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Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het 

college) betreffende de intrekking van de aanwijzing van ProRail B.V. (hierna: ProRail) als partij 

met aanmerkelijke marktmacht (hierna: AMM) op de wholesalemarkten voor afgifte op 

afzonderlijke openbare telefoonnetwerken, verzorgd op een vaste locatie. 

 

 

1.  Overwegingen  

 

Bij besluit d.d. 21 december 2005, “De wholesalemarkten voor gespreksafgifte op afzonderlijke 

openbare telefoonnetwerken, verzorgd op een vaste locatie” (hierna: het gespreksafgiftebesluit) is 

ProRail aangemerkt als dienstenaanbieder op de met het vaste netwerk van ProRail corresponderende 

markt voor afgifte van telefoongesprekken. Bij datzelfde besluit is ProRail aangemerkt als aanbieder 

met aanmerkelijke marktmacht in de zin van hoofdstuk 6A Telecommunicatiewet (hierna: Tw) en zijn 

aan ProRail een aantal verplichtingen in verband met dat netwerk opgelegd. 

 

ProRail heeft beroep ingesteld tegen dit gespreksafgiftebesluit. In verband hiermee heeft zij op het 

volgende gewezen: 

Ø Sedert 1 januari 2005 is ProRail houder van de concessie voor het beheer van de 

hoofdspoorweginfrastructuur. Uit hoofde van deze concessie heeft zij onder meer 

de zorg voor de beschikbaarheid van de spoorweginfrastructuur en voor de 

verkeersleiding van het verkeer dat gebruik maakt van die infrastructuur; 

Ø ProRail gebruikt haar infrastructuur voor elektronische communicatie en de in 

verband daarmee aan haar toegekende telefoonnummers en frequentieruimte 

uitsluitend voor spoorweggerelateerde doelen, ter vervulling van haar in de 

Spoorwegwet vastgelegde taken;  

Ø zulks blijkt uit de door ProRail overgelegde vergunning inzake haar mobiele 

netwerk GSM-R(ailways), waaraan het voorschrift is verbonden dat de daarbij aan 

haar toegekende frequentieruimte uitsluitend gebruikt mag worden voor 

spoorweggerelateerd berichtenverkeer; 

Ø Prorail geeft aan dat het netwerk momenteel gebruikt wordt voor de communicatie 

met 2000 treinen en 240 technische installaties, zoals wissels; 

Ø Ter zitting heeft Prorail tevens aangegeven dat haar nummers de facto niet gebeld 

worden door externe gebruikers, althans uitsluitend wordt gebruikt ten behoeve 

van de uitvoering van de uit hoofde van de concessie aan ProRail opgelegde 

taken. 

 

Op grond van de taakstelling van ProRail zoals onder meer blijkt uit de aan haar verleende 

concessie en de toekenning van de frequentieruimte alsmede de praktijk waarbij het netwerk 

uitsluitend wordt gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de uit hoofde van de concessie 

aan ProRail opgelegde taken, komt het college tot de conclusie dat het door ProRail 

aangevallen deel van het besluit dient te worden ingetrokken. 
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Hiertoe overweegt het college als volgt. Omdat de facto geen sprake is van gebruik van het netwerk 

buiten de aan ProRail opgelegde taken, en ProRail derhalve de facto niet wordt aangekozen door 

andere eindgebruikers dan eindgebruikers die betrokken zijn bij de uitvoering van deze taken, acht het 

college dat geen sprake kan zijn van aanmerkelijke marktmacht.Voor zover ProRail over een 

machtspositie zou beschikken als enige aanbieder die verkeer kan afleveren op haar eigen netwerk, is 

zij niet in staat om deze positie aan te wenden in relaties met andere aanbieders. Immers, wanneer zij 

haar afgiftetarieven zou verhogen zou dit uitsluitend tot gevolg hebben dat het bellen naar de nummers 

op haar netwerk duurder zou worden. Deze hogere kosten zouden vervolgens door ProRail zelf 

gedragen moeten worden, omdat zijzelf de voornaamste zo niet de enige eindgebruiker is van haar 

eigen netwerk. Hogere afgiftetarieven op het netwerk van ProRail worden derhalve zodanig 

geïnternaliseerd, dat van enige externaliteit geen sprake kan zijn. Er is vanwege dit uitsluitende interne 

karakter van de onderhavige afgiftediensten geen reden om te vrezen voor mededingingsproblemen, 

waardoor de aanwijzing van ProRail als aanbieder met aanmerkelijke marktmacht, alsmede de hieraan 

verbonden verplichtingen, dient te worden ingetrokken. 

 

2. Dictum 

 

Het college trekt het door ProRail aangevallen deel van het gespreksafgiftebesluit van 21 december 

2005, waarin Prorail is aangewezen als partij met een aanmerkelijke marktmacht en waarin aan Prorail 

verplichtingen zijn opgelegd, in. Voor het overige blijft het gespreksafgiftebesluit van 21 december 

2005 ongewijzigd.  
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