niet in het kader van een aanvraag als bedoeld in 

het eerste lid, aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken of openbare 

elektronische communicatiediensten, die daarbij de toegang tot eindgebruikers controleren, 

verplichtingen opleggen met betrekking tot het tot stand brengen en waarborgen van eind- tot 

eindverbindingen, indien dit in het voorliggend geval in het licht van de doelstellingen, bedoeld 

in artikel 1.3 gerechtvaardigd is. 

 

34.  Artikel 1.1 onder e van de Tw: 

elektronisch communicatienetwerk: transmissiesystemen, waaronder mede begrepen de 

schakel- of routeringsapparatuur en andere middelen, die het mogelijk maken signalen over te 

brengen via kabels, radiogolven, optische of andere elektromagnetische middelen 

 (…) 

 

35.  Artikel 1.1 onder f van de Tw: 

elektronische communicatiedienst: gewoonlijk tegen vergoeding aangeboden dienst die geheel 

of hoofdzakelijk bestaat in het overbrengen van signalen via elektronische 

communicatienetwerken 

(…)  

 

36.  Artikel 1.1 onder l van de Tw: 

toegang: het aan een andere onderneming beschikbaar stellen van netwerkonderdelen, 

bijbehorende faciliteiten of diensten onder uitdrukkelijke voorwaarden al dan niet op exclusieve 

basis ten behoeve van het aanbieden van elektronische communicatiediensten of het 

verspreiden van programma’s aan het publiek door die onderneming; 

 

37.  Artikel 1.1 onder g van de Tw: 

openbare elektronische communicatiedienst: elektronische communicatiedienst die 

beschikbaar is voor het publiek; 

 

38.  Artikel 1.1 onder h van de Tw: 

openbaar elektronisch communicatienetwerk: elektronisch communicatienetwerk dat geheel of 

hoofdzakelijk wordt gebruikt om openbare elektronische communicatiediensten aan te bieden 

(…) 
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39.  Artikel 1.1 onder m van de Tw: 

interconnectie: specifiek type toegang dat wordt gerealiseerd tussen exploitanten van 

openbare netwerken, inhoudende het fysiek en logisch verbinden van openbare 

communicatienetwerken die door dezelfde of een andere onderneming worden gebruikt om het 

de gebruikers van een onderneming mogelijk te maken te communiceren met die van dezelfde 

of van een andere onderneming of toegang te hebben tot diensten die door een andere 

onderneming worden aangeboden; 

 

40.  Artikel 1.1 onder o van de Tw: 

eindgebruiker: natuurlijke persoon of rechtspersoon die van een openbare elektronische 

communicatiedienst gebruik maakt of wil gaan maken en die niet tevens openbare 

elektronische communicatienetwerken of openbare elektronische communicatiediensten 

aanbiedt; 

 

41.  Artikel 4 van de Toegangsrichtlijn: 

Rechten en verplichtingen van ondernemingen 

1.Exploitanten van openbare communicatienetwerken zijn gerechtigd en, wanneer hun daarom 

wordt verzocht door daartoe gemachtigde ondernemingen, verplicht te onderhandelen over 

interconnectie met het doel algemeen beschikbare elektronische communicatiediensten aan te 

bieden, teneinde de verlening en de interoperabiliteit van de diensten in de gehele 

Gemeenschap te waarborgen. Exploitanten verlenen andere ondernemingen toegang en 

interconnectie onder voorwaarden die verenigbaar zijn met de verplichtingen die door de 

nationale regelgevende instantie worden opgelegd uit hoofde van de artikelen 5 tot en met 8. 

(…) 

 

42.  Artikel 5 van de Toegangsrichtlijn: 

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de nationale regelgevende instanties met 

betrekking tot toegang en interconnectie 

1. Met het oog op de doelstellingen van artikel 8 van Richtlijn 2002/21/EG (kaderrichtlijn), 

bevorderen, en waar nodig waarborgen de nationale regelgevende instanties overeenkomstig 

de bepalingen van deze richtlijn passende toegang en interconnectie, alsook interoperabiliteit 

van diensten, en oefenen zij daarbij hun bevoegdheid uit op een wijze die bevorderlijk is voor 

efficiëntie en duurzame concurrentie en die de eindgebruikers het grootste voordeel biedt. 

De nationale regelgevende instanties moeten in het bijzonder, onverminderd maatregelen 

overeenkomstig artikel 8 ten aanzien van ondernemingen met een aanmerkelijke marktmacht: 

a) verplichtingen kunnen opleggen, voorzover noodzakelijk om eind-tot-eindverbindingen te 

waarborgen, aan ondernemingen die de toegang tot de eindgebruikers controleren; hetgeen in 

gevallen waarin zulks gerechtvaardigd is ook de verplichting inhoudt om te zorgen voor 

interconnectie van hun netwerken waar dat niet reeds gebeurd is; 

(….) 
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43.  Voorts is in dit verband relevant de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven 

(hierna: CBb) van 24 november 2004 inzake Yarosa B.V. en T-Mobile Netherlands B.V.3 .Deze 

uitspraak is voor het college aanleiding geweest het consultatiedocument Interoperabiliteit in te 

trekken. Tevens heeft het college aan de markt bekendgemaakt4 aan de hand van welke criteria zij 

verzoeken tot behandeling van interoperabiliteitsgeschillen zal toetsen. Deze criteria zijn: 

1. De verzoekende partij dient een openbaar netwerk te exploiteren; 

2. Het verzoek moet strekken tot verbetering van de communicatie- of 

bereikbaarheidsmogelijkheden van haar eigen klanten. 

 

6 Overwegingen 

44.  Op 12 januari 2006 heeft V&M bij het college een geschilaanvraag ingediend. Het betreft een 

geschil dat zij heeft met Telfort. Haar geschilaanvraag heeft zij – voor zover hier van belang – als volgt 

verwoord: 

 

“A. Onderwerp: 

Het gaat om onderhandelingen over Toegang en Interoperabiliteit volgens het standaard 

‘volledige MVNO’ aanbod van Telfort Wholesale’.  

 

C. Uitzicht op resultaat bij alsnog onderhandelen: 

V&M is van mening dat er beslist onvoldoende is onderhandeld, echter constateert bij Telfort een 

resolute onwil om daadwerkelijk te goeder trouw te onderhandelen met het oog op het sluiten van 

een overeenkomst. V&M verwacht dan ook dat Telfort zich niet constructief zal opstellen indien, 

ex artikel 6.1 lid 3 Tw, OPTA slechts voorschriften zou geven met betrekking tot de wijze waarop 

moet worden onderhandeld. Van alsnog verder onderhandelen is daarom redelijkerwijs geen 

resultaat te verwachten en meent V&M zich te moeten beroepen op artikel 6.2 Tw teneinde de 

eind-tot-eindverbindingen voor gebruikers van V&M aansluitpunten te waarborgen en teneinde 

de ontstane schade niet onnodig verder te laten oplopen.” 

 

45.  In de aanvulling op haar geschilaanvraag d.d. 6 februari 2006 heeft V&M aangegeven dat naar 

haar mening de bepalingen van hoofdstuk 6 van de Tw, en in het bijzonder artikel 6.1 van de Tw, op 

haar situatie van toepassing zijn. In deze aanvulling stelt V&M onder meer: 

 

“V&M is met Telfort in onderhandeling getreden en verlangt een overeenkomst voor National 

Roaming dat naar de mening van V&M een verzoek tot toegang en interconnectie ten behoeve 

van het tot stand brengen van eind-tot-eind verbindingen inhoudt.” 

 

46.  Uit de geschilaanvraag van V&M alsmede uit de aanvulling hierop leidt het college af dat het 

verzoek van V&M aan Telfort is gericht op het bereiken van een overeenkomst met Telfort, waarbij 

                                                 
3 Awb 04/1 en 04/727 
4 OPTA/IBT/2004/204501 
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V&M op wholesaleniveau van Telfort een toegangsdienst afneemt, waardoor eindgebruikers van V&M 

elkaar alsmede eindgebruikers van andere aanbieders kunnen bereiken. V&M baseert haar 

geschilaanvraag daarbij op artikel 6.1 en/of 6.2 van de Tw. 

 

47.  Alvorens het college inhoudelijk een beslissing kan nemen in de onderhavige geschilaanvraag 

dient hij na te gaan of hij bevoegd is zich over het geschil uit te spreken. Daartoe dient allereerst 

vastgesteld te worden of hetgeen V&M van Telfort verlangt aangemerkt kan worden als een verzoek 

om interoperabiliteit in de zin van artikel 6.1 en 6.2 van de Tw. 

 

48.  In de Tw is geen definitie van het begrip interoperabiliteit opgenomen. Het college zoekt daarom 

voor de uitleg van dit begrip aansluiting bij de uitleg die de wetgever in de memorie van toelichting 

(hierna: MvT) aan dit begrip heeft gegeven. Voorts zal het college zich baseren op de reeds genoemde 

uitspraak van het CBb aangaande de uitleg van het begrip interoperabiliteit. 

 

49.  Artikel 6.1 van de Tw ziet op interoperabiliteit van diensten. Bij interoperabiliteit gaat het om 

verzoeken die strekken tot het bewerkstelligen van eind- tot eindverbindingen, in de zin dat 

eindgebruikers van verschillende aanbieders over en weer kunnen communiceren of dat 

eindgebruikers van een aanbieder toegang wordt verschaft tot de diensten van een andere aanbieder. 

 

50.  In de MvT wordt op p. 105, het volgende voorbeeld uitgewerkt, welk voorbeeld naar het oordeel 

van het college van toepassing is op V&M. 

 

“Als een internetserviceprovider echter het netwerk van een andere aanbieder nodig heeft 

opdat zijn eigen klanten hem kunnen bereiken kan hij, evenals een carrierselectieaanbieder, 

zelf geen beroep doen op het eerste lid omdat er dan sprake is van toegang in de ruime zin 

van de betekenis van het begrip. Er is dan geen sprake van interoperabiliteit.” 

 

51.  De dienst die V&M van Telfort wenst af te nemen heeft primair tot doel V&M bereikbaar te maken 

voor zijn eigen (potentiële) klanten. Op grond hiervan concludeert het college dat, mede gezien de 

aangehaalde passage uit de MvT en ook conform de strekking van de eerder genoemde uitspraak van 

het CBb, het onderhavige verzoek niet kwalificeert als interoperabiliteit.  

 

52.  Voorts is in dit verband relevant de bekendmaking van het college aan de markt over de twee 

criteria aan de hand waarvan het college verzoeken tot behandeling van interoperabiliteitsgeschillen 

zal toetsen. Deze criteria zijn: 

1. De verzoekende partij dient een openbaar netwerk te exploiteren; 

2. Het verzoek moet strekken tot verbetering van de communicatie- of 

bereikbaarheidsmogelijkheden van haar eigen klanten. 

 

53.  Het college is van oordeel dat V&M geen openbaar netwerk exploiteert. V&M wil actief worden als 

MVNE en haar diensten op wholesale niveau aanbieden aan SP's. Daarnaast wil V&M actief worden 

als retail aanbieder van mobiele telefonie. Voor beide activiteiten heeft zij behalve de noodzakelijke 
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mobiele nummers, simkaarten en netwerkonderdelen, in ieder geval ook de beschikking nodig over 

radiopad. Dit betreft capaciteit op het radionet werk van een MNO, en kan ingekocht worden bij MNO's 

op de relevante markt voor toegang en gespreksopbouw op openbare mobiele telefoonnetwerken. 

Zolang V&M niet beschikt over radiopad, kan er naar oordeel van het college niet gesproken worden 

van een elektronisch communicatienetwerk zoals bedoeld in artikel 1.1 onder e van de Tw. Immers, 

zonder radiopad beschikt V&M niet over een transmissiesysteem dat het mogelijk maakt signalen over 

te brengen van en naar haar (potentiële) eindgebruikers. Hierdoor is of kan geen sprake zijn van eind- 

tot eindverbindingen waarvoor V&M thans interoperabiliteit verzoekt. 

 

54.  Nu V&M niet over een elektronisch communicatienetwerk beschikt, kan zij evenmin beschikken 

over een openbaar elektronisch communicatienetwerk zoals bedoeld in artikel 1.1 onder h van de Tw, 

welk netwerk vereist is voor het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten. 

Vanwege het ontbreken van een openbaar elektronisch communicatienetwerk, dan wel de toegang 

daartoe, kunnen de (potentiële) eindgebruikers van V&M niet bereikt worden en kan V&M thans niet 

aangemerkt worden als aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst zoals bedoeld 

in artikel 1.1 onder g van de Tw. 

 

55.  Met Telfort is het college van oordeel dat het enkele feit dat V&M beschikt over mobiele nummers, 

simkaarten en netwerkonderdelen onvoldoende is om te spreken over de exploitatie van een openbaar 

netwerk. 

  

56.  Op grond van bovenstaande concludeert het college dat V&M niet voldoet aan het eerstgenoemde 

criterium uit randnummer 52. Nu V&M niet kan worden aangemerkt als een aanbieder van een 

openbaar elektronisch communicatienetwerk noch als een aanbieder van een openbare elektronische 

communicatiedienst, kan zij geen rechten ontlenen aan artikel 6.1 en artikel 6.2 van de Tw. 

 

57.  Al met al is het college van oordeel dat het verzoek van V&M niet kwalificeert als een verzoek tot 

het beslechten van een geschil inzake interoperabiliteit in de zin van artikel 6.1 en 6.2 van de Tw. Het 

college verklaart zich onbevoegd te beslissen op onderhavig verzoek tot beslechten van het geschil. 

 

58.  Voor zover het verzoek van V&M is te begrijpen als een verzoek tot toegang in de zin van (de 

verplichtingen van) hoofdstuk 6A van de Tw, overweegt het college nog ten overvloede als volgt. 

 

59.  Voordat sprake kan zijn van interoperabiliteit tussen V&M en Telfort, dient V&M toegang te 

verkrijgen tot een mobiel netwerk teneinde het voor haar eigen (potentiële) klanten mogelijk te maken 

mobiele toegang en gesprekopbouw af te nemen. Hiertoe is het noodzakelijk dat Telfort, of een van de 

andere MNO’s, delen uit haar netwerk beschikbaar stelt aan V&M ten behoeve van het aanbieden van 

haar elektronische communicatiedienst zoals bedoeld in artikel 1.1 onder l van de Tw.  

 

60.  Toegang wordt in artikel 1.1, onderdeel l, van de Tw gedefinieerd als: 

 

“het aan een andere onderneming beschikbaar stellen van netwerkonderdelen, bijbehorende 
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faciliteiten of diensten onder uitdrukkelijke voorwaarden al dan niet op exclusieve basis ten 

behoeve van het aanbieden van elektronische communicatiediensten of het verspreiden van 

programma's aan het publiek door die onderneming”. 

 

61.  Uit de MvT p.90 blijkt dat dit begrip met name van belang is voor hoofdstuk 6A van de Tw. In 

hoofdstuk 6A van de Tw heeft het college de bevoegdheid om aan AMM-partijen 

toegangsverplichtingen op te leggen. 

 

62.  In dit kader wijst het college op p. 105 van de MvT: 

 

“Verplichtingen met betrekking tot het verlenen van toegang gelden slechts voor 

ondernemingen met aanmerkelijke marktmacht die ingevolge artikel 6a.2 juncto artikel 6a.6 

deze verplichting hebben opgelegd gekregen.” 

 

63.  In zijn marktanalysebesluit van 14 november 2005, waarin de markt voor mobiele toegang en 

gespreksopbouw is afgebakend (de markt waarop de dienst geleverd wordt die V&M van Telfort wenst 

af te nemen), heeft het college geconcludeerd dat deze markt voldoende concurrerend is. Het college 

heeft op die markt dan ook geen partij aangewezen als een partij met aanmerkelijke marktmacht en 

om die reden ook geen verplichtingen opgelegd. Met andere woorden: (ook) Telfort heeft niet de 

verplichting om aan V&M toegang te verlenen.  

 

64.  Gelet op het voorgaande komt het college aan een inhoudelijke beoordeling van het verzoek en 

het meer of anders gevraagde niet toe. 

 

7 Dictum 

I. Het college verklaart zich onbevoegd te beslissen op het verzoek tot beslechting van het aan hem 

voorgelegde geschil. 

 

 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 

namens het college, 

Plaatsvervangend Sectorleider Telefonie 

 

 

 

mw. mr. G.M. Langedijk 
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Beroepsmogelijkheid 
Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is 

bekendgemaakt beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven te Den Haag. 

Het postadres  is: College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021,2500 EA ’s-Gravenhage. 

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

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

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

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

College, telefonisch bereikbaar op (070) 381 39 10 of (070) 381 39 30.  
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Bijlage: verslag hoorzitting d.d. 24 april 2006 

 

 

 

Datum hoorzitting Plaats bespreking  

24 april 2006 Zürichtoren, Den Haag  

Afdeling TN&BO 

Onderwerp 

G.01.06 Venus & Mercury vs. Telfort (KPN) 

 

Aanwezig 

Hoorcommissie OPTA 

3 personen, incl. voorzitter 

 

Partij 1 Venus & Mercury Telecom B.V. 

2 personen 

 

Partij 2 Telfort/KPN 

3 personen 

 

 

 

Voorzitter 

De hoorzitting is bedoeld Opta in de gelegenheid te stellen de standpunten van partijen te begrijpen en 

te doorgronden en partijen de gelegenheid te stellen hun standpunten uiteen te zetten zodat er geen 

dingen meer zijn waarover wij vragen hebben. Op basis van de ingediende stukken en hetgeen we 

vandaag zullen horen tijdens de hoorzitting zullen wij een besluit nemen op het geschil. 

 

Venus & Mercury 

Geacht College! Centraal in deze procedure staat de vraag óf, en zo ja, welke aan Telfort op te 

leggen verplichtingen gerechtvaardigd zijn nu zij weigert om, zoals eerder aan Venus & Mercury was 

toegezegd, met Venus & Mercury een National Roaming overeenkomst af te sluiten. De feiten zijn 

als volgt. Venus & Mercury is een geregistreerde aanbieder van een openbaar elektronisch 

communicatienetwerk en openbare elektronische communicatiediensten. De registratienummers zijn 

bij Opta bekend. Sinds 6 juli 2005 weigert Telfort om eerdere afspraken met Venus & Mercury na te 

komen voor het sluiten van een wholesale contract met Venus & Mercury voor National Roaming. 

Hierdoor lijdt Venus & Mercury grote en oplopende schade. Buiten het feit dat Telfort elke poging tot 
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verder onderhandelen resoluut heeft afgewezen, heeft zij naar alle schijn, tevens niet geschroomd 

gebruik te maken van in vertrouwen verstrekte gegevens van Venus & Mercury bij haar 

rechtstreekse onderhandelingen met [bedrijfsvertrouwelijk; hierna: ‘de SP’]. Op grond van artikel 6.1 

Telecommunicatiewet is dat niet toegestaan. 

 

Op 12 januari 2006 heeft Venus & Mercury, nadat vaststond dat er geen enkel vooruitzicht meer 

bestond op overeenstemming, het geschil aan Opta voorgelegd met het verzoek om op grond van 

artikel 6.2 van de telecommunicatiewet uitspraak te doen. Opta heeft Venus & Mercury's aanvraag 

tot beslechting van het geschil in behandeling genomen en Telfort in de gelegenheid gesteld zich te 

verweren. In het kader van de verdere procedure vindt thans een hoorzitting plaats, hoofdstuk 6 is 

van toepassing. 

 

Voor dit geschil zijn de bepalingen van artikel 6.2 lid 1 en 2 telecommunicatiewet van toepassing. 

Toetsing van de bepalingen van 6.2 lid 1 laat zien dat aan alle voorwaarden wordt voldaan. Er is 

sprake van een geschil als bedoeld in artikel 6.1 lid 1, want zowel Venus & Mercury als Telfort geldt als 

een aanbieder van een openbare elektronische communicatienetwerk. Telfort controleert de toegang 

tot eindgebruikers en het door Venus & Mercury gewenste is nodig voor het tot stand brengen en 

waarborgen van eind-tot-eind verbindingen. 

 

Verder is het zo dat Telfort heeft alle verzoeken van Venus & Mercury tot verder onderhandelen en alle 

handreikingen van Venus & Mercury om de onderhandelingen weer vlot te trekken categorisch 

geweigerd. Er is redelijkerwijs geen uitzicht op resultaat bij alsnog verder onderhandelen. Venus & 

Mercury heeft als bij het geschil betrokken partij Opta verzocht voorwaarden op te leggen. Toetsing 

van de bepalingen van artikel 6.2 lid 2 komt neer op een toetsing met artikel 1.3 van de 

telecommunicatiewet die op zijn beurt een toetsing inhoudt met de doelstellingen van artikel 8 lid 2, 3 

en 4 van kaderrichtlijn. Vooral artikel 8 lid 2 is voor het onderhavige geschil relevant. De tekst daarvan 

luidt als volgt: de nationale regelgevende instanties bevorderen de concurrentie bij de levering van 

elektronische communicatienetwerken en diensten en bijbehorende faciliteiten en diensten, onder 

meer op de volgende wijze: 

• Zij zorgen ervoor dat gebruikers maximaal profiteren wat betreft keuze, prijs en kwaliteit. 

• Zij zorgen ervoor dat er geen verstoring of beperking van de concurrentie is. 

• Zij moedigen efficiënte investeringen op het gebied van infrastructuur aan en steunen 

innovaties. 

 

Alle hierboven genoemde doelstellingen zijn in het gedrang. Immers, de weigering van Telfort om 

Venus & Mercury National Roaming te bieden heeft de SP gedwongen om van haar keus voor Venus 

& Mercury af te zien en bij gebrek aan beter een dienst van Telfort af te nemen die kwalitatief afwijkt 

van wat de SP wenst en minder aansluit op de behoefte van de eindgebruikers. Het door Telfort buiten 

het concurrentieveld duwen van Venus & Mercury is een beperking en verstoring van de concurrentie. 

Dit heeft tevens ertoe heeft geleid dat de geplande investeringen van Venus & Mercury in 

infrastructuur en innovatieve diensten zijn uitgesteld. Uit het bovenstaande blijkt dat Opta alleszins 

bevoegd is om op grond van zowel lid 1 als 2 van artikel 6.2. van de telecommunicatiewet aan Telfort 
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voorwaarden op te leggen. 

 

Ik ga in op de standpunten van Telfort met commentaar van Venus & Mercury. Telfort stelt primair van 

mening te zijn dat 'uw college niet bevoegd is van het onderhavige geschil kennis te nemen'. Telfort 

beroept zich hierbij op haar contractsvrijheid, inhoudende dat het haar vrij staat zelfstandig te bepalen 

met welke partijen al dan niet een overeenkomst af te sluiten. Hiermee miskent Telfort het van 

toepassing zijn van de telecommunicatiewet en andere sectorspecifieke regelgeving. In dit verband 

wijs ik graag op wat in de Memorie van Toelichting van de nieuwe Telecommunicatiewet over 

toegangsverplichting wordt gezegd. 'Toegangsverplichtingen ten behoeve van interoperabiliteit of 

interconnectie, kunnen ook worden opgelegd aan aanbieders die geen aanmerkelijke marktmacht 

hebben. Waar toegang in algemene zin alleen geboden hoeft te worden door aanbieders met 

aanmerkelijke marktmacht, geldt voor een bijzondere vorm van toegang, te weten toegang ten 

behoeve van interoperabiliteit en interconnectie, ook voor aanbieders zonder aanmerkelijke 

marktmacht een onderhandelplicht.' 

 

Subsidiair meent Telfort dat het verzoek van Venus & Mercury moet worden afgewezen, nu tussen 

Telfort en Venus & Mercury sprake is van een geschil over toegang en niet van een geschil inzake 

interoperabiliteit als bedoeld in artikelen 6.1 en volgende. Vervolgens gaat Telfort uitgebreid in op de 

term interoperabiliteit waarbij zij stelt dat daarvan hier geen sprake zou zijn. 

 

Naar de mening van Venus & Mercury is dat onjuist. Venus & Mercury baseert zich op het volgende: 

Ten eerste, Venus & Mercury is een geregistreerde aanbieder van een openbare elektronische 

communicatienetwerk en diensten. In dat kader is aan Venus & Mercury mobiele nummers en een 

Mobiele Netwerk Code toegekend. Een Mobiel Netwerk Code is als volgt gedefinieerd: Een nummer 

dat, een bepaald openbaar elektronisch communicatienetwerk identificeert ten behoeve van 

mobiliteitsdiensten. 

Een bepaald openbaar elektronisch communicatienetwerk identificeert ten behoeve van 

interoperabiliteit met openbare elektronische communicatienetwerken over welke mobiliteitsdiensten 

worden aangeboden. Interoperabiliteit is dus een formeel gedefinieerd gebruiksdoel van een MNC 

code. Venus & Mercury is een exploitant van een eigen openbaar elektronisch communicatienetwerk, 

is in het bezit van een eigen MNC code en wil deze gebruiken om middels eigen SIM-kaarten 

mobiliteitsdiensten aan te bieden, daarbij gebruikmakend van het eigen Venus & Mercury netwerk en 

interoperabiliteit met het Telfort radionetwerk. 

Ten tweede, Ik verwijs naar het standaard naslagwerk Tekst & Commentaar Telecommunicatiewet (2e 

druk). Daar staat een definitie in van interoperabiliteit. Die luidt als volgt. 

Interoperabiliteit van diensten is een verzamelterm voor alle maatregelen – waaronder ook 

interconnectie – die moeten worden genomen om eind-tot eindverbindingen tot stand te brengen. 

Venus & Mercury stelt vast dat het door Venus & Mercury gevraagde voldoet aan deze definitie. 

Ten derde, Telfort staat in deze kwestie een engere (eigenlijk te enge) definitie van het begrip 

interoperabiliteit voor, verwijst daarbij naar de Yarosa-uitspraak van het College van Beroep van het 

Bedrijfsleven. De als gevolg daarvan ingetrokken consultatie document van Opta inzake 

interoperabiliteit en een brief van Opta d.d. 23 december 2004 waarin wordt meegedeeld dat Opta bij 
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geschillen over interoperabiliteit de verzoekende partij zal toetsen op in ieder geval de volgende 

criteria: 

• Zij dient een openbaar netwerk te exploiteren 

• Het verzoek moet strekken tot verbetering van de communicatie- of bereikbaarheidsmogelijkheden 

van haar eigen klanten. 

 

Venus & Mercury merkt op dat zij aan beide bovenstaande criteria voldoet. Venus & Mercury is een 

exploitant van een openbaar elektronisch communicatienetwerk en staat als zodanig geregistreerd. 

Het feit dat het Venus & Mercury netwerk nog niet operationeel is doet daar niets aan af. Zoals in de 

Europese Toegangsrichtlijn artikel 2c staat te lezen is 'exploitant' als volgt gedefinieerd: 'een 

onderneming die een openbaar communicatienetwerk of een bijbehorende faciliteit aanbiedt of 

gemachtigd is aan te bieden'. 

 

Het door Venus & Mercury gewenste is opdat eind- tot eindverbindingen van, naar en tussen de Venus 

& Mercury aansluitpunten tot stand worden gebracht. Het gewenste is dus beslist ten bate van de 

communicatie en de bereikbaarheidsmogelijkheden van de eigen Venus & Mercury gebruikers, 

namelijk de gebruikers van de Venus & Mercury SIM-kaarten. 

 

Telfort suggereert in randnummer 2.8 in combinatie met randnummer 2.15 van haar repliek dat er in 

casu geen sprake kan zijn van een geschil over interoperabiliteit daar het niet zou gaan om de 

verbetering van de communicatie- of bereikbaarheidsmogelijkheden van Venus & Mercury's klanten 

met Telfort's klanten. Die stelling is in twee opzichten onjuist. Ten eerste is wat onder interoperabiliteit 

dient te worden verstaan ruimer dan door Telfort gesteld en ten tweede gaat het hier om het tot stand 

brengen van eind-tot-eind verbindingen tussen de gebruikers van een Venus & Mercury aansluitpunt 

met alle andere gebruikers. Dus ook de gebruikers van Telfort in combinatie met de overige merken 

van KPN circa 50% van de Nederlandse mobiele eindgebruikers vertegenwoordigen. Maar dat even 

terzijde. 

 

Telfort refereert meermaals naar de Yarosa-zaak. Afgezien van het feit dat de door Telfort 

geformuleerde conclusies zoals bijvoorbeeld in randnummer 2.10 en 2.12 van haar repliek niet volgen 

uit de aangehaalde passages, vormen de Yarosa-uitspraken juist een bevestiging van de visie van 

Venus & Mercury. Immers, randnummer 4.1.1. van de uitspraak begint met een citaat van onze 

Minister van Economische Zaken waarin hij onder andere zegt: Zeer wezenlijk is dat een aanbieder 

zich alleen op interoperabiliteit kan beroepen indien dat als doel heeft om de 

communicatiemogelijkheden of bereikbaarheidsmogelijkheden voor de eigen gebruikers te verbeteren. 

 

Het gaat er bij interoperabiliteit uitdrukkelijk niet om dat A op verzoek van B zijn netwerk beschikbaar 

stelt zodat B zijn diensten kan aanbieden aan de klanten van A. Overigens wordt dit citaat ook door 

Telfort gebruikt. 

 

Het door Venus & Mercury gewenste ziet er op toe de communicatiemogelijkheden van de eigen 

gebruikers te verbeteren, namelijk de gebruikers van Venus & Mercury aansluitpunten, en niet om 
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Venus & Mercury diensten aan Telfort klanten te bieden. Die gebruiken Telfort aansluitpunten en 

Telfort SIM -kaarten. Voorts wordt op geen enkel moment in de Yarosa versus T-Mobile zaak betwist 

dat het gaat om interoperabiliteit. De rechter van het CBB oordeelde slechts dat het daaruit voor T-

Mobile voortvloeiende verplichtingen voorzover die door een dienstenaanbieder kan worden geëist, 

reeds waren vervuld en dat het verder door Yarosa gewenste haar rechten als dienstaanbieder 

overstijgt. In dit verband kunnen we verwijzen naar randnummer 4.1.3 van de uitspraak van het CBb 

waar in staat: In dit verband is van belang dat KPN SMS verkeer dat afkomstig is van de SMS-C van 

Yarosa, als dan over haar netwerk zou moeten vervoeren. Terwijl tussen de netwerken van KPN en T-

Mobile al interconnectie bestaat. Oftewel, het gewenste interoperabiliteit die Yarosa eiste, was er al. 

 

Tevens gaf het CBB in 4.4.1 expliciet aan dat Opta ex artikel 6.2 lid 2 bevoegd was geweest om, indien 

Opta dat gerechtvaardigd had gevonden, T-Mobile verdere verplichtingen op te leggen. Ik citeer een 

stukje uit dat stuk: 'uitsluitend het bepaalde in artikel 6.2, tweede lid, kan in een geval waarin geen 

onderhandelingsplicht bestaat wellicht een grondslag vormen om aanbieders van openbare 

elektronische communicatienetwerken of openbare elektronische communicatiediensten die daarbij de 

toegang tot eindgebruikers controleren, verplichtingen opleggen. 

 

Telfort is van menig dat interoperabiliteit geen verband houdt met het bewerkstelligen van concurrentie 

en/of de toetreding van nieuwe aanbieders. Ook deze bewering van Telfort is onjuist. Venus & Mercury 

verwijst in dit verband naar artikel 4 lid 1 en 2 van het Besluit Interoperabiliteit en de bij het besluit 

behorende Nota van Toelichting. 

 

Artikel 4.1. geeft aan: een aanbieder van openbare telefoonnetwerken of openbare telefoondiensten 

neemt alle maatregelen die ertoe bijdragen dat een zich in Nederland bevindende abonnee die gebruik 

maakt van een door het College toegekend niet-geografisch nummer op dat nummer kan worden 

opgeroepen. Artikel 4 lid 2 geeft aan: het eerste lid, onder a, is van overeenkomstige toepassing op 

aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken, wier medewerking noodzakelijk is 

om die dienst aan te bieden. 

 

Bovenstaande tekst wordt in de Nota van Toelichting van het Besluit Interoperabiliteit als volgt 

toegelicht: het sluit ook goed aan bij de andere doelstellingen van artikel 8 van de Kaderrichtlijn, zijnde 

het bevorderen van daadwerkelijke concurrentie. Ook maakt de interoperabiliteitsverplichting het voor 

nieuwkomers gemakkelijker om toe te treden tot de markt voor telefonie. Bestaande aanbieders zijn 

immers verplicht om actief mee te werken, zodat de abonnees van de nieuwkomer zo spoedig mogelijk 

met iedereen kunnen bellen. 

 

Even verderop in diezelfde Nota van Toelichting staat: de verplichtingen voor aanbieders van 

openbare telefoonnetwerken en -diensten om interoperabiliteit tot stand te brengen is een 

resultaatverplichting. Commerciële overwegingen zijn geen rechtvaardiging voor de afwezigheid van 

interoperabiliteit. 

 

Geacht college, nu het vaststaat dat er sprake is van interoperabiliteit wijst Venus & Mercury op het 
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volgende fragment uit de Memorie van Toelichting behorend bij de nieuwe Telecommunicatiewet. 

Anders dan in het algemene verbintenissenrecht het geval is, hebben aanbieders van elektronische 

communicatienetwerken of -diensten niet altijd de vrijheid om te bepalen of ze in onderhandeling 

treden. Een aanbieder kan een verzoek van een andere aanbieder om een overeenkomst te sluiten op 

basis waarvan eind-tot-eindverbindingen tot stand kunnen komen niet zomaar afwijzen. De aanbieder 

zal hierover moeten onderhandelen. Daarbij gelden uiteraard dat de aanbieders zich overeenkomstig 

de eerder genoemde maatstaven van redelijkheid en billijkheid zullen moeten gedragen. In de 

onderhandelingsplicht ligt besloten dat de aanbieder op wie de verplichting tot onderhandelingen rust, 

dient in te gaan op het verzoek met het doel het verzoek tot interoperabiliteit van diensten, als dat 

redelijk is, te honoreren en daarover een overeenkomst te sluiten. Ook hiermee gaat de 

onderhandelingsplicht verder dan het algemene verbintenissenrecht. 

 

Het bovenstaande toont genoegzaam aan dat hier sprake is van een verzoek als bedoeld in artikel 6.1 

lid 1 van de telecommunicatiewet. Daaruit volgen voor Telfort verplichtingen die Telfort categorisch 

weigert na te komen. Door die weigering ondervindt Venus & Mercury grote, oplopende schade. De 

door Telfort aangehaalde infractieprocedure van de Europese Commissie regardeert Venus & Mercury 

op geen enkele wijze. In die procedure gaat het erom, dat naar de mening van de Commissie door 

vermeend verkeerde implementatie van de Toegangsrichtlijn de onderhandelingsplicht over 

interoperabiliteit is uitgebreid naar aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten, 

terwijl de bedoeling was dit alleen voor aanbieders van openbare elektronische 

communicatienetwerken te laten gelden. Venus & Mercury is zowel aanbieder van een openbaar 

elektronisch communicatienetwerk als van -diensten. 

 

Meer subsidiair betwist Telfort Venus & Mercury's mening dat er geen uitzicht is op een overeenkomst 

bij alsnog onderhandelen. Venus & Mercury heeft genoegzaam aangetoond dat Telfort daartoe meer 

dan voldoende gelegenheid heeft gehad en vele handreikingen van Venus & Mercury. Een oprechte 

bereidheid om te goeder trouw te onderhandelen, is niet te rijmen met het feit dat Telfort geen enkele 

poging in die richting heeft gedaan en dat zij elke poging van Venus & Mercury juist resoluut heeft 

afgewezen. Overigens is wat Venus & Mercury primair als door Opta op te leggen voorwaarden 

voorstelt, minimaal ingrijpend. Het vaststellen van maximumprijzen volgens de retail minus methodiek, 

het vaststellen van een maximum doorlooptijd voor de oplevering van de gevraagde National Roaming 

dienst, het stellen van een maximum termijn voor het aanleveren van een passende aanbieding en een 

verplichting tot herstel van de ontstane schade, voor zover herstelbaar. 

 

Conclusie: Venus & Mercury wenst toegang tot het netwerk van Telfort middels National Roaming. Dit 

is een verzoek ten behoeve van totstandbrenging van interoperabiliteit want teneinde het borgen van 

eind-tot-eind verbindingen van, naar en tussen gebruikers van de eigen Venus & Mercury 

aansluitpunten naar en van gebruikers van de overige netwerken. De artikelen 6.2 en 6.1 

Telecommunicatiewet zijn op de onderhavige situatie van toepassing. Venus & Mercury kan zich op 

deze bepalingen beroepen. Zowel aan de formele als aan de materiële vereisten wordt voldaan. Het 

gaat om mobiele telefonie, er rust op Telfort behalve een onderhandelplicht ook een 

resultaatverplichting. Door haar weigering komt Telfort haar verplichtingen niet na en heeft Venus & 
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Mercury grote en oplopende schade. 

 

Opta is bevoegd voorwaarden op te leggen. Venus & Mercury verzoekt Opta Telfort te verplichten met 

Venus & Mercury tegen redelijke tarieven en binnen redelijke termijnen de gewenste National Roaming 

overeenkomst aan te gaan en voorts de door de weigering van Telfort ontstane schade voorzover 

mogelijk te herstellen. De belangen van Telfort: het beperken en verstoren van concurrentie, wegen 

niet op tegen de belangen van Venus & Mercury: het tot stand brengen en waarborgen van 

interoperabiliteit voor de eigen gebruikers. Integendeel. Het door Telfort nagestreefde is, hoewel vanuit 

haar optiek wenselijk, nadrukkelijk verboden. 

 

Het feit dat Telfort tot op heden toch bij machte is gebleken het door haar gewenste af te dwingen, zou 

aanleiding voor OPTA kunnen zijn voor een nader onderzoek. 

 

Tot persistit, dank voor uw aandacht. 

 

Telfort 

Telfort heeft weinig toe te voegen aan de schriftelijke zienswijze waaruit naar mijn mening duidelijk 

volgt dat het verzoek van Venus & Mercury, toegang tot Telfort's mobiele netwerk betreft en geen 

interoperabiliteit. Zodat het college niet bevoegd is om het verzoek ex 6.2. Telecommunicatiewet te 

beslissen. Ze zal ook verder niet ingaan op de wetsgeschiedenis bij 6.1. telecommunicatiewet. De 

citaten uit de Yarosa-zaak van Venus & Mercury worden ook niet ontkend. Sterker nog, Telfort ziet 

daar haar positie met name gesterkt door al die citaten. 

 

Om te beginnen geen interoperabiliteit, wat daar een aanvulling op de schriftelijke zienswijze van 

Telfort nog over benadrukt kan worden is dat van een verzoek ex 6.1. telecommunicatiewet en verder, 

alleen sprake kan zijn als allebei de betrokken partijen over op zijn minst infrastructuren beschikken, 

concurrerende infrastructuren en tussen hun wederzijdse eindgebruikers eind-tot -eindverbindingen tot 

stand moet worden gebracht. 

 

Toepasselijkheid van 6.1. telecommunicatiewet veronderstelt op zijn minst dat Venus & Mercury reeds 

op dit moment telecommunicatiediensten aan eindgebruikers zou moeten aanbieden. Hier is wat 

Telfort betreft evident geen sprake van. Venus & Mercury heeft Telfort namelijk of een andere mobiele 

netwerkoperator nodig om überhaupt in business te komen. De parallel met Yarosa die bestaat er wat 

ons betreft met name uit dat ook in dit geval, net als in de Yarosa-zaak, sprake is van een situatie 

waarbij een dienstaanbieder, of iemand die voornemens is diensten aan te bieden, die diensten wil 

aanbieden aan eindgebruikers van Telfort, die Telfort rechtstreeks zelf ook al aanbiedt aan 

eindgebruikers. Met het tot stand brengen van eind-tot-eindverbindingen, waar Venus & Mercury zo op 

hamert, heeft dit echter niets van doen. 

 

6.1. en verder zien volgens de Europese Commissie, ik verwijs dan toch naar de duidelijke brief 

hierover inzake de fractieprocedure die namens Telfort is overgelegd, en benadrukt dat het gaat over 

interconnectie met het oog op de waarborging van interoperabiliteit. De kern van de zaak is toch 
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interconnectie. Het op basis van de toegangsrichtlijn geïntroduceerde recht en de verplichting tot 

onderhandeling over interconnectie, geldt alleen voor netwerkexploitanten en één en ander dient niet 

verruimd te worden tot aanbieders van diensten. Ook volgens de brief van het college aan KPN over 

dit onderwerp waar Venus & Mercury net al kort naar verwees, is dit uitdrukkelijk één van de 

voorwaarden waaraan een verzoekende partij moet voldoen. 

 

De interconnectieregeling geldt aldus uitsluitend voor netwerkexploitanten en de toegangsregeling dat 

betreft met name hoofdstuk 6 telecommunicatiewet en geldt uitsluitend voor netwerkexploitanten met 

een aanmerkelijke marktmacht aanwijzing. Waar we in deze discussie voor moeten waken, is dat de 

grenzen tussen beide regelingen komen te vervagen. Het verzoek van Venus & Mercury betreft 

ontegenzeglijk een toegangskwestie zodat uw college hier in het kader van geschilbeslechting ex 6.1. 

en verder telecommunicatiewet, geen besluit over kan nemen. Het is juist dat er in de richtlijn een 

algemene doelstelling in artikel 8 is verwoord en Venus & Mercury net aan verwees. Die algemene 

doelstelling is natuurlijk op verschillende manieren in de wetgeving terechtgekomen. De manier 

waarop interconnectie is geregeld, 6.1 en verder telecommunicatiewet, waarborgt een hele andere 

doelstelling dan het feit dat partijen met een aanmerkelijke marktmacht aanwijzing hetgeen zouden 

moeten toestaan. Wat Venus & Mercury eigenlijk zou willen is een andere regeling. We hebben het 

hier vandaag echt alleen maar over 6.1. en verder telecommunicatiewet, hoofdstuk 6a is niet aan de 

orde vandaag. 

 

Hoewel dat niet aan de orde is, wenst Telfort toch nogmaals te benadrukken dat er geen enkele 

mobiele netwerkoperator door uw college is aangewezen als een partij met aanmerkelijke marktmacht. 

Venus & Mercury heeft hier beroep tegen aangetekend. Hieruit volgt volgens Telfort duidelijk dat 

Venus & Mercury wel degelijk begrijpt dat hetgeen zij van Telfort wenst af te nemen geen 

interoperabiliteit betreft. Venus & Mercury wil gewoon mobiele telecommunicatiediensten aanbieden, 

zoals Debitel dat doet, maar beschikt niet over een eigen mobiele netwerk. Het gaat Venus & Mercury 

dan ook eenvoudigweg om een wholesale contract waarmee zij mobiele telecommunicatiediensten 

met gebruik van Telfort's netwerk aan eigen eindgebruikers c.q. groot afnemers kan aanbieden. Het 

gaat om niets anders. 

 

Telfort rust ter zake geen enkele verplichting. Het feit dat de markt voor toegang en gespreksopbouw 

als volledige concurrerend is bestempeld, betekent natuurlijk niet dat voor iedere partij die op zo'n 

markt actief wil worden, ruimte is. Contractvrijheid staat in deze toch voorop. Telfort is om haar 

moverende redenen niet bereid om het Venus & Mercury een overeenkomst te sluiten. Venus & 

Mercury biedt Telfort in ieder geval kennelijk geen toegevoegde waarde. Telfort hoeft over die 

beweegredenen ook geen verantwoording af te leggen in het kader van deze procedure. 

 

Voorzitter 

Dank u voor deze korte introductie. Naar aanleiding van de stukken die in ons bezit waren hebben wij 

een aantal vragen opgesteld. Telfort spreekt over een wholesale contract wat Venus & Mercury zou 

willen. Van de kant van Venus & Mercury heb ik de term National Roaming agreement gehoord. Waar 

zit daar precies de overeenkomst en het verschil in? 
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Venus & Mercury 

National Roaming is één van de drie producten die Telfort aanbiedt als zijnde een wholesale product. 

Het is duidelijk iets voor interoperabiliteit. Er is al aangehaald wat een Mobiele Netwerk Code betekent 

en wat National Roaming is. Daar wil ik overigens bij aanmerken dat het gaat om niet alleen 

gespreksopbouw, maar ook gespreksafgifte, het is duidelijk een tweeweg verkeer. Hetgeen wij van 

Telfort verzoeken beweegt zich in termen van Opta's marktanalyse over twee markten, namelijk de 

markt voor gespreksopbouw en de markt voor gespreksafgifte. Op één van die deelmarkten 

gespreksafgifte heeft Opta wel degelijk aanmerkelijke marktmacht posities waargenomen, ook voor 

Telfort. Voor gespreksopbouw niet. Dat betwisten wij. Dat even terzijde. National Roaming is op 

bulkniveau kopen van radiopad capaciteit. Dat biedt Telfort via haar wholesale afdeling aan als een 

dienst. Dat staat ook gewoon gestandaardiseerd. Dat doen ze overigens als enige in Nederland. 

 

Telfort 

Heel kort. Het is juist dat, en dat is ook benadrukt keer op keer, dat het hier een wholesale contract 

gaat. Via de wholesale afdeling van Telfort tot stand wordt gebracht. Binnen dat wholesale portfolio 

van Telfort worden wel drie vormen zogenaamde SP of MVNO (Service Provider - Mobile Virtual 

Netwerk Operator) contracten onderscheiden. Dat onderscheidt hangt met name samen met de 

elementen of de diensten die de betreffende Service Provider voor eigen rekening gaat nemen. Hoe 

meer eigen diensten of eigen netwerkelementen zo'n operator ergens anders inkoopt of zelf over 

beschikt, hoe meer je richting een MVNO-constructie gaat. Dat laat echter onverlet dat dat onderscheid 

niet relevant is voor de vraag of het hier inderdaad het inkopen van minuten betreft. Anders gezegd, 

toegang tot het radionetwerk van Telfort. Voor die vraag is het onderscheid tussen de verschillende 

vormen van wholesale contracten niet relevant. Venus & Mercury is kennelijk geïnteresseerd in een 

vergaande vorm. Dat staat ook in alle stukken. Zij wil MVNO worden. Telfort heeft daar over nagedacht 

en besloten om dat niet te doen.  

 

Venus & Mercury 

Het onderscheid is wel degelijk relevant, omdat een volwaardig MVNO, dus het National Roaming kan 

alleen afgenomen worden door een netwerkaanbieder, terwijl de private labeldienst, dat kan ook door 

een supermarkt worden afgenomen. Dat gebeurt dan ook. Wij zijn een netwerkaanbieder. Al zodanig 

hebben wij toegang nodig tot een essentiële faciliteit, namelijk het radionetwerk, de toegang tot de 

essentiële faciliteit is in het kader van interoperabiliteit. Vandaar dat we dat verzoek doen. Telfort is de 

enige die dat biedt op dit moment in Nederland en die zegt, ik doe dat op wholesale basis. Dat wil 

zeggen, u moet het bulk inkopen. Prima, we hebben daar nog een aantal andere voorwaarden voor. 

Daar zijn we ook mee akkoord gegaan. Het is wel degelijk een wezenlijk verschil. Telfort biedt dat als 

enige aan en op dit moment is er maar één klant en dat is Tele2.  

 

Telfort 

In ieder geval heb ik twee of drie keer het woord toegang gehoord. Ik kan het niet vaak genoeg 

benadrukken. Wat we niet horen is dat Venus & Mercury over eindgebruikers beschikt die verkeer 

genereren. Welke eindgebruikers moeten kunnen communiceren met eindgebruikers van Telfort. Daar 
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gaat interoperabiliteit over. Niet over het inkopen van minuten, wat wat Telfort betreft synoniem is voor 

het krijgen van toegang op een radionetwerk.  

 

Venus & Mercury 

Er zijn twee typen vormen van toegang. Ik dacht dat ik dat duidelijk heb geciteerd uit de Memorie van 

Toelichting. Voor alle duidelijkheid nogmaals. Er zijn twee typen van toegang. Toegang ten behoeve 

van interoperabiliteit, dat is waar we het nu over hebben en de verplichting om daaraan mee te werken 

is voor alle aanbieders. En er is toegang in algemene zin zoals het in de Memorie wordt genoemd. 

Daar hebben wij het nu niet over. We hebben het expliciet over toegang ten behoeve van de 

interoperabiliteit, want wij willen het tot stand brengen van eind-tot-eindverbindingen waarborgen. Een 

eindverbinding betekent vanuit het aansluitpunt tot een ander aansluitpunt. In dit geval gaat het om 

Venus & Mercury aansluitpunten tot aansluitpunten van elk ander netwerk. Dat is waar we het over 

hebben. Die eindgebruikers hebben we wel. Gebruikers hebben we ook. Dat is het punt niet. Ik zou de 

definities er dan nog bijhalen. Het hoeven niet een volledig operationeel netwerk te betreffen staat 

duidelijk in de wetsteksten. Het feit dat we nog niet volledig operationeel zijn, heeft te maken door de 

obstructie die wij ondervinden van Telfort. 

 

Venus & Mercury 

Een interessante noot bij het arrest van de uitspraak van CBB in de zaak Yarosa, waar ook twijfels 

werden gezet bij de uitermate restructieve interpretatie van het CBB, maar daar werd ook 

daadwerkelijk gezegd dat uitsluitend in gevallen waarvoor de bestaande eigen eindgebruikers 

interoperabiliteit ontstaat, dat wil zeggen dat zij één of meer eindgebruikers kunnen bereiken en of 

daardoor bereikt kunnen worden, dan belangrijk: waar dat voorheen niet het geval was, is volgens het 

CBB sprake van een verbetering van de communicatie of bereikbaarheidsmogelijkheden van de eigen 

gebruiker. Als je kijkt naar alles wat gezegd is over interoperabiliteit en verbeteringen, ook in het kader 

van de concurrentieverplichtingen, is daar wel degelijk overwogen, dat moet ook gaan, dat kan ook 

gaan ook als er nog niet een bereikbaarheid is zoals continue door Telfort wordt gesteld. Er is nu nog 

niets, er is nog geen verbinding, maar waar dat precies op gestoeld wordt, dat hebben wij nog niet 

gehoord. Of waar het staat dat het inderdaad om een volledig mobiel netwerk gaat. Dat zijn we nog 

niet tegengekomen. Dat andere juist wel.  

 

Opta 

Ik hoorde de reactie die u net geeft in een reactie op de opmerking van KPN dat u geen eigen 

eindgebruikers heeft. Kunt u daar specifiek op reageren? 

 

Venus & Mercury 

Laat ik dat doen. Wij hadden in ieder geval op het moment dat het geschil ontsprong, 6 juli, hadden we 

een geldige overeenkomst met de SP. Dat is een gebruiker volgens een term. Daar werden 

[bedrijfsvertrouwelijk] eindgebruikers in gegarandeerd. Dat is één. Ten tweede hebben wij daarnaast 

nog vele andere partners waar we afspraken mee hebben. Wij zijn ook van zins een eigen merk te 

lanceren. Daar hebben we ook geld voor. Het betreft het merk McCoin, dat hebben we ook verteld. 

Daar gaan wij innovatieve diensten met bijvoorbeeld MicroPayment mogelijkheden faciliteren. Ook dat 
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hebben we u verteld. Dus wij hebben wel degelijk zowel gebruikers als eindgebruikers via eigen merk 

en via partnermerken. 

 

Telfort 

Het woord eindgebruikers wordt wat mij betreft wat makkelijk gebruikt. Ik denk dat wel van belang is 

om vast te stellen dat het natuurlijk de verantwoordelijkheid van Venus & Mercury zelf is om eerst te 

regelen dat eindgebruikers überhaupt van een mobiele of een telecommunicatiediensten gebruik 

kunnen maken voordat bij wijze van spreken contracten worden gesloten met die partijen die wellicht 

zien op een situatie in de toekomst. Dat laatste woord 'toekomst' dat is wel degelijk heel belangrijk in 

deze discussie. Ik heb er niets over gehoord en kan me ook niet voorstellen. Er worden geen 

eindgebruikers met mobiel of anderszins elektronische communicatieverkeerdiensten bediend. 

Eindgebruikers die Venus & Mercury zouden hebben, daarvoor heeft Venus & Mercury nu juist 

toegang nodig tot een mobiel netwerk. Bij Telfort of bij welke mobiele operator met een eigen netwerk 

dan ook.  

 

Voorzitter 

We hebben een aantal vragen voorbereid.  

 

Opta 

Venus & Mercury heeft zijn kaarten op twee fronten ingezet. De één is het geschil waar we hier nu 

voor zitten. De andere is de bodemprocedure tegen ons besluit inzake de markt voor mobiele toegang 

en gespreksopbouw. Telfort maakt een duidelijk onderscheid tussen enerzijds toegang zoals in het 

besluit neergelegd is en anderzijds interoperabiliteit zoals we zo juist ook gediscussieerd hebben. Het 

is mij niet helemaal duidelijk waar u dat onderscheid precies ziet. U zegt twee vormen van toegang, 

maar ik heb het idee dat u meer in het verlengde van elkaar zit. Wilt u hier nader op reageren. 

 

Venus & Mercury 

Het onderscheid tussen twee vormen van toegang is in ieder geval een onderscheid wat ik maak, maar 

dat is een onderscheid die de telecomwet maakt. Die zegt, er is toegang in het algemeen en dan is er 

nog een deel daarvan en dat is toegang ten behoeve van interoperabiliteit en interconnectie. Dat is 

waar wij het over hebben. Wij hebben interconnectie en interoperabiliteit nodig met het radionetwerk 

van Telfort om ons netwerkdiensten operationeel te maken. Daarbij gingen wij er vanuit dat wij hier te 

maken hadden met een daadwerkelijk concurrerende markt en uit ervaring hebben wij geconstateerd 

dat het niet zo is. Opta maakt onderscheid tussen twee deelmarkten waarin wij ons bewegen, namelijk 

gespreksafgifte en gespreksopbouw. Wij meenden te signaleren dat het niet zo concurrerend is als wij 

dachten en wat wij op basis van de marktanalyse van Opta dachten te mogen concluderen en maken 

Opta daarop attent. Wellicht is dat voor u reden tot nader onderzoek. Dat past ook dat wat we hier als 

één van de punten hebben aangemerkt en om consequent te zijn heb ik dus ook beroep aangetekend 

tegen dat besluit, want anders had u ons kunnen verwijten, als u dat vindt, waarom tekent u dan geen 

beroep aan. Dat hebben we dan gedaan. 
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Opta 

Stel dat we er hier aan tafel de komende weken uit zouden komen en het zou betekenen dat u weer 

aan de onderhandelingstafel komt en daarmee gerealiseerd krijgt wat u in uw verzoek graag 

gerealiseerd ziet, zou dat automatisch betekenen dat een toegangsverplichting op de markt voor 

toegang en gespreksopbouw dan niet zinvol meer is. 

 

Venus & Mercury 

Niet noodzakelijkerwijs. Wij constateren een bepaalde dynamiek die naar onze mening niet past bij wat 

wij als daadwerkelijk concurrerend zouden beschouwen. Dat kan twee dingen zijn. Het kan een 

incident zijn en dan zou een ex-post maatregel van Opta in corrigerend optreden zou voldoende 

kunnen zijn, want er is hier gewoon sprake van machtsmisbruik. Het kan ook zijn dat het een 

terugkerend patroon is. Het is niet aan ons om dat te beoordelen. Dat is aan Opta. Wij signaleren 

slechts als speler in het veld. Het zou wat dat betreft in ons voordeel kunnen zijn, puur eng bekeken, 

wel een afspraak te hebben met Telfort en dat de rest niet toegelaten wordt. Dat is niet waar wij op 

zien. Wij zien op een concurrerende markt, dat zien wij graag. Die moet voldoen aan de eisen van wat 

een concurrerende markt betaamt. Wij zien dat dat niet zo is. Vandaar die twee acties. 

 

Opta 

Een ander onderwerp is de onderhandelingen zelf en de mogelijkheden voor de toekomst. Dit geschil 

was vooral bedoeld om u aan tafel te krijgen. Dat is nu fysiek gelukt, maar wat betreft Venus & Mercury 

is de inzet om in de toekomst een business op te bouwen. U stipte daarnet buiten de SP andere 

partijen aan die mogelijk via u op de markt zouden kunnen komen. Concreet, ziet u grond voor verdere 

onderhandelingen met Telfort? 

 

Venus & Mercury 

Wat bedoelt u precies met de vraag? 

 

Opta 

Indien wij u samen in de toekomst aan een tafel plaatsen, hoe reëel acht u de kans dat u buiten de SP 

om samen tot een vergelijk zult komen? 

 

Venus & Mercury 

Wij zien geen enkele welwillendheid van Telfort om überhaupt ter goeder trouw met ons te praten. Wij 

zien alleen een wens om tijd te rekken en ons zo lang mogelijk op te houden en te vertragen in de 

hoop dat we een keer omvallen en dood gaan. Dat is wat ik proef aan hun houding. Dat is niet waar wij 

op uit zijn. Wij willen zo snel mogelijk business doen. Vandaar dat we verzoeken dan voorwaarden op 

te leggen, zodat wij inderdaad zo snel mogelijk business kunnen doen. Het is een win-win in onze 

optiek. Blijkbaar kijkt Telfort daar anders tegenaan. Het is nog steeds een win-win en wij willen zaken 

doen. Zij willen blijkbaar liever geen nieuwe speler op de markt die infrastructuurconcurrentie kan 

bieden. 
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Telfort 

Het is natuurlijk een afweging die Telfort absoluut zelf mag maken. Ik kan het niet vaak genoeg 

benadrukken. Degene die investeert in een infrastructuur die dat onderhoud en mogelijk maakt dat er 

überhaupt mogelijk maakt dat er mobiel gebeld kan worden. Dat is een speelveld met vijf partijen. Dat 

speelveld is als concurrerend aangemeld. Ieder van die partijen die op die manier investeert en 

concurreert op de markt, mag die afweging gewoon maken van wel of niet met Venus & Mercury in zee 

te gaan. 

 

Voorzitter 

In aanvulling daarop mijn vraag aan Telfort. De onderhandelingen zijn stopgezet op het moment dat de 

SP bij u een contract heeft gesloten. Heb ik dat goed begrepen? 

 

Telfort 

Dat weet ik niet. 

 

Voorzitter 

Kunt u daar misschien meer over vertellen? 

 

Telfort 

Ik weet het precieze moment niet waarop de onderhandelingen tussen Telfort en Venus & Mercury zijn 

geëindigd, maar ik meen er vanuit te kunnen gaan dat er enige tijd na de totstandkoming van een 

afspraak tussen Telfort en de SP doorgepraat en dooronderhandeld is met Venus & Mercury, maar dat 

daar niets is uitgekomen. 

 

Opta 

Ik zeg dit omdat bij ons de indruk is ontstaan dat toen de SP wegviel bij Venus & Mercury, dat Venus & 

Mercury als partij niet meer interessant was. Is die indruk juist? 

 

Telfort 

Het zou een interessante discussie kunnen zijn. Ik heb al gezegd, ik weet niet wanneer precies is 

onderhandeld en wat de exacte beweegredenen zouden kunnen zijn. Die discussie is wat mij betreft 

vandaag niet aan de orde. Wat mij betreft concentreren we ons op het juridische vraagstuk, is er 

sprake van een verzoek uit hoogte van 6.1. en verder? Gaat het hier om interoperabiliteit ja of nee? 

 

Voorzitter 

Dat is een helder antwoord, maar desalniettemin vind ik het interessant om de mogelijkheden te 

verkennen om u nader aan tafel te brengen. De opmerking van Venus & Mercury dat ze meerdere 

partijen verwachten, zou dat iets zijn waar Telfort op termijn nog interesse voor heeft? 

 

Telfort 

We stellen u meedenken richting dat pad op prijs, maar wij gaan daar vandaag in dit kader liever niet 

op in. 
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Voorzitter 

Dit waren wat ons betreft de vragen die wij voorbereid hadden. 

 

 

Schorsing 

 

 

Voorzitter 

Er is nog één kort vraagje wat ik aan Venus & Mercury wil stellen voordat we de partijen de 

gelegenheid geven de laatste opmerkingen te plaatsen. 

 

Heb ik het nu goed begrepen dat wat Venus & Mercury zou willen afnemen, eigenlijk precies datgene 

is wat Tele2 op dit moment wel afneemt van Telfort? 

 

Venus & Mercury 

Ja. 

 

Voorzitter 

Ik wil nu Venus & Mercury de gelegenheid geven de laatste opmerkingen te plaatsen. 

 

Venus & Mercury 

Ik denk dat we genoegzaam hebben aangetoond dat hier sprake is van interoperabiliteit of om het 

volledig te zeggen, een wens tot toegang ten behoeve van interoperabiliteit. Ik herhaal nog één keer 

wat daarover in de wet wordt gezegd. 'Hoewel interoperabiliteit en interconnectie onder het algemene 

begrip toegang vallen, is voor de reikwijdte van de verplichtingen van belang, de begrippen 

interoperabiliteit en interconnectie enerzijds en toegang in algemene zin anderzijds goed te 

onderscheiden. Toegangsverplichtingen in algemene zin kunnen worden opgelegd volgens de 

procedure van hoofdstuk 3 van de toegangsrichtlijn. Het betreft dan aanbieders met aanmerkelijke 

marktmacht. Toegangsverplichtingen ten behoeve van interoperabiliteit of interconnectie, zoals we 

vandaag over hebben, kunnen ook worden opgelegd aan aanbieders die geen aanmerkelijke 

marktmacht hebben. 

Telfort 

Aan het eind van de eerste termijn was aan de orde hoe die onderhandelingen dan op een bepaald 

punt zouden zijn gelopen, even duidelijk aangegeven de kaders waar we vandaag mee te maken 

hebben die zorgen er wat mij betreft voor dat we daar niet heel diep op in hoeven te gaan. Op zich 

begrijp ik dat uw college probeert partijen toch nog nader naar elkaar te brengen. Ik wil nogmaals 

benadrukken dat dat niet de bedoeling was van ons om met zo'n insteek hier te verschijnen, maar puur 

om onze schriftelijke zienswijze nog wat nader toe te lichten en te kunnen reageren op de stellingen 

van Venus & Mercury over dat juridische punt. Tot slot heeft Telfort misschien nog één ding toe te 

voegen aan het punt over de onderhandelingen waar net een vraag over gesteld werd.  

 



 

   

Besluit 

xv

Telfort 

Ik wil ook nog in aanvulling op wat er in de eerste sessie besproken is nog even melden over het 

moment van de beëindiging van de onderhandelingen tussen Telfort en Venus & Mercury. Dat is zowel 

in tijd niet samengevallen met het wegvallen van de SP als klant bij Venus & Mercury, maar ook niet 

om die reden. Dat is om algemene commerciële redenen geweest. Over die redenen wil ik op dit 

moment verder niet uitweiden. Ik wil alleen gezegd hebben dat de reden om niet verder met Venus & 

Mercury te onderhandelen niet is geweest het wegvallen van de SP als klant bij Venus & Mercury. 

 

Opta 

Akkoord. Dank u wel. In aanvulling daarop kunt u dan wel aangeven of het daarvoor of daarna ging in 

die tijd? 

 

Telfort 

Met zekerheid kan ik het op dit moment niet zeggen, maar ik meen dat dat enkele maanden erna is 

geweest. Dat er in ieder geval nog contact is geweest na dat wegvallen, zoals ik eerder ook al heb 

gezegd. 

 

Venus & Mercury 

De formele afscheid van 'dank-don't-call-us-we-call-you'-brief hebben wij, en die zit als bijlage bij onze 

aanvraag bijgesloten, 1 december 2005 ontvangen. 

 

Voorzitter 

Ik sluit hierbij de hoorzitting en dank u voor uw aanwezigheid en tekst en uitleg. 

 

Het vervolg van de procedure is dat wij een besluit zullen nemen op de geschilaanvraag die wij hebben 

gekregen. Dat besluit zal in mei 2006 worden genomen.  

 

 

.-.-. 

 

 

 

 




