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Voorlopig besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op 

grond van artikel 6.3, eerste lid, Telecommunicatiewet in samenhang met artikel 2 Besluit 

Interoperabiliteit en artikelen 12.2 en 12.5, tweede lid, Telecommunicatiewet inhoudende de 

aanvraag van Orange Nederland N.V. van 8 januari 2007 en de aanvraag van Vodafone Libertel 

N.V. van 11 januari 2007. 

1 Samenvatting 

 

1. Alle aanbieders van openbare vaste en mobiele telefoondiensten en de aanbieders van de 

netwerken waarover die diensten worden geleverd, zijn verplicht om alle noodzakelijke 

maatregelen te nemen om interoperabiliteit van die diensten tot stand te brengen en te 

waarborgen. In een concurrerende markt met veel aanbieders van openbare elektronische 

communicatiediensten is interoperabiliteit van diensten van groot belang, omdat het de 

mogelijkheden van eindgebruikers om de in hun ogen aantrekkelijkste dienstenaanbieder te 

kiezen, vergroot. Immers, welke aanbieder zij ook kiezen, de mogelijkheid om met gebruikers 

van andere dienstenaanbieders te kunnen communiceren en de diensten van andere 

aanbieders te bereiken, is gewaarborgd als de diensten interoperabel zijn1.  

 

2. Het doel van de verplichtingen ten aanzien van interoperabiliteit is tweeledig: enerzijds de 

bevordering van concurrentie door mogelijk te maken dat aanbieders van diensten toegang 

vinden tot eindgebruikers die zijn aangesloten op het netwerk van een andere aanbieder en 

anderzijds de bevordering van de belangen van eindgebruikers door het mogelijk te maken dat 

zij met eindgebruikers kunnen communiceren die zijn aangesloten op andere netwerken en dat 

zij toegang hebben tot de diensten van andere aanbieders dan de eigen aanbieder. 

 

3. Om het mogelijk te maken dat eindgebruikers van verschillende elektronische 

communicatienetwerken en –diensten over en weer kunnen communiceren is vaak 

interconnectie nodig, dat wil zeggen fysieke of logische koppeling van netwerken. Deze 

koppeling kan zowel rechtstreeks (directe interconnectie) als via een of meerdere andere 

partijen plaatsvinden (indirecte interconnectie). 

 

4. Het verkeer afkomstig van Orange en de afnemers van haar transitdienstverlening wordt thans 

afgeleverd bij Vodafone door middel van een eenzijdige directe interconnectieverbinding2. 

Vodafone heeft aangegeven deze directe interconnectieverbinding op 31 januari 2007 te zullen 

                                                 
1  Kamerstukken II, 2002-2003, 28 851, nr. 3, blz. 35. 
2  Het verkeer van Vodafone wordt bij Orange aangeleverd door een indirecte interconnectieverbinding. Om die reden betreft 

de directe interconnectieverbinding van Orange met Vodafone als een eenzijdige verbinding.  
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beëindigen. 

 

5. In dit voorlopig besluit laat het college zich uit over het spoedeisende gedeelte van de 

aanvragen van Orange en Vodafone: op welke wijze wordt de interoperabiliteit tussen Orange 

en Vodafone na 31 januari 2007 gewaarborgd. De conclusie zal zijn dat Vodafone de bestaande 

eenzijdige directe interconnectieverbinding van het verkeer van Orange naar het netwerk van 

Vodafone in stand dient te laten. 

 

2 Verloop van de procedure 

 

6. Op 8 januari 2007 heeft Orange bij het college een handhavings- en geschilbeslechtingsverzoek 

ingediend3 inzake de directe interconnectieverbinding waarmee verkeer afkomstig van Orange 

en afnemers van haar transitdienstverlening wordt afgeleverd bij Vodafone. In haar verzoek 

heeft Orange het college onder andere verzocht om dit verzoek overeenkomstig de bestaande 

spoedprocedures te behandelen en Vodafone op te dragen alle bestaande directe 

interconnectieverbindingen waarover Orange verkeer kan afleveren bij Vodafone in stand te 

houden.  

 

7. Op 11 januari 2007 heeft Vodafone een verzoek om geschilbeslechting ingediend inzake 

interoperabiliteit tussen Vodafone en Orange. In haar verzoek heeft Vodafone het college onder 

andere verzocht door middel van een voorlopig besluit Orange te dwingen om vanaf 1 februari 

2007 verkeer van het netwerk van Orange dat bestemd is voor de abonnees van Vodafone, aan 

te leveren via KPN Telecom. 

 

8. Op 22 januari 2007 heeft ten aanzien van de hierboven genoemde spoedeisende onderdelen 

van de verzoeken van zowel Orange als Vodafone een hoorzitting plaatsgevonden. Vanwege de 

onderlinge samenhang van de aanvragen heeft het college besloten deze gevoegd te zullen 

behandelen. 

3 Feiten 

 

9. Orange en Vodafone zijn aanbieders van een openbaar elektronisch communicatienetwerk en 

aanbiedera van een openbare elektronische communicatiedienst in Nederland. 

 

10.  Het verkeer afkomstig van Orange en de afnemers van haar transitdienstverlening wordt thans 

afgeleverd bij Vodafone door middel van een eenzijdige directe interconnectieverbinding.  

 

11.  Op 23 oktober 2006 hebben de partijen een overeenkomst (hierna: Overeenkomst 

                                                 
3  Orange heeft het verzoek niet conform de Procedureregeling geschillen en handhaving OPTA bij het college ingediend. 

Gezien de bijzondere omstandigheden van dit geval heeft het college het verzoek toch in behandeling genomen. 
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Zekerheidsstelling) gesloten. Hierin zijn afspraken opgenomen ten aanzien van betalingen en 

zekerheidsstellingen. Verder is in deze Overeenkomst vastgelegd dat indien uiterlijk 18 

december 2006 geen overeenstemming is over een nieuwe overeenkomst, dan wel een nieuwe 

garantstelling, de dienstverlening per 31 januari 2007, zijnde de einddatum van de bankgarantie 

wordt beëindigd.  

 

12.  Vodafone dreigt de directe interconnectieverbinding met Orange met ingang van 31 januari 2007  

te beëindigen, omdat volgens Vodafone de tussen partijen bestaande contractuele afspraken 

met betrekking tot de directe interconnectie tussen de netwerken van Orange en Vodafone 

eindigen met ingang van 31 januari 2007.  

4 Samenvatting standpunten partijen 

 

13.  Orange heeft haar verzoek als volgt ingeleid. 

a. Orange Nederland N.V. (“Orange”) en Vodafone Libertel N.V. (“Vodafone”) zijn 

geruime tijd met elkaar in gesprek over de continuering van de bestaande directe 

interconnectieverbindingen die Orange in staat stellen verkeer afkomstig van haar 

eigen netwerk en van de netwerken van haar transitklanten af te leveren op het 

netwerk van Vodafone. Daarnaast zijn Orange en Vodafone met elkaar in gesprek 

over het realiseren van wederzijdse interconnectie, dat wil zeggen 

interconnectieverbindingen waarover op basis van reciprociteit verkeer van de beide 

aanbieders over en weer kan worden afgeleverd. 

 

b. Orange en Vodafone zijn sinds september 2005 met elkaar in onderhandeling over het 

sluiten van een nieuwe interconnectie-overeenkomst op basis waarvan deze 

interconnectieverbindingen kunnen worden gecontinueerd en waarmee de eind- tot 

eindverbindingen tussen de eindgebruikers van Orange en van haar transitklanten met 

die van Vodafone blijft gewaarborgd. 

 

c. Inmiddels hebben Orange en Vodafone overeenstemming bereikt over alle voor het 

continueren van de interconnectieverbindingen relevante onderdelen van de 

overeenkomst. Waar het gaat om één enkel onderdeel van deze overeenkomst is er 

tussen Orange en Vodafone evenwel nog geen overeenstemming, namelijk waar het 

gaat om een als ‘subscription fee’ aangeduid bedrag van ca. € 63.500 per maand dat 

Vodafone aan Orange in rekening wil brengen. Van belang daarbij is dat Vodafone 

Orange op 4 januari jl. te kennen heeft gegeven geen aanleiding meer te zien om een 

wederkerige directe interconnectie met Orange tot stand te brengen. Van enige 

verrekeningsmogelijkheden over en weer van ‘subscription fees’ zal dan ook, in elk 

geval in de nabije toekomst, geen sprake zijn. 

 

d. Orange meent dat Vodafone deze ‘subscription fee’ in redelijkheid niet aan haar in 

rekening kan brengen en heeft daarom en steeds aangegeven zich uitdrukkelijk het 
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recht voor te behouden de hoogte van deze ‘subscription fee’ ter beoordeling voor te 

leggen aan OPTA. Orange heeft tevens aangegeven in de tussentijd de ‘subscription 

fee’ te zullen blijven betalen. 

 

e. Desondanks heeft Vodafone aan Orange laten weten dat zij van mening is dat, bij 

gebreke van onvoorwaardelijke acceptatie van de ‘subscription fee’, partijen geen 

overeenstemming hebben bereikt over de nieuwe interconnectie-overeenkomst. Om 

die reden heeft Vodafone aangegeven de directe interconnectieverbindingen te zullen 

beëindigen op 31 januari 2006. Als Vodafone haar dreigement ten uitvoer legt 

betekent dit dat de eind- tot eindverbindingen van een zeer substantieel aantal 

eindgebruikers – te weten: alle eindgebruikers van zowel Orange als van haar 

transitklanten, alsmede de eindgebruikers van Vodafone – niet meer zonder 

onevenredige inspanningen of onredelijk hoge kosten en grote risico’s voor zowel 

Orange als haar transitklanten zijn gewaarborgd. Daarbij komt dat deze eenzijdige 

beëindiging zeer grote en zeer negatieve, schadelijke, en in vergaande mate 

onomkeerbare gevolgen zal hebben voor Orange, alsook voor de (ontwikkeling van 

de) concurrentie op met name de wholesale-markt voor transitgespreksdoorgifte. 

 

14.  Orange verzoek het college: 

a. op grond van zijn handhavende bevoegdheden en overeenkomstig de daarvoor 

geldende spoedprocedures Vodafone op te dragen alle bestaande directe 

interconnectieverbindingen waarover Orange verkeer kan afleveren bij Vodafone in 

stand te houden, in elk geval tot ten minste drie maanden nadat OPTA (en zonodig 

daartoe bevoegde rechterlijke instanties) heeft (hebben) bepaald welke tarieven 

Vodafone in redelijkheid aan Orange in rekening mag brengen terzake van de door 

haar in verband met deze interconnectieverbindingen verleende diensten – dit onder 

verbeurte van een dwangsom € 750.000 (zevenhonderdhonderdvijftig duizend euro) 

voor elke dag (daaronder mede begrepen dagdelen van een dag) dat Vodafone niet 

voldoet aan dit gebod; 

 

b. op grond van zijn handhavende en/of geschilbeslechtende bevoegdheden te bepalen 

welke tarieven (waaronder in elk geval de ‘subscription fee’) Vodafone in redelijkheid 

aan Orange in rekening mag brengen terzake van de door haar in verband met 

voornoemde interconnectieverbindingen verleende diensten; 
 

c. op grond van zijn handhavende bevoegdheden Vodafone te verbieden de bij de 

onderhandelingen verkregen bedrijfsvertrouwelijke bedrijfsgegevens van en over 

Orange niet als zodanig te behandelen en te gebruiken voor een ander doel dan 

waarvoor deze aan Vodafone zijn verstrekt – een en ander onder verbeurte van een 

dwangsom van € 75.000 (vijfenzeventigduizend euro) voor elke keer dat Vodafone dit 

verbod overtreedt; 

 

d. althans zodanige maatregelen te nemen en een zodanige last onder dwangsom op te 
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leggen als OPTA zal vernemen te behoren. 

 

15.  Vodafone heeft het geschil als volgt samengevat. 

a. Vodafone en Orange hebben op 2 april 2004 volledige overeenstemming bereikt over 

alle onderdelen van een interconnectie-overeenkomst op grond waarvan Vodafone 

verkeer afkomstig van Orange afwikkelt op haar netwerk. Deze overeenkomst kende 

een looptijd tot 1 december 2005. Op grond van artikel 20.1 Telecommunicatiewet4 

(Tw) is Vodafone reeds in september 2005 de besprekingen met Orange gestart om te 

komen tot een nieuwe overeenkomst. Orange bleek niet bereid de toen nog lopende 

overeenkomst tegen dezelfde voorwaarden voort te zetten. Met name verlangde 

Orange concessies van Vodafone op het vlak van de te verlenen financiële 

zekerheden. Daarnaast heeft Orange aangegeven ook een overeenkomst te willen 

sluiten voor het verkeer dat afkomstig is van het netwerk van Vodafone en bestemd is 

voor abonnees van Orange. Orange bleek alleen bereid te zijn om het maandelijkse 

vaste tarief van Vodafone nog langer te accepteren indien Vodafone in zou stemmen 

met een dergelijke tweede overeenkomst. Vodafone heeft steeds aangegeven open te 

staan voor een goede aanbieding van Orange voor directe interconnectie van het 

netwerk van Vodafone naar Orange, maar dit wel op z'n eigen merites te willen 

beoordelen en niet op enigerlei wijze te willen koppelen aan de interconnectie voor het 

verkeer van Orange naar Vodafone. Immers, het is aan Vodafone om te bepalen hoe 

zij haar verkeer wil aanleveren en niet aan Orange om te bepalen hoe zij dat verkeer 

wil ontvangen. 

 

b. Uiteindelijk hebben partijen gedurende een periode van 16 maanden onderhandeld 

over een nieuwe overeenkomst. Orange heeft daarbij vrijwel uitsluitend aangegeven 

problemen te hebben met de gevraagde zekerheden. In de onderhandelingen heeft 

Vodafone belangrijke concessies gedaan terwijl Orange op haar beurt in het geheel 

niet bereid is gebleken tot het sluiten van compromissen. 

 

c. Gedurende deze periode van onderhandelingen is de precieze rechtsverhouding 

tussen partijen onduidelijk en onzeker geweest. Dit heeft tot concrete problemen 

geleid, onder meer doordat Orange op verschillende momenten heeft aangegeven van 

mening te zijn dat zij haar betalingsverplichtingen niet meer na hoefde te komen en 

doordat zij de verschuldigdheid van het maandelijkse vaste tarief heeft betwist. Om 

een einde te maken aan de gerezen betalingsgeschillen hebben partijen op 27 oktober 

2006 de Overeenkomst Zekerheidsstelling gesloten. Deze overeenkomst bevat tevens 

de afspraak dat partijen uiterlijk 18 december 2006 tot overeenstemming moeten zijn 

gekomen over een nieuwe overeenkomst, bij gebreke waarvan per 31 januari 2007 de 

dienstverlening zal worden geëindigd. 

 

                                                 
4  Het college neemt aan dat hier bedoeld is te verwijzen naar artikel 20 van de overeenkomst van 2 april 2004. 
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d. Op 18 december 2006 bleek dat Orange niet bereid was om het finale concept voor de 

nieuwe overeenkomst te tekenen. Als een grote verrassing kwam op dat moment naar 

boven dat Orange niet wilde instemmen met het vaste maandelijkse tarief, tenzij 

Vodafone alsnog een wederkerige interconnectie-overeenkomst zou sluiten. Een en 

ander blijkt onder meer uit de mail van Orange van deze datum. Per ommegaande 

heeft Vodafone Orange nog een langere termijn gegund om haar aanbod te 

accepteren. Daarbij heeft zij direct gevraagd aan Orange om aan te geven met behulp 

van welke partij zij met ingang van 1 februari 2007 het verkeer dat bestemd is voor het 

netwerk van Vodafone zal aanleveren. Orange heeft vervolgens wederom bevestigd 

dat zij niet bereid was om het aanbod van Vodafone te accepteren. Orange heeft in 

het geheel niet gereageerd op het verzoek van Vodafone om een transitaanbieder aan 

te wijzen. Daarmee heeft Orange de eind- tot eindverbindingen tussen de abonnees 

van (klanten van) Orange en de abonnees van Vodafone in gevaar gebracht. Zij 

handelt in strijd met de verplichtingen die op grond van artikel 6.3 Tw op Orange 

rusten en weigert in strijd met artikel 6.3 lid 4 Tw in onderhandeling te treden met 

Vodafone over de vereiste indirecte interconnectie. 

 

16.  Vodafone verzoekt het college: 

a. op grond van artikel 12.2 lid 1 Tw vast te stellen dat Orange haar verplichtingen op 

grond van artikel 6.3 lid 4 Tw heeft geschonden en om het geschil hieromtrent tussen 

partijen te beslechten door Orange te verplichten om op zo kort mogelijke termijn 

verkeer van haar netwerk dat bestemd is voor abonnees van Vodafone aan te leveren 

via KPN Telecom of een andere transit aanbieder waarmee Vodafone reeds een 

contractuele relatie heeft. Daarbij dient uw college een dwangsom op te leggen voor 

iedere dag dat Orange deze door uw college opgelegde verplichtingen niet volledig 

nakomt. Gezien de financiële belangen van Vodafone zou deze dwangsom in de orde 

van € 200.000 per dag moeten bedragen; 
 

b. in aanvulling nadrukkelijk om tevens Orange op grond van artikel 12.5 lid 2 Tw door 

middel van een voorlopig besluit te dwingen om vanaf 1 februari 2007 verkeer van 

haar netwerk dat bestemd is voor de abonnees van Vodafone, aan te leveren via KPN-

Telecom, op straffe van een door uw college vast te stellen dwangsom per dag dat 

Orange aan deze verplichting geen volledige uitvoering heeft gegeven. Gezien de 

financiële belangen van Vodafone zou deze dwangsom in de orde van euro 200.000 

per dag moeten bedragen. Vodafone is van mening dat de periode tot 1 februari 2007 

nog voldoende is om de benodigde indirecte interconnectie te realiseren. Indien uw 

college dit anders zou zien, dan verzoekt Vodafone uw college subsidiair om de 

hierboven gevraagde indirecte interconnectie op te leggen per 15 februari 2007. Deze 

additionele periode van twee weken is voldoende lang om indirecte interconnectie tot 

stand te brengen. 

 

17.  Tijdens de hoorzitting heeft Orange verder aangegeven dat het college zich een oordeel dient te 
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vormen over de vraag of het belang dat volgens Vodafone wordt gediend bij het beëindigen van 

de interconnectie opweegt tegen de belangen van Orange, de afnemers van haar 

transitdienstverlening en al hun eindgebruikers bij de instandhouding van die interconnectie. Het 

college zal zich in dat kader ook een eerste oordeel moeten vormen over de redelijkheid van 

‘subscription fee’ die Vodafone aan Orange in rekening wenst te brengen. 

 

Orange heeft tijdens de hoorzitting aangegeven dat de Overeenkomst Zekerheidsstelling 

bepaalt dat de interconnectiedienstverlening zou worden beëindigd, tenzij er op 18 december 

2006 ofwel een nieuwe overeenkomst was ofwel een nieuwe garantstelling. Volgens Orange is 

dat laatste geen issue omdat Orange bereid is de gevraagde bankgarantie te verstrekken. 

 

18.  Tijdens de hoorzitting heeft Vodafone verder aangegeven dat partijen in oktober 2006 een 

afspraak hebben gemaakt over het verdere verloop van de onderhandelingen: indien er op 18 

december 2006 geen overeenstemming over een nieuwe overeenkomst zou zijn bereikt, zouden 

partijen hun relatie met ingang van 1 februari 2007 beëindigen. Volgens Vodafone staat is in die 

overeenkomst een alternatief genoemd: “Er is of een nieuwe overeenkomst, of er is een nieuwe 

garantstelling.” Omdat ook die nieuwe garantstelling er naar de mening van Vodafone niet was 

is zij van mening dat beide partijen zich aan de afspraak moeten houden.  

 

Tijdens de hoorzitting heeft Vodafone haar verzoek aangevuld in die zin dat zij het verkeer van 

Orange zo snel mogelijk maar uiterlijk 1 maart 2007 via een transitaanbieder wenst te 

ontvangen, aangezien de tijd tot 1 februari 2007 mogelijk voor Orange te kort is om de door 

Vodafone gewenste indirecte interconnectie te realiseren. 

 

19.  Het verslag van de hoorzitting is bij dit besluit toegevoegd. 

5 Juridisch Kader 

20.  Artikel 1.3, eerste lid, Telecommunicatiewet (hierna: Tw) bepaalt het volgende: 

 

“1. Het college draagt er zorg voor dat zijn besluiten bijdragen aan het verwezenlijken van de 

doelstellingen als bedoeld in artikel 8, tweede, derde en vierde lid, van richtlijn nr. 2002/21/EG in 

elk geval door: 

a. het bevorderen van concurrentie bij het leveren van elektronische 

communicatienetwerken, elektronische communicatiediensten, of bijbehorende 

faciliteiten, onder meer door efficiënte investeringen op het gebied van infrastructuur 

aan te moedigen en innovaties te steunen; 

b. de ontwikkeling van de interne markt; 

c. het bevorderen van belangen van eindgebruikers wat betreft keuze, prijs en kwaliteit. 

 

21.  Artikel 6.3, eerste lid, Tw bepaalt het volgende: 

 

“1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen, indien dit in het licht van de doelstellingen, 
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bedoeld in artikel 1.3 gerechtvaardigd is, categorieën van openbare elektronische 

communicatiediensten worden aangewezen waarvan de aanbieders van de tot een aangewezen 

categorie behorende diensten en de aanbieders van de daarbij betrokken netwerken, voor zover 

zij de toegang tot eindgebruikers controleren, in Nederland eind- tot eindverbindingen tot stand 

moeten brengen en waarborgen.” 

 

22.  Artikel 2 van het Besluit Interoperabiliteit (hierna: BI) luidt als volgt: 

 

“Als categorie van openbare elektronische communicatiediensten, als bedoeld in artikel 6.3, 

eerste lid, van de wet wordt aangewezen openbare telefoondiensten.” 

 

23.  Artikel 12.2 Tw bepaalt het volgende: 

 

“1. Indien er tussen houders van een vergunning, tussen aanbieders, tussen aanbieders en 

ondernemingen, onderscheidenlijk tussen ondernemingen een geschil is ontstaan inzake de 

nakoming van een op een houder van een vergunning, een aanbieder of een onderneming die 

openbare elektronische communicatienetwerken, bijbehorende faciliteiten of openbare 

elektronische communicatiediensten aanbiedt op grond van een bij of krachtens deze wet 

rustende verplichting, kan het college op aanvraag van een bij dat geschil betrokken partij het 

geschil beslechten, tenzij de beslechting van dat geschil op grond van deze wet aan een andere 

instantie is opgedragen. 

2. Onder een geschil als bedoeld in het eerste lid, wordt mede verstaan een geschil inzake de 

vraag of, indien de in dat lid bedoelde houders van een vergunning, aanbieders, aanbieders en 

ondernemingen, onderscheidenlijk ondernemingen een overeenkomst hebben gesloten op basis 

van een bij of krachtens deze wet op een of meer van hen rustende verplichting, de ter zake 

daarvan tussen hen bestaande verbintenissen, of de wijze waarop die verbintenissen worden 

nagekomen strijdig zijn, onderscheidenlijk strijdig is met het bij of krachtens deze wet bepaalde.”  

 

24.  Artikel 12.5, eerste lid luidt als volgt: 

 

“1. Het college beslist op een aanvraag als bedoeld in artikel 12.2 binnen zeventien weken na 

ontvangst van die aanvraag.” 

 

25.  Artikel 12.5, tweede lid bepaalt het volgende: 

 

“2. Onverminderd het eerste lid, kan het college in spoedeisende gevallen een voorlopig besluit 

nemen dat tussen de betrokken aanbieders geldt tot het definitieve besluit van het college.” 
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6 Overwegingen 

 

6.1 Beoordeling 

 

Beschrijving van het geschil 

 

26.  Uit de feiten leidt het college af dat er een geschil bestaat tussen Orange en Vodafone. Dit 

geschil valt uiteen in twee delen. Het eerste deel betreft naar het oordeel van het college de 

aankondiging van Vodafone om de directe interconnectieverbindingen met ingang van 31 januari 

2007 te beëindigen. Naar het oordeel van het college betreft het tweede deel van het geschil de 

(hoogte van de) tarieven voor de directe interconnectie van verkeer van Orange dat wordt 

afgeleverd op het netwerk van Vodafone, met name de “subscription fee”. 

 

27.  Om navolgende redenen zal het college in dit besluit een voorlopige maatregel treffen over het 

eerste deel van het geschil tussen Orange en Vodafone. Over het tweede deel van het geschil 

zal het college zich in een nader te nemen definitief geschilbesluit uitlaten. 

 

Bevoegdheid 

 

28.  Het college is van oordeel dat hij bevoegd is om te beslissen op het eerste deel van het tussen 

Orange en Vodafone gerezen geschil. Verder is het college van oordeel dat hij bevoegd is om 

op de aanvraag van Vodafone te beslissen. 

 

29.  Op basis van artikel 6.3, eerste lid, Tw juncto artikel 2 BI zijn Orange en Vodafone, zijnde 

aanbieders van openbare (mobiele) telefoondiensten, verplicht eind- tot eindverbindingen tot 

stand te brengen en te waarborgen. In dit geval geldt niet slechts een plicht om over 

interoperabiliteit te onderhandelen, maar een resultaatsverplichting. 

 

30.  De directe interconnectieverbinding van Orange met Vodafone kwalificeert als eind- tot 

eindverbinding in de zin van artikel 6.3, eerste lid, Tw. Ditzelfde geldt voor de indirecte 

interconnectieverbinding welke Vodafone in haar verzoek noemt. 

 

31.  Zoals hiervoor onder randnummer 23 al uiteen werd gezet, is het college bevoegd om, indien 

tussen aanbieders een geschil is ontstaan inzake de nakoming van een op een aanbieder die 

een openbare elektronische communicatiedienst aanbiedt op grond van een bij of krachtens de 

Tw rustende verplichting, op aanvraag van een bij dat geschil betrokken partij het geschil te 

beslechten. 

 

32.  Op grond van het voorgaande is het college bevoegd om op de aanvragen van Orange en 

Vodafone te beslissen. 
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Spoedeisendheid 

 

33.  Zoals hiervoor in het juridisch kader uiteen werd gezet, kan het college in spoedeisende 

gevallen een voorlopig besluit nemen dat tussen de betrokken aanbieders geldt tot het 

definitieve besluit van het college. Desgevraagd heeft Orange tijdens de hoorzitting gesteld dat 

haar aanvraag aldus moet worden verstaan dat Orange aan het college het verzoek doet om op 

basis van ofwel zijn handhavende ofwel zijn geschilbeslechtende bevoegdheden de door 

Orange gevraagde maatregelen te nemen, zonodig ook door het nemen van een voorlopig 

besluit.  

 

34.  Het college is van oordeel dat hier sprake is van een spoedeisend geval als bedoeld in het 

tweede lid van artikel 12.5 Tw. Hiertoe overweegt hij als volgt. 

 

35.  In de eerste plaats merkt het college op dat er vanuit gegaan moet worden dat het college alleen 

een voorlopig besluit kan nemen indien partijen daartoe verzocht hebben. Zowel Orange als 

Vodafone hebben het college verzocht een voorlopig besluit te nemen. 

 

36.  In de tweede plaats leidt het college uit de feiten af dat Vodafone dreigt de directe 

interconnectieverbinding van Orange met ingang van 31 januari 2007 eenzijdig te beëindigen. 

Gelet op deze korte termijn ziet het college zich genoodzaakt om zich uit te spreken over 

hetgeen rechtens – naar zijn voorlopig oordeel – heeft te gelden omtrent de wettelijk verplichte 

interoperabiliteit tussen Orange en Vodafone. Het college acht het belang van het waarborgen 

van eind- tot eindverbindingen van zodanig groot belang dat hij ter zake het navolgende 

voorlopige besluit neemt. 

 

Ten aanzien van het verzoek van Orange  

 

37.  In het kader van de beoordeling van het geschil ter zake waarvan Orange een aanvraag heeft 

ingediend, dient het college in de eerste plaats de vraag te beantwoorden of Vodafone in strijd 

handelt met het bepaalde bij of krachtens de Tw. Naar het oordeel van het college dient deze 

vraag bevestigend te worden beantwoord en hij overweegt hiertoe als volgt. 

 

38.  Uit de beschikkingenpraktijk van het college volgt dat het uitgangspunt is dat de aanbieder die 

het verkeer aanlevert (de originerende aanbieder) een keuze moet kunnen maken of de 

interconnectie direct of indirect wordt geregeld, terwijl de voorwaarden die de ontvangende 

aanbieder kan stellen voor het afleveren van verkeer redelijk moeten zijn. Dit is ook in de 

rechtspraak 5 bevestigd. 

 

39.  Het verzoek van Orange aan Vodafone om de bestaande directe interconnectieverbinding in 

stand te laten acht het college vooralsnog niet onredelijk. Daartoe overweegt het college het 

                                                 
5  Rechtbank Rotterdam, 28 februari 2006, LJN:AY6111. 
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volgende. 

 

40.  Het in stand laten van de bestaande interconnectieverbinding brengt voor Vodafone geen 

installatie- of migratiekosten met zich mee. Vodafone heeft immers de voor de 

interconnectieverbinding benodigde apparatuur reeds voor deze dienstverlening in gebruik. Het 

tot stand brengen van een nieuwe indirecte interconnectieverbinding brengt voor Orange 

daarentegen wel installatie- en migratiekosten met zich mee. 

 

41.  Het college acht het verzoek van Orange om de mogelijkheid te hebben om de maandelijkse 

“subscription fee” aan het college ter beoordeling voor te leggen niet onredelijk omdat het 

college wenst te voorkomen dat contractuele voorwaarden prohibitief zijn voor de daadwerkelijke 

communicatie over en weer tussen eindgebruikers. 

 

42.  Bovendien is Vodafone er niet in geslaagd de redelijkheid van het verzoek van Orange te 

weerleggen. Vodafone heeft onder meer naar voren gebracht dat van haar niet in redelijkheid 

kan worden gevergd dat zij zonder rechtsgrond de terminatingdienst blijft leveren aan Orange. 

Weliswaar bestaat er onduidelijkheid over de contractuele relatie van de bestaande directe 

interconnectieverbinding, wat daar verder ook van zij, dit kan naar het oordeel van het college 

niet leiden tot de conclusie dat het verzoek van Orange een voor Vodafone (evident) onredelijke 

situatie oplevert. Verder constateert het college in dit verband dat Orange heeft aangegeven 

bereid te zijn het tarief te betalen. Ook heeft Orange naar voren gebracht dat zij bereid is (en 

steeds was) om de gevraagde bankgarantie te verstrekken. 

 

43.  Nu Vodafone dreigt de bestaande directe interconnectieverbinding te beëindigen, betekent dit in 

feite dat zij weigert de wettelijk verplichte eind- tot eindverbindingen tussen haarzelf en Orange 

tot stand te brengen en te waarborgen. Het college is dan ook van oordeel dat Vodafone in strijd 

handelt met artikel 6.3, eerste lid, Tw juncto artikel 2 BI. 

 

44.  Voorts heeft Orange het college verzocht om op grond van zijn handhavende bevoegdheden 

Vodafone te verbieden de bij de onderhandelingen verkregen bedrijfsvertrouwelijke 

bedrijfsgegevens van en over Orange te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze aan 

Vodafone zijn verstrekt.  

 

45.  Het college wijst dit verzoek af, omdat hem niet is gebleken dat er op dit moment sprake is van 

een overtreding aan de zijde van Vodafone, dan wel dat het klaarblijkelijk is dat er een 

overtreding zal plaatsvinden. 

 

Voorschriften ter beslechting van het geschil 

 

46.  Het doel van het beslechten van een geschil is om te komen tot een materiële oplossing van het 

voorgelegde geschil. Teneinde het geschil te beslechten kan het college voorschriften geven. 

Deze voorschriften zijn er op gericht om de met de wet strijdige situatie ongedaan te maken.  
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47.  Hiervoor is uiteengezet dat Vodafone in strijd handelt met artikel 6.3, eerste lid, Tw juncto artikel 

2 BI. Daarom zal het college het voorschrift geven aan Vodafone om de bestaande directe 

interconnectie in stand te laten. Naar het oordeel van het college wordt met dit voorschrift de 

met de wet strijdige situatie ongedaan gemaakt, omdat op die manier de wettelijk verplichte 

eind- tot eindverbindingen tussen Orange en Vodafone tot stand worden gebracht en 

gewaarborgd. 

 

48.  Om eventuele onduidelijkheid over de te gelden voorwaarden voor het leveren van die directe 

interconnectie weg te nemen, geeft het college ook een voorschrift ten aanzien van de 

“subscription fee”. De “subscription fee” is immers onderdeel van hetgeen als geschil is 

ingediend. Totdat het college zich daarover in het definitieve besluit heeft uitgesproken, wordt 

het Vodafone vooralsnog toegestaan het maandelijkse (oude) tarief van € 63.500 bij Orange in 

rekening te brengen.  

 

49.  Alles in overweging nemende geeft het college het voorschrift dat Vodafone de bestaande 

eenzijdige directe interconnectieverbinding van Orange in stand moet laten. Voor de 

“subscription fee” geldt dat het Vodafone vooralsnog wordt toegestaan een maandelijks bedrag 

van € 63.500 bij Orange in rekening te brengen. Uit artikel 12.5, tweede lid, slot Tw volgt dat 

deze voorschriften zullen gelden tot het definitieve besluit van het college. 

 

Ten aanzien van het verzoek van Vodafone 

 

50.  Het college wijst het verzoek van Vodafone af, omdat het volgens het hiervoor uiteengezette 

uitgangspunt niet aan Vodafone is om te bepalen op welke wijze zij het verkeer wenst te 

ontvangen, maar dat Orange in beginsel bepaalt hoe zij het verkeer wenst aan te leveren, tenzij 

dit evident onredelijk ten opzichte van Vodafone is. Van een dergelijke evidente onredelijkheid is 

het college in het kader van deze beoordeling niet gebleken.  

 

51.  In het licht van het bovenstaande komt het college niet toe aan een verdere inhoudelijke 

behandeling van het verzoek van Vodafone. Dit geldt te meer nu het college op grond van 

bovenstaande overwegingen het voorschrift heeft gegeven dat Vodafone de bestaande 

interconnectieverbinding vooralsnog in stand moet laten, waarmee de eind- tot eindverbindingen 

tussen Orange en Vodafone zijn gewaarborgd. Om die reden ziet het college ook geen 

aanleiding om ambtshalve maatregelen als bedoeld in artikel 6.2, tweede lid, Tw te treffen 

jegens Orange. 
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7 Dictum 

 

i Vodafone dient de bestaande eenzijdige directe interconnectieverbinding voor verkeer 

afkomstig van Orange en van de netwerken van de afnemers van transitdiensten van 

Orange en bestemd voor de eindgebruikers van Vodafone in stand te laten. 

 

ii Het wordt Vodafone vooralsnog toegestaan een maandelijkse "subscription fee" van 

€ 63.500 aan Orange in rekening te brengen. 

 

iii Het college wijst het verzoek van Vodafone af. 

 

iv Het college wijst het meer of anders gevorderde af. 

 

 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 

namens het college, 

Hoofd Telefonie & Nummers 

 

 

 

drs. D.I. Bos 
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Beroep bij het CBb 
 
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 1: Verslag van het openbare gedeelte van de hoorzitting van 22 januari 2007 

 

 

Datum hoorzitting Plaats bespreking  

22 januari 2007 Zürichtoren, Den Haag  

 

Onderwerp 

aanvraag tot geschilbeslechting Orange Nederland B.V./Vodafone Libertel N.V. 

 

Aanwezig 

Hoorcommissie 

Mevrouw I. van der Hart, voorzitter 

De heer E.J. Hummelen 

Mevrouw E. Kroese 

Mevrouw S. Singh 

 

Vodafone 

De heer J. Apon 

De heer F. Koppejan, juridische zaken 

De heer Y. Maspaitella, interconnectmanager 

De heer P. Wit 

 

Orange 

De heer E. van Baalen, interconnectmanager 

Mevrouw B. van der Gaag, bedrijfsjurist 

Mevrouw N. Linssen 

De heer G.-J. Zwenne 

 

 

Voorzitter 

Opta heeft op 8 januari van Orange Nederland NV een aanvraag tot geschilbeslechting dan wel 

handhaving ontvangen inzake de directe interconnectie verbindingen waarmee verkeer afkomstig van 

Orange en haar transit klanten wordt afgeleverd bij Vodafone Libertel NV. Op 11 januari heeft het 

college een aanvraag van Vodafone ontvangen inzake interoperabiliteit tussen Vodafone en Orange. 

Vanwege de onderlinge samenhang tussen deze twee aanvragen heeft het college besloten deze 

zaken gevoegd te behandelen. 

 

Van deze hoorzitting zal een verslag gemaakt worden. Deze zal bij het definitieve besluit meegestuurd 

worden. Orange heeft verzocht om een vertrouwelijk gedeelte. Dat zal na de afsluiting nog 

plaatsvinden. 

 

Er zijn afgelopen vrijdag vragen per e-mail aan u toegestuurd. Ik neem aan dat u die ontvangen heeft. 

Tot slot is tijdens deze hoorzitting uitsluitend het spoedeisende gedeelte van de aanvraag aan de orde. 

Dan gaat het er dus om op welke wijze tot eindverbindingen tussen Orange en Vodafone na 31 januari 

2007 gewaarborgd moeten worden. Tot zover mijn inleiding. Dan zou ik nu graag de eerste termijn 

willen geven aan de gemachtigde van Orange, met het verzoek u even voor te stellen. 

 

De heer Zwenne  
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Opta heeft aangegeven dat de hoorzitting van vandaag uitsluitend zal gaan over de spoedeisende 

onderdelen van de verzoeken van Orange en Vodafone. Orange kan zich daar in vinden. Om de 

voorliggende kwestie op te lossen is allereerst nodig dat Opta zich uitspreekt over het dreigement va n 

Vodafone over minder dan twee weken de bestaande interconnectie tussen Orange en Vodafone te 

beëindigen. Dit dreigement is op zichzelf reeds een overtreding van de verschillende wettelijke 

onderhandelings- en interoperabiliteitsverplichtingen. Ook de door Vodafone verlangde subscription 

fee en de door Vodafone gestelde voorwaarde dat Orange dit tarief niet ter beoordeling aan Opta zou 

mogen voorleggen, is, zijn in strijd met de wet. De enkele omstandigheid dat Vodafone de 

interconnectie op dit moment nog niet heeft beëindigd, doet er uiteraard niet aan af dat Opta wel 

bevoegd is te verbieden dat Vodafone dit dreigement ten uitvoer brengt.  

 

Het gaat erom dat Opta zich onder meer een oordeel vormt over de vraag of het belang, dat volgens 

Vodafone wordt gediend bij beëindiging van de interconnectie, opweegt tegen de belangen van 

Orange haar transitklanten en al haar eindgebruikers bij de instandhouding van die interconnectie. 

Hoewel deze hoorzitting niet is bedoeld om te bepalen welke tarieven Vodafone in rekening mag 

brengen, zal Opta zich in dat kader een eerste oordeel moeten vormen over de redelijkheid van de 

subscription fee die Vodafone aan Orange in rekening wenst te brengen. Als de redelijkheid daarvan 

niet aannemelijk kan worden gemaakt, zal er immers ook geen sprake zijn van een redelijk belang van 

Vodafone bij de beëindiging van de interconnectie. En, zelfs als Opta zou vaststellen dat het tarief van 

Vodafone wél redelijk is, dan nog kan niet worden toegestaan dat Vodafone de interconnectie 

verbinding beëindigd want Orange heeft aangegeven bereid te zijn dan dat tarief wel te betalen.  

 

Ik zal één en ander nader uiteen zetten. Ik begin met de aannemelijkheid van de redelijkheid van de 

door Vodafone verlangde vergoeding. Ik ga in op de gevolgen van de beëindiging en ik maak enkele 

opmerkingen over het verzoekschrift van Vodafone waarna ik inga op de vragen van Opta van 

afgelopen vrijdag. Ik denk dat dat bij elkaar een kwartiertje zal nemen zodat we ruim op schema liggen 

als ik klaar ben. 

 

Hoe aannemelijk is het dat Vodafone aan Orange in redelijkheid iedere maand een bedrag van € 

63.500 in rekening kan brengen. Deze vraag kan Vodafone zelf het best beantwoorden. Dat zou haar 

ook niet heel veel moeite hoeven kosten want Vodafone heeft zelf aangegeven dat zij de redelijkheid 

van deze tarieven nader heeft onderzocht en dat zij op grond daarvan meent dat deze niet onredelijk 

zijn. Ik heb de betreffende citaten uit de correspondentie aangehaald. Vodafone is na nader onderzoek 

niets gebleken van de onredelijkheid van de maandelijkse tarieven.  

 

Orange heeft met meerdere aanbieders directe interconnectie gerealiseerd. Dat is bekend. Orange 

weet dan ook wat de kosten daarvan kunnen zijn. En, zoveel is wel duidelijk, de maandelijkse 

vergoeding die Vodafone verlangt staat in geen verhouding tot de kosten die daarvoor door Vodafone 

worden gemaakt. Van belang is dat de wetgever ten aanzien van deze kosten heeft bepaald dat het 

Vodafone niet vrijstaat om zomaar de tarieven te rekenen die haar goeddunken. Er gelden, zegt de 

wetgever met nadruk, belangrijke beperkingen op het beginsel van contractvrijheid. Alleen als het 
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verzoek van Orange om interconnectie te realiseren aantoonbaar onredelijk is, mag Vodafone dat 

verzoek afwijzen. Daarbij geldt dat Vodafone die afwijzing zal moeten motiveren. U kent de 

desbetreffende passages uit de parlementaire geschiedenis. Ik zal ze niet nog een keer voordragen. 

 

Vodafone mag dus geen onredelijke tarieven in rekening brengen. Het referentiekader wordt gevormd 

door de kosten die Vodafone daadwerkelijk heeft gemaakt. Ook hier de passage uit de parlementaire 

geschiedenis. Het uitgangspunt bij dat alles is dat de originerende aanbieder, dus Orange, bepaalt hoe 

zij haar verkeer aanlevert bij de terminerende aanbieder, dus Vodafone. Dit door Opta gehanteerde 

uitgangspunt is door de rechtbank Rotterdam bevestigd. U kent de uitspraak. Ik verwijs ook naar het 

verzoekschrift. 

Zoals Opta terecht vaststelt, kan uit het verzoekschrift van Vodafone, waarover later meer, worden 

opgemaakt dat partijen hierover niet met elkaar van mening verschillen. In haar verzoekschrift stelt 

Vodafone dat het aan Vodafone is om te bepalen hoe zij haar verkeer wil aanleveren en niet aan 

Orange om te bepalen hoe zij dat verkeer wil ontvangen. Omgekeerd betekent dit natuurlijk dat het aan 

Orange is om te bepalen dat zij haar verkeer via directe interconnectie bij Vodafone aanlevert en dat 

het niet aan Vodafone is om te bepalen dat zij dat verkeer liever via indirecte interconnectie van KPN 

Telecom ontvangt. Een en ander heeft betekenis als het gaat om de afweging van enerzijds het belang 

van Vodafone bij beëindiging van de interconnectie en anderzijds de belangen van Orange en anderen 

bij de instandhouding daarvan.  

 

Het belang van Vodafone ligt in het in rekening brengen van meer dan € 63.000 per maand. Waarbij ik 

nog maar eens opmerk dat Vodafone ook al aan Orange in rekening heeft gebracht een vergoeding 

van € 180.000 eenmalige kosten. Uit de parlementaire geschiedenis die ik zo-even aanhaalde, volgt 

dat Vodafone zal moeten aantonen dat dit een redelijk bedrag is. Ofwel dat dit bedrag niet de 

gemaakte kosten en een redelijke rendementsvergoeding te boven gaat. Als Vodafone daarin niet 

slaagt, en tot dusver heeft zij nog niet eens het begin van een onderbouwing willen geven, zelf niet in 

haar verzoekschrift, is duidelijk dat haar belang bij beëindiging van de interconnectie niet kán opwegen 

tegen de belangen van Orange en anderen bij de instandhouding daarvan. In dat geval kan het 

Vodafone hoe dan ook niet worden toegestaan om de interconnectie, hangende de beoordeling van de 

redelijkheid van haar tarieven, te beëindigen. 

 

Een paar woorden over de gevolgen van de beëindiging van de interconnectie verbinding. Orange 

heeft uiteengezet dat beëindiging van de interconnectie verbinding door Vodafone zeer ernstige, 

schadelijke gevolgen zal hebben voor eindgebruikers. Zowel die van Orange en haar transit klanten als 

die van Vodafone. Alsmede voor de marktwerking en de ontwikkeling van de concurrentie in de 

elektronische communicatiesector. Deze gevolgen zijn in vergaande mate onomkeerbaar en de 

schade die daar ontstaat, is grotendeels onherstelbaar. Omgekeerd zijn er voor Vodafone geen 

noemenswaardige negatieve gevolgen te verwachten als zij, hangende de procedure waarin haar 

tarieven door Opta worden beoordeeld, de interconnectie in stand houdt. Orange heeft immers 

aangegeven dat zij de door haar betwiste subscription fee, hangende deze procedure wél zal betalen. 

Er zijn dus voor Vodafone geen betalings- of andere risico’s.  
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Ik ligt een en ander kort toe. In het bedrijfsvertrouwelijke deel van de hoorzitting zal Orange een 

nadere cijfermatige onderbouwing geven. Gevolgen voor de eindgebruikers. Als Vodafone overgaat tot 

beëindiging van de interconnect per 31 januari 2007 betekent dit dat zo’n 6 miljoen eindgebruikers het 

risico lopen dat zij niet meer ongestoord met elkaar kunnen bellen. De omvang van het betrokken 

verkeer, circa 30 miljoen minuten per maand, is van die orde dat dit niet zonder grote risico’s kan 

worden opgevangen door de enige in aanmerking komende andere transit aanbieder, te weten KPN 

Telecom.  

 

Voor zover partijen er al in zouden slagen een dergelijke alternatieve verbinding te realiseren, dan  nog 

is er het aanmerkelijke risico dat een substantieel aantal gesprekken van eindgebruikers niet tot stand 

zal kunnen komen. Zeker niet als er zich situaties voordoen zoals de storm van vorige week waarbij er 

extra veel verkeer is en niets zegt ons dat dat in de toekomst niet zou gebeuren. Daar komt bij dat zo’n 

alternatieve verbinding via KPN Telecom voor Orange en haar transit klanten aanmerkelijke extra 

kosten betekent. Voor deze extra kosten zullen uiteindelijk de abonnees opdraaien. Alleen al om deze 

redenen kan het Vodafone niet worden toegestaan om, hangende de procedure waarin de redelijkheid 

van de tarieven wordt beoordeeld, de directe interconnectie met Orange te beëindigen.  

 

Gevolgen voor Orange en haar transit klanten. Ik zei het al, om een alternatieve verbinding via KPN 

Telecom te realiseren, zal Orange aanmerkelijke extra kosten moeten maken. In het 

bedrijfsvertrouwelijke deel van deze hoorzitting zal Orange dat toelichten. Het is zeer onzeker in 

hoeverre Orange deze kosten daadwerkelijk zal kunnen verhalen als duidelijk wordt dat Vodafone 

géén subscription fee van € 63.500 in rekening had mogen brengen en of de interconnectie niet had 

mogen beëindigen en deze dus weer in gebruik moet stellen. In elk geval geldt dat Orange een redelijk 

en door Opta te beschermen belang heeft bij het voorkomen van een dergelijke situatie. Een situatie 

waar zij de kosten zou moeten verhalen. In aanvulling daarop geldt, dat de beëindiging van de directe 

interconnectie ernstige en onomkeerbare gevolgen zal hebben voor de transit dienstverlening van 

Orange. Dit zal Orange uiteraard in het bedrijfsvertrouwelijk deel toelichten. Ook om deze reden kan 

het Vodafone niet worden toegestaan de interconnect te beëindigen.  

 

De ontwikkeling van concurrentie, ook een niet onbelangrijk criterium in dit kader. In het verlengde van 

het voorgaande ligt dat de beëindiging van de interconnectie zeer nadelige gevolgen zal hebben voor 

de ontwikkeling van concurrentie, met name de markt voor transit gespreksdoorgifte. In elk geval zal 

het marktbesluit van Opta over deze relevante markt moeten worden herzien. Ook dit zullen we in het 

bedrijfsvertrouwelijk deel toelichten. 

 

Enkele opmerkingen bij het verzoekschrift van Vodafone. Een paar opmerkingen. In het verzoekschrift 

van Vodafone worden een aantal onjuiste feitelijke stellingen ingenomen. De meest in het oog 

springende daarvan is dat Orange volgens Vodafone pas op het allerlaatste moment, namelijk pas op 

18 december om 11.00 uur ’s avonds, zou hebben laten weten zich niet te kunnen vinden in de 

maandelijkse subscription fee. Dat is aantoonbaar onjuist en naar oordeel van Orange illustratief voor 

de wijze waarop Vodafone tot dusver heeft gemanoeuvreerd. Ik wil daar niet teveel over zeggen. Ik 

denk dat ik kan volstaan met een verwijzing naar de correspondentie. U ziet een aanzienlijke lijst met 
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correspondentie. Toen wij deze lijst opstelden, realiseerden wij ons dat de eerste brief misschien niet 

in uw bezit is. Die heb ik meegenomen dus die kan ik u zo overhandigen. De brief zal bij Vodafone 

bekend zijn maar ik heb volledigheidshalve ook een kopie voor Vodafone meegenomen.  

 

Afgezien van dergelijke feitelijke onjuistheden en juridische misvattingen is vooral van belang wat niet 

staat in het verzoekschrift van Vodafone. Allereerst stelt Vodafone dat uit de overeenkomst 

zekerheidsstelling zou volgen dat de interconnectie dienstverlening zou worden beëindigd als er 

uiterlijk op 18 december geen nieuwe overeenkomst zou zijn. Maar dat staat er niet. Wat staat er wel? 

In de overeenkomst staat dat er ofwel een nieuwe overeenkomst moet zijn, ofwel een nieuwe 

garantstelling. Dat laatste is nu juist geen issue. Orange is en was steeds bereid de gevraagde 

bankgarantie te verstrekken. Daar kan derhalve niet de reden in zijn gelegen om nu de dienstverlening 

te beëindigen. 

 

Veelzeggend is verder dat Vodafone zelfs geen poging doet om de redelijkheid van haar subscription 

fee te onderbouwen. Vodafone is kennelijk niet in staat aan te geven hoe deze vergoeding zich 

verhoudt met de door haar gemaakte kosten. Terwijl dat toch voor haar de makkelijkste manier zou zijn 

om in één keer alle discussies kort te sluiten. Ook veelzeggend is dat Vodafone niet aangeeft waarom 

de bestaande interconnectie niet in stand zou kunnen blijven zolang Opta bezig is met de beoordeling 

van de subscription fee. Ook veelzeggend in dat verband is dat Vodafone evenmin ingaat op de 

bereidheid van Orange om hangende deze beoordeling de subscription fee wel te betalen zodat er 

voor Vodafone geen betalingsrisico is.  

 

En last but not least is veelzeggend dat Vodafone geen van haar argumenten en stellingen heeft 

onderbouwd met verwijzingen naar parlementaire geschiedenis of rechtsspraak of wat dan ook. De 

argumentatie van Vodafone staat of valt met de stelling dat contracts- en keuzevrijheid voorop staan. 

Orange heeft nu juist uiteen gezet dat de wet bij interoperabiliteit en interconnectie juist uitgaat van 

belangrijke beperkingen op een beginsel van contractsvrijheid. Met name waar het betreft door partijen 

aan elkaar in rekening te brengen kosten. Daartegen heeft Vodafone niets kunnen inbrengen. 

Waarschijnlijk omdat daartegen niets valt in te brengen. Op dat punt is de wet volstrekt helder. Ik meen 

dan ook dat het verzoekschrift van Vodafone welbeschouwd alleen maar bevestigt wat Orange in haar 

verzoekschrift heeft gesteld.  

 

De vragen van Opta tenslotte. Opta vraagt, samengevat, of Orange van mening is dat er op dit 

moment sprake is van een overtreding door Vodafone en zo ja, waaruit die dan bestaat en welke 

wettelijke voorschriften deze betreffen. Ik denk dat ik dat zo-even al uiteen heb gezet, maar 

volledigheidshalve. Vodafone stelt onredelijke voorwaarden want verlangt onder meer betaling van een 

onredelijk hoge subscription fee. Vodafone stelt als voorwaarde dat Orange dit niet aan Opta voorlegt. 

Vodafone dreigt bij niet aanvaarding daarvan de bestaande interconnectie te beëindigen. Een en ander 

kan en moet worden gezien als overtreding van de onderhandelingsplicht van artikel 6.3 vierde lid en 

6.1 eerste lid van de wet en de interoperabiliteitsverplichting van artikel 6.3 eerste lid van de wet. 

 

De tweede vraag en de derde vraag die beantwoordt Orange in het bedrijfsvertrouwelijke deel van 
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deze hoorzitting. 

 

Dan de vierde vraag. Opta verzoekt Orange haar verzoek in het licht van het door haar uiteengezette 

juridische kader nader te duiden alsmede om het spoedeisende karakter daarvan toe te lichten. 

Orange heeft uiteen gezet dat de wet Opta meerdere mogelijkheden en grondslagen biedt om 

Vodafone op te dragen de bestaande interconnectie in stand te houden. Het gaat Orange erom dat 

Opta de maatregelen neemt die nodig zijn om te waarborgen dat de interconnectie niet wordt 

beëindigd. Opta kan dat doen op basis van zowel zijn handhavende als geschilbeslechtende 

bevoegdheden. Om eventuele twijfels daarover weg te nemen, kan ik aangeven dat Orange niet heeft 

bedoeld Opta daarin te beperken. Het verzoek onder a moet, mede in combinatie met dat onder b, 

aldus worden verstaan dat Orange aan Opta het verzoek doet op basis van ofwel zijn handhavende 

ofwel zijn geschilbeslechtende bevoegdheden de door Orange gevraagde maatregelen te nemen. 

Zonodig ook door het nemen van een voorlopig besluit.  

 

Orange acht het spoedeisend karkater van haar verzoek evident omdat Vodafone heeft aangegeven 

op een termijn van minder dan twee weken de interconnectie te willen beëindigen waardoor Orange en 

haar transitklanten en al hun eindgebruikers grote en grotendeels onherstelbare schade zullen leiden. 

Daar komt uiteraard nog bij de naar Orange oordeel onomkeerbare schade in termen van concurrentie 

op de transitmarkt.  

 

Vraag 5. Opta vraagt Orange te reageren op Vodafone’s verzoek aan Opta om Orange te verplichten 

verkeer van haar netwerk dat bestemd is voor abonnees van Vodafone aan te leveren via KPN 

Telecom. Ik denk dat ik dat ook al heb gezegd. Het in de rechtsspraak en in de beschikkingen praktijk 

van Opta gehanteerde uitgangspunt is dat de originerende aanbieder, Orange, bepaalt hoe zij het 

verkeer aanlevert bij de terminerende aanbieder, Vodafone. Het verzoek van Vodafone gaat daaraan 

voorbij. Gaat voorbij aan dit, ook door haarzelf onderschreven uitgangspunt. Opta zal dit verzoek dan 

ook moeten afwijzen. 

 

De beantwoording van de vragen die Opta aan Vodafone heeft gesteld, laat ik graag aan Vodafone. Ik 

wil het daarbij laten. Dank u wel. 

 

Voorzitter 

Dank voor uw toelichting. Dan geef ik nu de gelegenheid aan de gemachtigde van Vodafone om zijn 

zienswijze toe te lichten. 

 

De heer Wit 

Ik heb een pleitnota die zal ik uitdelen. Ik moet zeggen, Orange slaat de plank zowel in juridisch als in 

procedureel en feitelijk opzicht wel erg ver mis. Ik zal het grootste deel van mijn reactie bewaren tot de 

tweede termijn. Al was het maar omdat ik het samenhangend wil houden. Het gaat vandaag natuurlijk 

maar om één ding en dat is de vraag hoe vanaf 1 februari het verkeer dat bestemd is voor de 

abonnees van Vodafone en afkomstig is van het netwerk van Orange, moet worden aangeleverd aan 

Vodafone. Vodafone is van mening dat dit moet gebeuren met behulp van een transitaanbieder, terwijl 
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Orange meent dat Vodafone moet accepteren dat het verkeer direct door Orange zelf wordt 

aangeleverd. Om dat dilemma op te lossen, dient het college wat ons betreft twee aspecten in 

ogenschouw te nemen. 

 

Allereerst gaat het om de vraag wat is technisch en organisatorisch mogelijk. Wat kan er op 1 februari 

gerealiseerd worden. In de tweede plaats gaat het om de vraag wat kan in redelijkheid van partijen 

gevergd worden. Die twee dingen, daar gaat het om. Ik zal beginnen met dat laatste. Er kan in 

redelijkheid niet van Vodafone gevraagd worden dat zij nog langer haar terminating access dienst blijft 

leveren aan Orange onder de omstandigheden die zich hier voor doen. Ik licht dat toe.  

 

April 2004 hebben partijen een overeenkomst gesloten inzake directe interconnectie. Tot dat moment 

was er indirecte interconnectie via KPN Telecom. De overeenkomst eindigde op 1 december 2005 en 

het was de bedoeling van partijen om aansluitend een nieuwe overeenkomst te sluiten. Zo staat het in 

de overeenkomst. Er is een onderhandelingsperiode afgesproken van vier maanden. En inderdaad, 

partijen zijn vier maanden van tevoren begonnen met te praten over een nieuwe overeenkomst. 

Vodafone meende aan die periode genoeg te hebben, maar uiteindelijk bleek drie dagen voor het 

einde van deze periode dat Orange toch niet in kon stemmen met de voorwaarden voor voortzetting 

van de overeenkomst. Uit de stukken die ik tot nu toe heb gezien, zowel ingebracht door Orange als 

door Vodafone, kan ik niks anders lezen dan dat. Drie dagen voor het einde van die periode komt dat 

bericht.  

 

Maar goed, toch is er daarna nog ruim een jaar onderhandeld over die nieuwe overeenkomst. In die 

periode is het eigenlijk met name gegaan over die zekerheidsstellingen en maar in zeer beperkte mate 

over de vraag of dat tarief nou wel redelijk is. Ik kom daar straks nog op terug. In oktober 2006 hebben 

partijen opnieuw een afspraak gemaakt over het verdere verloop van die onderhandelingen. Dat is die 

overeenkomst zekerheidsstelling. Indien er op 18 december 2006 geen overeenstemming zou zijn, 

zouden partijen hun relatie met ingang van 1 februari 2007, beëindigen. Die afspraak is glashelder. En 

ja, daar staat een datum alternatief genoemd. Er is of een nieuwe overeenkomst, of er is een nieuwe 

garantstelling. Maar die was er ook niet. Ik hoor nu voor het eerst dat Orange klaarblijkelijk bereid zou 

zijn om die te geven, maar dat is dan ook echt voor het eerst. En dat is misschien wat laat. Ik houd me 

dus even vast aan die op zichzelf glasheldere afspraak zoals die is opgenomen in die overeenkomst 

zekerheidsstelling. 18 december 2006 moeten we eruit zijn. Lukt dat niet, dan moeten we toch echt die 

knoop eens doorhakken en erkennen dat we er blijkbaar niet uit kunnen komen en stoppen per 1 

februari. Dat is de afspraak die partijen met elkaar gemaakt hebben en het is dus ook merkwaardig dat 

we vandaag hier zitten. Die afspraak is helder en als ook Orange zich aan die afspraak zou houden, is 

er niets aan de hand en had allang geregeld kunnen zijn dat het verkeer op een indirecte wijze zou 

worden afgehandeld. Civielrechtelijk is dat ook de afspraak die er staat. En natuurlijk, ik hoor de heer 

Zwenne meerdere malen zeggen dat het DW de contractvrijheid opzij zet. Dat is in zekere mate zeker 

het geval, maar het gaat niet zover dat er geen contractsvrijheid meer over blijft. Ook daar kom ik op 

terug. 

 

Het klinkt nu misschien een beetje alsof het Vodafone goed uitkomt. Alsof Vodafone erop uit zou zijn 
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om die directe interconnectie relatie te beëindigen. Maar dat is niet zo. Sterker nog, het is in haar 

nadeel op zichzelf. Financieel gezien, als partijen een goede afspraak zouden kunnen maken zou 

Vodafone daar baat bij kunnen hebben. Maar goed, dat is nou precies de crux. Die afspraken blijken 

niet gemaakt te kunnen worden. Vodafone heeft steeds die bereidheid gehad. Heeft in 2004 die 

overeenkomst gesloten. Heeft per 1 december 2005 die overeenkomst willen verlengen en zou dat op 

zichzelf nog steeds willen, maar dan wel tegen de juiste voorwaarden. 

 

In de onderhandeling heeft Vodafone, en in die zin zijn die onderhandelingen wel van belang, dat blijkt 

ook uit de stukken, keer op keer ingestemd met concessies. Concessie gedaan aan de wensen van 

Orange met name op het gebied van de zekerheidsstelling. Helaas wordt dat aspect hier verder niet 

genoemd, maar als we kijken naar de redelijkheid van de partijen in de onderhandeling dan moet 

natuurlijk gekeken worden naar het totaal pakket. Onderhandelen is geven en nemen en Vodafone 

heeft, zoals blijkt uit de stukken, in aanzienlijke mate gegeven. En Orange heeft wel genomen, maar 

weinig gegeven. Ik weet het, die redelijkheid van partijen, die staat op zichzelf vandaag niet ter 

discussie. Het gaat om de vraag wat kunnen we op 1 februari doen. Maar het is wel van belang als we 

aan de orde stellen wat mag in redelijkheid van partijen gevergd worden om toch een aantal aspecten 

uit dat onderhandelingstraject in ogenschouw te nemen. Omdat met name die punten duidelijk maken 

dat je op dit moment niet in redelijkheid van Vodafone kan vragen om, zonder dat daar een 

overeenkomst onder ligt, diensten te verlenen aan Orange. 

 

Het belangrijkste aspect is precies dat. Er is geen overeenkomst meer. We hebben dit afgesproken. 

Per 1 februari houdt de relatie op. Als Vodafone gedwongen zou worden door uw college om ook na 

31 januari haar terminating access dienst aan Orange te verlenen, dan is in civielrechtelijke zin niet 

zonder twijfel, en dan druk ik het nog positief uit, tegen welke voorwaarden dat zal gebeuren. Het 

verzoek van Orange rept hier ook niet over. Geeft ook niet aan tegen welke voorwaarden dat zou 

moeten gebeuren en alleen al om die reden zou het verzoek moeten worden afgewezen. 

Bevoegdheden die de wetgever het college heeft gegeven in het licht van artikel 12.5 laten overigens 

naar de mening van Vodafone ook niet de ruimte om hier zelfstandig die onderliggende voorwaarden 

vast te stellen. Dat gaat het kader van een voorlopig besluit te buiten. 

 

In zijn algemeenheid kan van geen enkele marktpartij, maar ook niet van Vodafone, worden geëist een 

dienst te moeten leveren zonder dat over de contractuele voorwaarden overeenstemming bestaat. 

Gezien de opstelling van Orange jegens Vodafone, die ook vandaag eigenlijk weer heel pregnant naar 

voren is gekomen, geldt dat uitgangspunt des te meer voor de relatie tussen deze twee partijen. Het 

moeten verlenen van diensten aan Orange zonder heldere en bindende contractuele afspraken, zou 

voor Vodafone simpelweg een te groot bedrijfsrisico vormen. De stelling van Orange dat zij weliswaar 

de tarieven betwist maar ze desondanks onder protest zal betalen, is wat dat betreft illustratief. Het 

onder protest betalen betekent niet meer en niet minder dan dat elke maand het risico voor Vodafone 

groter wordt. Mocht uw college op enig moment tot een ander oordeel komen voor de hoogte van het 

tarief, zal Vodafone bedragen moeten terug betalen. Dat is een risico en dat is iets waar Vodafone van 

heeft gezegd: daar kunnen we niet eindeloos mee doorgaan. In dat licht, even buiten de orde van deze 

pleitnota, is op zichzelf ook wel opvallend dat als dit zo’n zwaar punt zou zijn geweest, het toch 
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merkwaardig is dat Orange niet veel eerder aan uw college gevraagd heeft om zich uit te laten over de 

redelijkheid van het tarief. We praten inmiddels al ruim anderhalf jaar met elkaar. Natuurlijk niet alleen 

over dit punt, maar het is toch merkwaardig dat dit zo lang heeft moeten wachten. 

 

Ik geef een aantal andere voorbeelden waaruit blijkt dat de opstelling van Orange in deze 

interconnectie discussie van dien aard is dat je in redelijkheid niet van Vodafone kan vragen nog 

verder onder deze omstandigheden zaken te doen met Orange. Partijen hebben in januari 2006 

afspraken gemaakt over de hoogte van het pre-payment bedrag. Aanpassing van de eerder gemaakte 

regeling waardoor er een mechanisme kwam waarbij het pre-payment bedrag mede af zou hangen 

van de hoogte en omvang van het verkeer. Niet onlogisch gezien de doelstelling van die regeling. In 

september 2006, als blijkt dat dat verkeer sterk toeneemt, mogelijk doordat de transitdienst van 

Orange van de grond komt, begint Orange aanmerkingen te maken over de hoogte van het pre-

payment bedrag dat moet worden aangepast aan de hand van het door partijen afgesproken 

mechanisme. Daar komt Orange dus wederom terug op een eerder gemaakte afspraak. Vodafone is 

bereid geweest om daarover te praten en dat heeft geleid tot onder andere de overeenkomst 

zekerheidsstelling en een verdere aanpassing van de wijze waarop zekerheid gesteld zou moeten 

worden. 

 

Als laatste voorbeeld van wat ik maar even noem de flexibele opstelling van Orange verwijs ik naar de 

aanvraag van Orange om Vodafone te dwingen de directe interconnectie voort te zetten. Ook hier weer 

een duidelijke afspraak tussen partijen over wat er zou gebeuren als 18 december er niet een nieuwe 

overeenkomst zou zijn of niet een vereiste garantstelling zou zijn. Partijen komen overeen om alsdan 

met inachtneming van een termijn van zes weken over te schakelen op een indirecte interconnectie 

relatie. Desondanks zitten wij hier te praten over een verzoek van Orange waarbij zij Vodafone wil 

dwingen om toch de directe relatie voort te zetten. Met ander woorden, Vodafone kan niet van Orange 

op aan en alleen al om die reden kan niet van haar gevergd worden dat zij de bestaande directe 

interconnectie relatie voortzet na het eindigen van de tussen partijen bestaande overeenkomst. Zo 

eenvoudig zou het eigenlijk moeten zijn.  

 

Van Orange kan daarentegen wél gevergd worden dat zij met ingang van 1 februari het verkeer 

aanlevert via een transitaanbieder. Niet alleen volgt dat uit de afspraken die partijen gemaakt hebben, 

maar het is ook iets wat Orange waarschijnlijk met andere partijen zal doen en in ieder geval tot 2004 

ook met Vodafone gedaan heeft. Dat Orange financieel nadeel zal ondervinden van de omschakeling 

van een directe naar een indirecte relatie, dat is eerlijk gezegd weinig geloofwaardig. Er zal misschien 

wel schade zijn, maar dat die aanzienlijk is, zoals Orange beweert, dat is weinig geloofwaardig. Dat 

enorme nadeel van Orange, die enorme schade heeft er in ieder geval niet aan in de weg gestaan dat 

Orange zich in die onderhandelingen heeft opgesteld zoals zij heeft gedaan. Het heeft er ook niet toe 

geleid dat Orange heeft ingestemd met de afspraken die zijn opgenomen in die overeenkomst 

zekerheidsstelling. En hebben er niet toe geleid dat Orange bereid is geweest om de redelijke tarieven 

van Vodafone te accepteren. Ik zal in mijn tweede termijn nog even terugkomen op de standpunten 

van Orange over de bewijslast ten aanzien van die redelijkheid van dat tarief die, volgens Orange, zou 

voortvloeien uit een aantal citaten uit de parlementaire geschiedenis. Bij nadere lezing zal blijken dat 
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die conclusie, die stelling niet juist is. Daar komt bij dat financiële nadeel. Er is tussen partijen nog 

helemaal geen discussie geweest over hoe hoog dat tarief zou moeten zijn. We gaan er maar even 

van uit dat ook Orange van mening is dat dat niet € 0 zal moeten zijn. Met andere woorden, het nadeel 

dat zij leidt zal een verschil zijn tussen € 63.500, het redelijke tarief dat Vodafone heeft voorgesteld, en 

een tarief waarvan Orange zelf zegt dat het redelijk is. Ik heb geen idee wat dat is. In haar standpunt 

zal het ongetwijfeld weinig zijn. Maar in ieder geval is het niet meer dan € 63.500 en waarschijnlijk veel 

minder. Als haar risico en haar belang bij het voorzetten van de directe relatie daadwerkelijk zo groot 

zou zijn, valt niet in te zien waarom zij dit risico, het risico dat conform de gemaakte contractuele 

afspraken de directe relatie omgezet moet worden naar een indirecte relatie, waarom zij dat risico zou 

nemen. 

 

Dan komen we ook eigenlijk bij de kern van het probleem. Bij de kern van de zaak. Het gaat, naar de 

stellige overtuiging van Vodafone, Orange in het geheel niet om het maandelijkse vaste tarief. Uit de 

correspondentie blijkt dat ook keer op keer. De enige reden waarom dat punt steeds naar voren wordt 

gebracht, is simpelweg omdat Orange heel graag wil dat Vodafone ook direct met haar 

interconnecteert. Het verkeer van Vodafone dat bestemt is voor Orange abonnees zou Vodafone direct 

moeten aanleveren bij Orange. Dat is wat Orange graag wil en dat is waar partijen in ieder geval elkaar 

tot op heden niet gevonden hebben. Maar dat is een andere kwestie. Orange verbindt twee 

verschillende situaties, twee verschillende contracten probeert zij aan elkaar te verbinden. Zij wil druk 

zetten bij Vodafone om dát te doen, om direct met Orange te gaan interconnecteren, door in de 

discussie over de verlenging en een nieuwe overeenkomst voor het verkeer dat afkomstig is van 

Orange, een aantal punten op te werpen en daar nu ook een geschil over te starten. Dat is op zichzelf 

haar goed recht. Dat is een onderhandelingsstrategie. Daar kan ik mij niet in vinden. Ik vind dat geen 

goede strategie, maar daar heb ik te accepteren. Maar wat Orange heeft te accepteren, dat doet ze in 

feite ook doordat ze hier meerdere malen al gezegd heeft: het is aan Vodafone om te bepalen hoe zij 

haar verkeer dat bestemd is voor Orange abonnees, hoe ze dat wil aanbieden. Direct of indirect. 

Vodafone is daar glashelder over. Als er een goede business case is, zal zij met plezier dat verkeer 

rechtstreeks bij Orange aanleveren. Is er geen goede business case, dan doet zij dat niet. Met andere 

woorden, Orange heeft te accepteren dat haar onderhandelingsstrategie op dit punt gefaald heeft en 

dat zij nu conform de gemaakte afspraken moet accepteren dat de directe relatie tussen partijen is 

geëindigd of, en dat is natuurlijk altijd nog mogelijk, alsnog ingaan op het redelijke aanbod van 

Vodafone dat, overigens na lange onderhandelingen, op 18 december op tafel lag.  

 

Dan komen we terug op het andere aspect dat uw college in ogenschouw moet nemen. Is het in 

technisch en/of organisatorisch opzicht erg dat die relatie zou eindigen. Is het mogelijk om op 1 

februari indirect interconnectie tot stand te brengen. Komen door het eindigen van die relatie de eind 

tot eindverbindingen die op grond van 6.3 TW tot stand moeten worden gebracht en ook moeten 

worden gewaarborgd, komen die eind tot eindverbindingen in gevaar? Nee, het antwoord is simpelweg 

nee. Natuurlijk, die verbindingen komen niet in gevaar zolang Orange zich maar had gehouden, zou 

houden en houdt aan de gemaakte afspraken. Uw college heeft al aangegeven nog vragen te willen 

stellen over hoe dat dan precies moet. Daar zal de heer Maspaitella iets gaan over vertellen straks in 

het vragenrondje. Van belang is hier erop te wijzen dat partijen in die overeenkomst zekerheidsstelling 
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zes weken hebben opgenomen om de benodigde transformatie tot stand te brengen. Dat is een hele 

ruime periode. KPN Telecom heeft aan Vodafone bevestigd dat voor haar een periode van vi er weken 

voldoende is om een aanvraag tot het opschroeven van de capaciteit te verwerken. In spoedeisende 

gevallen zou het zelfs nog sneller kunnen. Wat voor Vodafone geldt, geldt hier net zo goed voor 

Orange. Ik heb de heer Zwenne net een aantal opmerkingen horen maken die hadden te maken met 

storm en met dat het onmogelijk was voor KPN om die enorme aantallen belminuten van Orange te 

verwerken. Dat lijkt mij eerlijk gezegd ver gezocht. De hoeveelheid verkeer die KPN Telecom verwerkt 

is vele malen groter dan de 30 miljoen minuten waar Orange het over heeft. Er is mij in ieder geval nog 

nooit gebleken van capaciteitsproblemen of andere technische problemen en zelfs niet in relatie tot 

een storm. 

 

Het is nu 22 januari. Tot 1 februari hebben we nog maar tien dagen. Dat ziet ook Vodafone. Tien 

dagen is aanzienlijk minder dan zes weken en het is goed denkbaar dat die tien dagen te kort zijn om 

daadwerkelijk op 1 februari indirecte interconnectie te hebben gerealiseerd. Natuurlijk, dat is volledig 

toe te rekenen aan Orange die in strijd met de contractuele afspraken die voorbereidingen niet heeft 

getroffen. Maar goed, daar doe ik op dit moment niets meer aan. Dat hebben wij als Vodafone te 

accepteren. Het is niet in het belang van de eindgebruikers en niet in het belang van Vodafone om nu 

het risico te lopen dat op 1 februari de eind tot eind verbindingen daadwerkelijk er niet meer zouden 

zijn. Vodafone ziet zich dan ook gedwongen door de opstelling van Orange om ten opzichte van de 

oorspronkelijke aanvraag hier een afwijking aan uw college voor te leggen, namelijk het verzoek om 

Orange te verplichten om zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 maart 2007, het verkeer dat afkomstig is 

van het netwerk van Orange en bestemd is voor Vodafone abonnees aan Vodafone aan te leveren 

door tussenkomst van een transit aanbieder. Dat kan KPN Telecom zijn, maar dat hoeft niet. Daar 

schrijft Vodafone niks voor. Dat is aan Orange om daar zich over uit te laten en daar wil het nu even bij 

laten. 

 

Voorzitter 

Dank voor uw toelichting dan willen we nu graag even de zitting schorsen. 

 

-pauze-  

 

Voorzitter 

Dan gaan we nu beginnen met de vragen. Ik zal de aftrap geven voor de eerste vraag. We hebben net 

overleg gehad in de commissie en de indruk die wij hebben is dat partijen, nadat we jullie net gehoord 

hebben, niet zo heel erg ver uit elkaar liggen met de belangen en ook het verschil van mening. Onze 

indruk is dat Orange in principe een beoordeling van Opta zou willen over de hoogte en de redelijkheid 

van de subscription fee van € 63.500. Naar wij menen hebben wij gelezen in de correspondentie dat 

Vodafone dat recht aan Orange ook niet wil ontzeggen. Onze vraag is dan ook aan beide partijen, 

maar ik richt me even in eerste instantie tot u, wat het belang van Vodafone op dit moment is om per 1 

februari die directe interconnectie te verbreken. 
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De heer Wit 

Die vraag valt een beetje uiteen in twee stukken. Het eerste is dat ik met u eens ben dat het breekpunt 

lijkt te zijn de discussie over de hoogte van dat tarief. Het is wel zo dat dat gezien moet worden als een 

onderdeel van een totaal pakket aan onderhandelingen. Het is dus niet zo dat in die onderhandelingen, 

die bestaan uiteindelijk uit aanbiedingen en in dit geval niet aanvaardingen, waardoor er geen 

overeenkomst tot stand is gekomen. Het aanbod van Vodafone was een totaal pakket. Dat heeft ook te 

maken met de zekerheidsstelling, met betalingstermijnen met andere aspecten. Daar zit dat tarief, de 

tarieven in zijn algemeenheid, maar ook dit tarief zit daar in. Dus ik hecht er wel aan om te zeggen: 

natuurlijk willen wij Orange niet het recht ontnemen om op enig moment, als daar aanleiding toe is, 

zich tot Opta te wenden als er strijd zou zijn met, door Vodafone, één van de verplichtingen onder de 

TW. Dat is wel iets anders dan dat je vooraf, dus op het moment dat je een overeenkomst moet sluiten, 

zegt: ik sluit nu een overeenkomst terwijl wij geen overeenstemming hebben over de prijs. Daar komt 

het in feite op neer. Daar zit ook het belang van Vodafone. De situatie is zo, de partijen moeten een 

overeenkomst sluiten. Willen ook een overeenkomst sluiten, maar komen daar op dit punt niet uit. Dan 

kun je, het is toch een beetje alsof je naar de bakker gaat en zegt: ik wil een brood van je, maar ik ben 

het niet eens met de prijs die je mij wilt rekenen. De bakker levert je niet. Dat is ook logisch want hij 

heeft een prijs waarvoor hij dat brood wil verkopen en als je die prijs niet wilt betalen, dan krijg je het 

niet. Het is niet dat wij niet willen leveren, maar we willen wel daarvoor krijgen wat wij vinden dat wij 

daarvoor moeten krijgen. 

 

De heer Zwenne  

De bakker heeft niets te maken met de Telecomwet, dat is juist. 

 

Voorzitter 

Laat de heer De Wit even zijn verhaal af maken. 

 

De heer Wit 

Dat is zo, maar de TW zegt niet, daar kom ik straks wel op, anders loop ik te ver van de vraag af. Het 

belang van Vodafone is simpelweg zij wil diensten leveren op basis van een overeenkomst. Op basis 

van vaststaande voorwaarden. Die voorwaarden staan er nu niet vast. Partijen hebben dat gevaar 

onderkend. Hebben zichzelf een deadline gesteld en hebben gezegd: prima, als we het niet redden 

voor de 18e, en de vraag ligt hier natuurlijk op tafel waarom zou Orange dat aanbod nou eigenlijk niet 

aanvaard hebben, als we niet zover uit elkaar liggen, maar de consequentie van het niet aanvaarden 

van het aanbod is dat er geen overeenstemming is en dat per 1 februari simpelweg de civielrechtelijke 

basis voor die leveringen, ontvallen. Er is geen vervanger. Ik heb geen voorwaarden liggen op basis 

waarvan Vodafone die diensten kan leveren. Dat is het belang. Zij wil zekerstellen dat zij tegen voor 

haar aanvaardbare voorwaarden haar diensten levert. En, de heer Zwenne zal dat nog wel een paar 

keer zeggen, we hebben hier te maken met de TW. Maar de TW zegt echt nergens dat je verplicht 

bent om te leveren zonder dat overeenstemming bestaat over de voorwaarden. Daar kom ik straks nog 

op terug. 

 

Voorzitter 
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Ik heb daar twee aanvullende vragen over. Allereerst zegt u, afgezien van de hoogte van het tarief, van 

de redelijkheid van het tarief, is er nog een aantal andere zaken wat speelt. Zijn er zaken waar u dan 

van mening over verschilt met Orange of is dit het enige? 

 

De heer Wit 

Wat ik bedoelde daarmee te zeggen is dat het aanbod van Vodafone als totaal aanbod moet worden 

gezien. Partijen hebben over een aantal punten onderhandeld. Vodafone heeft op een aantal punten 

concessies gedaan. Ten Aanzien van het tarief niet om haar moverende redenen omdat het een 

redelijk tarief is. Je kunt niet dan alleen uiteindelijk, dat is een beetje de aanpak die Orange hier 

behandeld. Ik onderhandel eerst. Ik krijg concessies en op het punt waar ik geen concessie krijg, ga ik 

dan naar Opta. Daarvan zeg ik: ja, dat is eigenlijk niet de manier waarop het moet. Als, en ik zeg niet 

dat dat zo zal zijn, maar als Opta zich op enig moment zal moeten uitlaten over de redelijkheid van dat 

tarief dan moet dat gezien worden in het licht van de totaal pakketten. Het totaal van de 

onderhandelingen. Dat is eigenlijk iets wat nu niet aan de orde is, maar wel in het verdere verloop van 

de procedure een rol zal spelen en het heeft te maken met de vraag wat is het belang van Vodafone 

nu. Het belang van Vodafone is simpelweg: als je een dienst moet leveren, wilt leveren, moet je 

duidelijkheid hebben over de voorwaarden waartegen je die levert. Als die er niet is, is het een legitiem 

belang van Vodafone om te zeggen: dan kan ik die dienst niet leveren. Het staat Orange uiteraard vrij 

om ook hier, ze hebben net al als een duveltje uit een doosje gezegd: ja, we willen best een 

garantstelling doen, maar het staat Orange ook vrij om hier en nu ter plekke te zeggen: ja, laten we die 

overeenkomst maar sluiten zoals we hem 18 december ook hadden klaarliggen. Dat kan. Dan kunnen 

we op 1 februari zo verder. 

 

Voorzitter 

Dan heb ik nog een opmerking. Orange heeft daarnet gezegd: wij willen heel graag dat bedrag 

betalen. Wij willen het alleen laten beoordelen door Opta. Wat vindt u daar dan van? 

 

De heer Wit 

Ik vind daarvan wat ik eigenlijk net al zei. Het is verbazingwekkend, want dat bedrag is al die tijd 

betaald maar wel betwist. Je kunt zo’n betwisting niet eindeloos voortzetten. Daar moet je op een 

gegeven moment als partij, als je een tarief betwist, moet je daar een consequentie aan verbinden. 

Dan zul je, en dat had ook in de rede gelegen denk ik, dan had het college misschien wat eerder 

gevraagd moeten worden om een oordeel te geven over de redelijkheid. Nu staan partijen op een 

merkwaardig punt want ze moeten een overeenkomst sluiten en de overeenkomst komt tot stand als 

de ene partij een aanbod doet en de ander zegt: ja, dat is goed. Maar nu zegt de ene partij: dit is het 

aanbod en de andere partij zegt: dat is goed, althans voor 80% want dat ene aspect, dat aanvaard ik 

niet. Dan heb je geen overeenstemming. 

 

Voorzitter 

Begrijp ik u nu goed als u zegt dat tarief is al geruime tijd betwist ook in de voorgaande 

contractperiode? 
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De heer Wit 

Ja. 

 

Voorzitter 

En toen heeft Vodafone daar nooit een punt van gemaakt, van die betwisting. 

 

De heer Wit 

Dat is een te eenvoudige gang van zaken. 

 

Voorzitter 

Als een vraag moet u deze. 

 

De heer Wit 

Ik zal hem als vraag opvatten. Vodafone heeft daar natuurlijk een punt van gemaakt. Dat is ook precies 

de reden waarom partijen uiteindelijk ook in deze situatie terecht zijn gekomen omdat Vodafone heeft 

aangegeven, en die is ver gegaan in haar bereidheid om desondanks voort te gaan met leveren. Dat 

tekent in mijn ogen de redelijkheid van Vodafone in deze opstelling. Maar vanaf, corrigeer me als ik het 

verkeerd zeg, maar ik ga er even vanuit dat vanaf het moment dat de oorspronkelijke overeenkomst is 

geëindigd, dus 1 december 2005, is het maandelijkse tarief betwist door Orange. Dat betekent dat 

Vodafone uiteindelijk er pas na elf maanden, elf maanden lang bereid is geweest om zonder meer door 

te gaan, hangende de onderhandelingen. Er is onderhandeld. Partijen hebben niet stil gezeten. En 

toen in oktober op het punt is gekomen om te zeggen: ja, we kunnen daar niet eindeloos mee 

doorgaan. We moeten er wel een keer uitkomen. Daar is uit voortgevloeid die overeenkomst 

zekerheidsstelling en ja, als dat ook niet lukt, dan eindigt het. Dat is de situatie zoals die nu is. Het 

risico om door te gaan, hangende de betwisting, want hoelang duurt dat? Dat wisten we in oktober 

niet. Er was geen enkele indicatie dat Orange iets zou gaan doen richting Opta. Daar kun je niet 

eindeloos mee doorgaan. Dan maak je zo’n afspraak en daar moeten partijen zich gewoon aan 

houden. 

 

Nogmaals, want ik begrijp natuurlijk dat dit een lastig element is, maar nogmaals, het is niet zo dat wij 

die overeenkomst niet willen sluiten. Er lag op 18 december een kant en klaar voorstel klaar en dat ligt 

er in principe nog steeds. De vraag is waarom Orange dat niet gewoon tekent.  

 

De heer Zwenne  

Misschien moet ik die vraag dan beantwoorden.  

 

Voorzitter 

Misschien moet ik dan ook even de zienswijze van Orange vragen, dus aan u het woord.  

 

De heer Zwenne  

Waarom tekent Orange niet die overeenkomst van 18 december? Omdat daarin staat dat Orange 

iedere maand € 63.500 betaalt wat, naar haar stellige overtuiging, een veel te hoog tarief is. De 
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redenering van Vodafone komt er samengevat op neer: ja, je moet overeenstemming hebben. Als je 

overeenstemming hebt, en dat duurt te lang, dan mag je eenzijdig beëindigen. Hoofdstuk 6, hoofdstuk 

12 van de Telecom Wet brengen daar beperkingen in aan. Vodafone kan dat niet zomaar doen. 

Anders dan de bakker, die in concurrentie in een vrije marktsituatie alles kan vragen. Ik ken niet eens 

de markt van bakkers, maar die kan misschien wel € 3 voor een brood vragen. Nee, Vodafone kan dat 

niet. Daar zit derhalve een juridische laten we zeggen misvatting. 

 

Feitelijk is het ook niet juist wat zo-even werd gezegd. In mijn randnummer 20 ziet u al die 

onderhandelingen, al die brieven, waarin die subscription fee aan de orde wordt gesteld. Feitelijk is het 

zo dat Vodafone daar niet op heeft willen reageren. Als ik één bijlage mag noemen, bijlage 6 bij het 

verzoekschrift van Vodafone nota bene. Daarin doet Orange een tarief voorstel. € 10.000 leek Orange 

maximaal een redelijk tarief. Geen reactie. Voor Vodafone is het slikken of stikken. Vodafone claimt als 

het ware het recht om te zeggen: dit is het en afgelopen en niks aan Opta voorleggen want als je aan 

Opta voorlegt dan beëindigen we direct. Dan nog, ik ben nog niet helemaal klaar. Ik zou u nog geven 

de brief die niet in de bijlage was opgenomen. Ook daarin wordt weer, als u het goed vi ndt dan wou ik 

u hem nu geven. Hij is bij u denk ik bekend. Dan wou ik nog iets met u delen uit een gespreksverslag. 

 

Voorzitter 

Is dit nog steeds uw antwoord op mijn vraag? 

 

De heer Zwenne  

Nou ja, het antwoordt op de vraag is: er wordt gedaan alsof het nooit een issue is geweest. Het 

antwoord op de vraag als ik dan me daar toe beperk. Ik begrijp uw hint. Het enige issue wat er is, is die 

€ 63.500 per maand. Garantstelling, licht er. Is geen issue. Over alle andere punten zijn partijen het 

eens. Het enige wat Orange hier vraagt, is: Opta, beoordeel dat. Betwist dat geschilpunt tussen ons en 

dan gaan we verder. Het totaalpakket, dat is het totaalpakket. 

 

Voorzitter 

Dank u wel. Wilt u nog iets zeggen over de correspondentie die u net overlegt heeft? 

 

Mevrouw van der Gaag  

Misschien kan ik zeggen dat we, al voordat de eerste overeenkomst werd afgesloten tussen Vodafone 

en Orange, hebben we ook al die tarieven betwist. Het loopt derhalve al vanaf toen. 

 

De heer Wit 

Dat moet ik dan een klein beetje nuanceren. Wat ik hier lees is geen betwisting. Dat is toch iets 

anders. Hier staat: goh, dat vinden we relatief wel hoog. Dat is een bemerking. Dat is toch iets anders 

dan een betwisting waar we het over hebben. Dit, deze brief, creëerde niet de onzekerheid waar we 

het hier over hebben. Die is ontstaan vanaf 1 december 2005. 

 

Mevrouw van der Gaag 

Orange behoudt zich wel de rechten voor. 
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De heer Zwenne   

Om het aan Opta voor te leggen. 

 

Als ik het goed begrijp is de onzekerheid dat op enig moment wordt geoordeeld door Opta dat 

Vodafone geen onredelijke tarieven mag brengen. Dat is de onzekerheid waarom Vodafone nu zegt: 

geen overeenkomst. Straks wordt misschien duidelijk dat we geen onredelijke tarieven mogen 

rekenen. 

 

De heer Wit 

Twee dingen. Allereerst toch even een einde maken aan een punt wat maar blijft sudderen. De 

voorzitter heeft net al geconstateerd dat uit de stukken niet blijkt de Vodafone Orange wil afhouden van 

de gang naar Opta. Ik heb dat nog bevestigd. Het zou derhalve denk ik goed zijn als we daarmee 

zouden stoppen. Dat volgt namelijk ook uit geen enkel ander stuk. Dat is één.  

 

Het tweede is, en ik herhaal het nog maar een keer, het oordeel over die € 63.500 moet gezien worden 

als onderdeel van een totaalpakket. Partijen hebben onderhandeld en het is dus ook niet zo dat mocht 

op enig punt blijken; Het aanbod wat er nu ligt bestaat uit een aantal aspecten. Het is niet zo dat als op 

enig moment blijkt, er is geen overeenkomst tussen partijen, als op enig moment zou blijken dat het 

college van mening zou zijn dat die € 63.500 niet redelijk zou zijn, dat dat géén consequenties heeft. 

Natuurlijk heeft dat consequenties voor de andere aspecten van de onderhandeling omdat het 

totaalpakket voor Vodafone redelijk moet zijn. Dat is geen kwestie van slikken of stikken. Dat is een 

kwestie van: wij vinden ons tarief redelijk. Wij staan daar ook voor. Die discussie willen wij ook 

aangaan. Dat is helemaal geen probleem. Dat is nu niet aan de orde, vandaag niet aan de orde maar 

op moment dat het wel aan de orde is gaan we dat zeker aan met het college en ook met Orange. 

Maar de manier waarop Orange hier in dit dossier geopereerd heeft, en uiteindelijk ook gewoon 

afspraken heeft gemaakt over de gang van zaken, daar gaat het hierom. Partijen maken afspraken en 

Orange komt die keer op keer niet na omdat zij op het moment dat de afspraak haar niet uitkomt zegt: 

ja maar de TW staat daar helemaal niet in de weg. Maar maak die afspraak dan niet. 

 

Voorzitter 

Uw antwoord gehoord hebbende, borrelt er bij mij nog één vraag op want u koppelt heel duidelijk twee 

zaken los. U zegt, één, Orange mag uiteraard naar Opta en tarieven ter beoordeling voorleggen. En 

twee, dat is het loskoppelen, de afspraken die u met Orange maakt, die Vodafone met Orange maakt 

is een totaal van afspraken. De vraag die ik nu heb, is, zou u Orange weerhouden wanneer er een 

overeenkomst zou zijn gesloten of is gesloten om bij Opta het tarief ter beoordeling voor te leggen. 

Want u zegt: ik sta achter het tarief. Het is een redelijk tarief.  

 

De heer Wit 

Nou ja, kijk. Dat is natuurlijk de kern van het punt. Op moment dat je een overeenstemming bereikt dan 

is dat een volledige overeenstemming. Dus ja, kan je daarna naar Opta, maar niet als daar geen 

andere omstandigheden zijn dan er waren bij totstandkoming van de overeenkomst. Natuurlijk. 
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Tegelijkertijd geldt ook het moment dat één van beide partijen zegt: ja, ik vind dat tarief niet redelijk en 

dat wil ik gaan betwisten bij Orange dan moet je constateren dat je op dat moment geen 

overeenstemming hebt. Die twee dingen die vallen heel goed samen. Maar natuurlijk is het zo dat als 

Orange nu zegt: ik aanvaard nu gewoon jou aanbod dan sluit dat niet uit dat zij op enig moment naar 

het college kan stappen om de redelijkheid daarvan te beoordelen. Maar het is natuurlijk wel zo dat op 

moment partijen nu een overeenstemming bereiken, daarmee de redelijkheid van de tarieven in ieder 

geval aanvaard wordt en dat is ook precies waarom partijen nu geen overeenstemming hebben 

bereikt. Althans, zo begrijp ik dat van de heer Zwenne en dat vind ik op zich verder ook niet onlogisch. 

Maar dat is wel hoe het juridisch in elkaar zit.  

 

Voorzitter 

Wil je hier nog op reageren? 

 

De heer Zwenne  

Als ik het goed begrijp zouden we dus een overeenkomst kunnen aangaan, voor zover die er al niet is, 

met daarbij de uitdrukkelijke afspraak dat we het kennelijk niet eens zijn over de tarieven en dat we dat 

aan Opta laten. Nou, als we dat op papier zetten dan zijn we klaar. Dat is het enig wat partijen nu nog 

van elkaar scheidt. De hoogte van dat tarief en als wij nu met elkaar kunnen afspreken: daar zijn we 

niet uit. Dat leggen we aan Opta voor en we zullen ons conformeren aan het oordeel van Opta. Dan 

zijn we er toch uit? Dan zijn we toch klaar? 

 

De heer Wit 

Ik ben heel benieuwd of ik later in het gespreksverslag kan terug lezen op basis waarvan deze 

constatering nu gedaan wordt. Dat is niet wat ik gezegd heb. Wat ik gezegd heb is: ofwel, partijen 

sluiten een overeenkomst en dan zijn ze het klaarblijkelijk ook eens over het tarief. Of ze komen niet 

tot een overeenkomst. 

 

De heer Zwenne  

Dus is het toch slikken of stikken. U zegt dus nu: Orange moet maar akkoord gaan en dan hebben we 

geen discussie meer over de tarieven. Maar Orange is nou juist niet akkoord met deze tarieven. 

 

De heer Wit 

Dat weet ik. Dat constateer ik en daarom zitten we ook bij dit college. Niet vandaag voor het voorlopige 

besluit, maar wel in de rest van de aanvraag. We zullen daarin de discussie over het tarief gaan 

voeren. Waar het hier om gaat, is het feit dat partijen in oktober een afspraak hebben gemaakt over 

deze gang van zaken en daarbij hebben gezegd: luister, als we er op 18 december niet uit zijn, dan 

gaan we het indirect doen. Die gang van zaken had voor Orange de mogelijkheid gelaten om te 

zeggen: nou, prima. We zijn er niet uit. Ik ga het nu indirect doen, want daarmee de eind tot eind 

verbindingen waarborgend en tegelijkertijd doe ik een aanvraag bij het college op basis van mijn 

verzoek om directe interconnectie tegen redelijke tarieven vast te leggen. Dat is op zichzelf de gang 

van zaken zoals die zou moeten zijn en dat is iets wat hier uit het oog verloren is. 
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Voorzitter 

Ik denk dat de standpunten van beide partijen helder zijn. Ik heb hier verder geen vragen meer over. 

Ik kijk even opzij voor andere vragen. 

 

Mevrouw Kroese  

Ik wilde nu even met u het lijstje vragen doornemen dat gemaild is. Ik zal daarbij gewoon de volgorde 

aanhouden. 

 

Wat betreft de eerste vraag aan Orange. U heeft in uw reactie, in de pleitnota, bent u ingegaan op 

deze vraag. Wat mij betreft komt de vraag daarmee nu te vervallen. Die is wat mij betreft beantwoord. 

Hetzelfde geldt voor. Nee, ik zeg het niet goed. Wat betreft de tweede vraag, daarvan heeft u gezegd 

daar zult u op terugkomen in het vertrouwelijke deel. Wat betreft het eerste gedeelte is dat wat mij 

betreft akkoord. Wat betreft de vervolgvraag geef ik heel even het woord aan de heer Hummelen. 

 

De heer Hummelen 

De vraag twee eindigt met: welke technische activiteiten zouden er moeten worden uitgevoerd om eind 

tot eind verbindingen te waarborgen en hoeveel tijd zouden dergelijke activiteiten in beslag nemen. Nu 

hebben we zojuist Vodafone daar al iets over horen zeggen. Over informatie die zij daarover van KPN 

hadden gekregen. Ik zou daar graag ook wat informatie van Orange over horen. 

 

De heer Zwenne  

Ik kijk even naar rechts van mij. 1 maart is volgens Vodafone haalbaar. Ik denk dat we dat niet zouden 

kunnen willen bestrijden. 1 maart lijkt zonder meer haalbaar. 

 

De heer van Baalen 

1 maart is inderdaad in principe haalbaar, maar dat betekent sowieso voor Orange wel dat op de 

langere termijn ook nog allerlei activiteiten moeten plaatsvinden richting KPN Whole Sale. Dat heeft 

dan te maken met extra carrier systemen die bijvoorbeeld moeten worden gerealiseerd richting de 

verschillende interconnectie punten van KPN. Zes weken is in principe haalbaar. Dat bestrijden we 

niet, maar om toch voldoende ruimte te creëren is daar nog wel meer werk voor noodzakelijk. Als je het 

hebt over extra carrier systemen dan praat je over doorlooptijden van diverse maanden. 

 

De heer Hummelen 

Ik hoor u zeggen: zes weken. Net van Vodafone hoorde ik vier weken. Nou ben ik toch weer een 

beetje in verwarring.  

(onduidelijk) 

Oké helder. 

 

Mevrouw Kroese  

Dan ga ik verder met het lijstje. De derde vraag daarvan heeft u gezegd dat u daar op zult terugkomen 

in het vertrouwelijke gedeelte. Dat is wat mij betreft akkoord. De vierde vraag is beantwoord. Voor de 

vijfde vraag geef ik nog weer even het woord graag aan de heer Hummelen. 
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De heer Hummelen 

Ik geloof, als ik hem zo lees, heeft u daar eigenlijk ook al een heleboel aandacht aan besteed. Ik heb 

nog wel een andere vraag. Dat is dan vraag 6 die niet op deze lijst staat. Het is eigenlijk ook al een 

beetje aan de orde gekomen eerder dat het bedrag van € 63.500 al langere of kortere tijd bestreden 

wordt. De vraag die dat wel bij ons oproept is waarom dat pas recentelijk aan Opta is voorgelegd om 

daar naar te kijken. 

 

De heer Zwenne  

De interconnect met Vodafone is, gelet op de verkeersvolumes, essentieel voor Orange. Om 

verschillende redenen. Straks zullen we daar in het vertrouwelijke deel wat meer over zeggen, maar dit 

kan wel gezegd worden. Zoals u ook uit de stukken kunt opmaken is er parallel aan de 

onderhandelingen over deze overeenkomst ook gesproken over een, zeg maar, de wederkerigheid van 

de interconnectie. Zolang dat gesprek loopt, hoef je minder druk te maken over een hoge subscription 

fee. Als je het wederkerig maakt en reciproque dan is het over en weer. Zolang er nog naar het inzicht 

van Orange nog uitzicht was op een wederkerige overeenkomst en wat dat betreft heeft Vodafone af 

en toe zeg maar bewogen in die richting om dan zichzelf snel weer terug te trekken, kon Orange nog 

wel leven met deze hoge subscription fee. Maar, dat blijkt ook uit de correspondentie, met name wat ik 

u zo even heb gegeven, Orange heeft wel iedere keer gezegd: dit is veel te hoog. Dit kan zo niet. Dit is 

buiten proportioneel. 

 

Mevrouw van der Gaag 

Vodafone heeft ook elke keer gezegd: we moeten die tarieven nog onderzoeken. Uiteindelijk zouden 

ze dat onderzoek in september 2006 hebben afgerond. Daar kwam uit dat zij de tarieven niet excessief 

vonden en dat was voor ons uiteindelijk nu een reden om, en zeker met die nieuwe onderhandelingen, 

om dan nu toch maar die tarieven bij Opta aanhangig te maken. Zeker nu ze ook te horen dat ze niet 

wederzijds wilden gaan.  

 

De heer Zwenne  

Wat op enig moment onredelijk is omdat het niet in relatie staat tot de kosten die worden gemaakt, dat 

verandert natuurlijk niet als je dat een zeker periode wél onder protest hebt betaald of met belangrijke 

kanttekeningen hebt betaald. Het is nog steeds onredelijk. Onredelijk is onredelijk. 

 

Mevrouw van der Gaag 

En wij wisten ook, om nou even direct nog antwoord te geven op jullie vraag. Kijk, op moment dat wij 

naar Opta toe zouden gaan, dan zouden de verhoudingen tussen de beide partijen toch wel redelijk 

gefrustreerd raken. Op de wederkerigheid van die overeenkomst hoefden we dan niet meer echt te 

rekenen of dat zou in ieder geval niet echt helpen. Dat wilden we gewoon te allen tijde voorkomen. We 

hebben elke keer in alle onderhandelingen aangegeven: luister, we vinden dit veel te hoge tarieven. 

We willen op zich wel. We willen het wel enigszins accepteren, maar dat kan alleen maar als het ook 

wederzijds is. Vodafone heeft elke keer gezegd: daar moeten we nog naar kijken. Het lijkt ons ook wel 

interessant, maar we weten nog niks zeker. Tot uiteindelijk bij deze onderhandelingen duidelijk bleek: 
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we gaan niet wederzijds en ze de stekker eruit trokken. Toen dachten wij: ja, nu kunnen we niet anders 

meer en nu moet het wel. De verhoudingen zijn toch al verziekt. 

 

De heer Wit 

Mag ik daar kort op reageren? Ik begrijp nu van Orange dat het tarief van € 63.500 onredelijk hoog is, 

maar niet onredelijk hoog is als er een wederzijdse interconnect zou komen of dat bij een wederzijdse 

interconnect Orange hetzelfde onredelijke tarief zou gaan vragen. Ik denk dat dat eigenlijk nog wel het 

best weergeeft in wat voor spagaat en in welke en ja, hoe Vodafone zich gegijzeld heeft gevoeld in 

deze onderhandelingen. Alles hangt af van de vraag of er een wederzijdse interconnect komt en daar 

wordt de vraag of dit een redelijk tarief is, aan gekoppeld. Dat zijn twee totaal verschillende kwesties.  

 

De heer Zwenne  

Maar we kunnen toch niet ontkennen dat het voor Orange en voor Vodafone geen issue meer is als 

het over en weer is. Dan zou je ook € 150.000 kunnen afspreken maar wat de ene betaald, krijgt hij 

weer terug van de ander. In die zin is dat helemaal niet zo raar. Het is dan geen issue meer. Op het 

moment dat het eenzijdig is, dan nog kun je je vraagtekens hebben bij de redelijkheid ervan. Maar het 

zou dan ook geen enkel probleem zijn om het aan Opta voor te leggen want wat aan de ene kant 

onredelijk is, is het natuurlijk aan de andere kant ook. Het is derhalve geen issue en daar ga je niet 

over met elkaar in discussie.  

 

De heer Wit 

Ik begrijp dat standpunt niet zo heel erg goed omdat ieder der partijen zijn eigen tariefstructuur zal 

bepalen en de een zal misschien een wat hogere subscription fee hebben en de andere component 

weer wat lager en daar zijn partijen vrij in. Die vergelijkbaarheid die Orange hier, ja, dat verbaast mij. Ik 

begrijp dat niet goed en ik denk dat Vodafone het in die onderhandelingen ook nooit goed begrepen 

heeft. 

 

Mevrouw van der Gaag 

Wij hebben ook, om nog even alles recht te zetten, wij hebben in onze aanbieding tot een wederkerige 

overeenkomst, ook geen subscription fee gevraagd van € 63.500. Dit is voor ons alleen tactisch 

aantrekkelijker. We kunnen dan verkeer over en weer sturen en lopen ook minder risico’s. 

 

Voorzitter 

Even een punt van orde. Het is misschien handig dat we het hierbij laten want partijen zijn het duidelijk 

niet eens en de standpunten van beide partijen zijn helder. De vraag van de heer Hummelen is goed 

beantwoord. 

 

Voorzitter 

We gaan nog even verder met het lijstje vragen aan Vodafone. Zijn we nu aanbeland. 

 

Mevrouw Kroese  

De eerste vraag aan Vodafone. Of u zou willen reageren op de stelling van Orange die daar staat 



 

   

Besluit 
Openbaar 

35

weergegeven. 

 

De heer Wit 

Ja, ik wil het in ieder geval proberen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het een onbegrijpelijke stelling vind. 

Maar als ik hem goed begrijp dan staat daar nu dat het onredelijk is van Vodafone dat zij niet instemt 

met een slechts gedeeltelijke aanvaarding door Orange van het aanbod van Vodafone. Even voor de 

goede orde: in de onderhandelingen liggen er aanbiedingen van Vodafone. Dat is ook logisch. Het is 

haar dienst. Die worden wel of niet geaccepteerd door Orange. In dit geval niet geaccepteerd door 

Orange. Het feit dat Vodafone vervolgens constateert: hé, jij aanvaardt mijn aanbod niet, nou ja, dan 

hebben we geen overeenkomst. De stelling dat dat de afwijzing zou zijn van een redelijk voorstel van 

Orange, die kan ik gewoon niet begrijpen. Er ligt helemaal geen voorstel van Orange. Laat staan dat 

Vodafone ooit een voorstel van Orange heeft kunnen afwijzen. Ik begrijp de stelling derhalve niet.  

 

De heer Zwenne  

Er liggen verschillende voorstellen van Orange, zie de correspondentie die is overlegd en het redelijke 

voorstel is natuurlijk de interconnectie op basis van de voorwaarden die we met elkaar zijn 

overeengekomen behalve de onredelijk hoge subscription fee. Daar zal toch geen twijfel over zijn. Dat 

zal toch bij Vodafone wel bekend zijn. Het enige issue is de subscription fee. 

 

De heer Wit 

Laten we dat niet herhalen. 

 

De voorzitter 

Heren, we vallen in herhaling. Het antwoord is helder. Dank u. 

 

De heer Hummelen 

Het is al eerder geciteerd, ook door de heer Zwenne, dat u in uw verzoekschrift heeft aangegeven dat 

het aan Vodafone is om te bepalen hoe zij het verkeer wil afleveren en niet aan Orange om te bepalen 

hoe zij het wil ontvangen. De vraag die ik hier had staan is acht u deze redenering dan ook van 

toepassing voor het verkeer van Orange naar Vodafone? 

 

De heer Wit 

Dat is een hele goede vraag. Ja, in principe wel. Maar, dan moeten twee dingen wel goed in het oog 

worden gehouden. Het gaat daarbij, de vrijheid van de originerende partij, is de vrijheid om te bepalen 

welk verzoek zij doet aan de uiteindelijk terminerende partij. Het is de vrijheid van Vodafone om te 

zeggen: ja, ik wil. Die eindverbinding die ik moet waarborgen die wil ik graag direct of indirect. Maar 

laten we zeggen: direct. Dan kun je op dat moment met dat verzoek naar de andere kant stappen en 

dat is, op basis van 6.1, is die andere kant gehouden om op een redelijk verzoek in te gaan. Althans, in 

onderhandeling te treden. Dat is een belangrijke nuance. Het feit dat de originerende partij mag 

bepalen wat de inhoud van zijn verzoek is, in dit geval een verzoek om directe interconnectie, maakt 

niet dat de terminerende partij verplicht is om gehoor te geven aan dat verzoek. De verplichting uit 6.1 

zijn onderhandelingsverplichtingen.  
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Dat is ook, misschien is dit een goed moment om daar op te wijzen. De heer Zwenne hangt een heel 

groot deel van zijn betoog op aan het feit dat het toch zo schandalig is dat Vodafone in strijd met de 

citaten die hij geeft niet nader verklaard waarom haar tarief redelijk is. Want op basis van dat citaat, het 

staat in de pleitnota, word je geacht om in te gaan op redelijke verzoeken en als je dat niet doet moet 

je dat motiveren. Maar dat zijn onderhandelingsverzoeken. Dat citaat ziet niet op componenten die 

onderdeel uitmaken van die onderhandeling, maar alleen op het feit of je het onderhandelingsverzoek 

afwijst. Met andere woorden: de originerende partij mag bepalen, dat geldt voor Vodafone en dat geldt 

voor Orange, mag bepalen wat zijn verzoek zal zijn. Direct of indirect. Daar moet in alle redelijkheid 

over onderhandeld worden en alleen als het evident onredelijk is, kan je dat onderhandelingsverzoek 

afwijzen. Dat zegt niets over de vraag of je in de onderhandelingen zelf gehouden bent om je 

standpunten nader te motiveren. Als je het helemaal niet doet, is het onredelijk. Als je het houdt, zoals 

in dit geval gebeurt, bij een blinde stelling van ja, dat tarief is niet redelijk, dan is dat net zo min redelijk. 

Antwoord op de vraag is: ja, beide partijen zijn in hun rol van originerende partij vrij om in hun verzoek 

te bepalen of dat direct of indirect is. Dat is dus niet hetzelfde als dat de andere kant gehouden is om 

ook tot een resultaat te komen op basis van dat verzoek. 

 

De heer Hummelen 

Ik hoor wat u zegt, maar in hoeverre moet ik hier dan ook nog aansluiting zoeken bij de 

resultaatsverplichting die op basis van het besluit interoperabiliteit geldt? 

 

De heer Wit 

In feite maakt dat het verhaal niet anders. Wel natuurlijk zwaarder. Dat mag duidelijk zijn. Er moet een 

resultaat geboekt worden. Met andere woorden als partijen in het kader van het verzoek niet tot 

overeenstemming komen, dan moet er een alternatief komen. Daartoe zijn partijen gehouden. Dat is 

ook in feite wat hier gebeurd. Er ligt een verzoek van Orange over directe interconnectie. Over dat 

verzoek, of feitelijk een verlenging van een reeds bestaande relatie, hebben partijen onderhandeld. Die 

zijn daar, u hoort mij niet zeggen dat één van beide partijen zich nou pertinent onredelijk heeft 

opgesteld. Dat is een eindeloze brei aan details. Dat zou ik zo niet durven zeggen. Partijen hebben, 

laten we daar maar van uitgaan, te goeder trouw daarover onderhandeld, maar zijn er niet uitgekomen. 

Dat betekent dat je een alternatief moet treffen. In de overeenkomst zekerheidsstelling hebben partijen 

dat onderkend. Die hebben gezegd: als we er nou niet uitkomen, dan gaan we dat alternatief doen, 

namelijk die indirecte route. Dat is de tegemoetkoming, die resultaatsverplichting van artikel 6.3. 

 

De heer Hummelen 

Uw antwoord is duidelijk. 

Dan heb ik ook nog een vraag die gaat over wat u ons gestuurd heeft. Bijlage 1 van uw verzoek daar 

las ik dat het een standaard overeenkomst is gedateerd 1 januari 2007. Dat was er eentje, die was tot 

op dat moment niet ter sprake gekomen dus mijn vraag is, is die anders of hetzelfde dan die van 2 april 

2004? 

 

De heer Wit 
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Ja, die is anders. Wat ik abusievelijk gedaan heb is het onderhandelingsresultaat van 18 december 

meegestuurd en die wijkt grofweg op vier punten af van het resultaat wat partijen in 2004 hebben 

bereikt. Belangrijk punt is de zekerheidsstelling. De standaard van Vodafone is een bankgarantie van 

zes maanden. Dat staat ook in die oorspronkelijke overeenkomst. Die zal ik nog nasturen. Partijen zijn 

nu gekomen tot twee maanden. Dat is de door Orange te verlenen bankgarantie. Er heeft ook een 

aanpassing plaatsgevonden in samenhang daarmee van de betalingstermijn. Die is wat verkort. 

Partijen hebben expliciet gesproken over een opschortingrecht en hebben expliciet gesproken, dat 

vindt u terug in artikel 25, over wat er moet gebeuren bij opschorting of beëindiging. Juist ook weer om 

invulling te geven aan die verplichting van artikel 6.3. Dat zijn even uit mijn hoofd de belangrijkste 

verschillen ten opzicht van die eerdere overeenkomst. In de tussenliggende periode zijn overigens 

andere afspraken ook gemaakt en weer aangepast. 

 

De heer Hummelen 

Als u hier zegt: dat is het onderhandelingsresultaat van 18 december dan bedoeld u daarmee: dat is 

het laatste voorstel wat door Vodafone is gedaan? 

 

De heer Wit 

Juist. 

Nou, misschien is het goed om dat nog enigszins te corrigeren want ja, het is zo dat in de 

correspondentie dat bedrag steeds opgepopt is. U ziet het steeds weer en meestal als afsluitende zin, 

in briefjes staan. ‘Overigens betwisten we nog steeds de hoogte van het tarief’. In de daadwerkelijke 

onderhandelingen heeft dit toch echt een hele ondergeschikte rol gespeeld en dat heeft Orange denk 

ik net ook al aangegeven. Het hing steeds maar af van die besprekingen over die andere relatie. Het is 

niet zo dat partijen daadwerkelijk over de hoogte van het tarief onderhandeld hebben. Betwisten is nog 

wat anders dan dat we er ook daadwerkelijk inhoudelijk over gesproken hebben. 

 

De heer Zwenne  

Vodafone heeft er nooit over willen onderhandelen, dat is juist.  

 

De heer Wit 

Ik denk dat als Vodafone een aanbod doet. 

 

Voorzitter 

Meneer Zwenne, misschien moet u even de heer De Wit laten uitspreken. 

 

De heer Wit 

Vodafone heeft haar tarieven gesteld. Orange heeft gezegd: ik vind het te duur. Vodafone heeft 

gezegd: ja, ik vind van niet. Onderhandelen doe je over een totaalpakket. We hebben aanzienlijk 

onderhandeld over die zekerheidsstelling. Ik heb net de resultaten al weergegeven. Als er geen 

argumenten komen waarom het te duur is, kunnen we er ook weinig over zeggen. Het is niet zo dat als 

iemand zegt van ja, het is te duur, en iemand beweegt niet, dat je dan zegt van ja, dan ben je 

onredelijk of dan onderhandel je niet. Er wordt over onderhandeld. Over die hele overeenkomst is 
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onderhandeld. Maar goed, het is niet zo dat Vodafone nou maar zonder meer gaat zeggen: ja, ik heb 

een redelijk tarief en alleen maar omdat jij het teveel vindt, ga ik daar van afwijken. Onderhandelen 

betekent, zoals ik eerder al zei, geven en nemen. Het geven door Orange is buitengewoon gering 

geweest. Er heeft niets tegenover gestaan. 

 

Voorzitter 

Dank u. U wilde nog een korte reactie geven? 

 

De heer Zwenne  

Ik denk dat de correspondentie, mijn randnummer 20, wat dat betreft voor zich spreekt. Orange heeft 

het aan de orde gesteld. Orange heeft tegenvoorstellen gedaan. Daar is door Vodafone op geen enkel 

moment inhoudelijk op gereageerd, anders dan dat ze het zouden onderzoeken. Dat onderzoek dat 

nam enkele maanden in beslag en de uitkomst was dat het niet onredelijk was. Zonder enige 

onderbouwing. Orange heeft het geprobeerd. Vodafone heeft het botweg geweigerd. 

 

Voorzitter 

Dank u. 

Wij hebben geen vragen meer. Mijn collega heeft nog een vraag. 

 

Mevrouw Kroese  

Er stond nog één vraag in die e-mail van afgelopen vrijdag. Een vraag aan Vodafone. Ik verwijs naar 

een brief van 12 december 2006 waarin Vodafone stelt dat de wettelijke verplichtingen er niet voor 

kunnen zorgen dat Vodafone geen beroep zou kunnen doen op contractuele en civielrechtelijke 

sancties indien Orange haar contractuele verplichtingen niet zou nakomen. Zou u dit nader kunnen 

toelichten? 

 

De heer Wit 

Ja, zeker. De wettelijke verplichtingen zien op onderhandelen en het bereiken van een resultaat, maar 

niet de uitvoering van de overeenkomst. Op het moment dat partijen hun contractuele verplichtingen, 

hun contractuele afspraken niet nakomen, geldt gewoon simpelweg het civiele recht. Natuurlijk binnen 

de context van de verplichting om die eind tot eind verbindingen te waarborgen, dus een alternatief is 

gegeven. Maar dat doet er niet aan af dat in de overeenkomst, die overigens zoals u zult zien in sterke 

mate lijkt op het referentieaanbod. De standaard KPN interconnectie overeenkomst. Daarin staan 

civielrechtelijke sancties als opschorting en ontbinding. De standaard overeenkomst van KPN is eerder 

door het college goedgekeurd en ik neem ook aan dat dat ook geldt voor deze bepalingen. De TW 

staat er niet aan in de weg dat bij de uitvoering van de overeenkomst, partijen hun afspraken moeten 

nakomen. Op het niet nakomen van contractuele afspraken, staan civielrechtelijke sancties.  

 

Mevrouw Kroese  

Ik heb nog even een vervolgvraag. U zegt, het alternatief is gegeven. Bedoelt u daarmee de indirecte 

relatie zoals Vodafone die voorstaat? 
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De heer Wit 

Nou, niet alleen voorstaat, maar ook waar partijen afspraken over hebben gemaakt in die 

overeenkomst zekerheidsstelling. 

 

Mevrouw Kroese  

Dat laatste dat kan ik niet helemaal plaatsen. Wat bedoelt u daarmee? 

 

De heer Wit 

Ik bedoel daarmee dat partijen in oktober met elkaar hebben afgesproken dat als ze er op 18 

december niet uit zijn, dat we dan voor het alternatief zullen gaan zorgen, namelijk indirecte 

interconnectie. 

 

Mevrouw Kroese 

Dat is die overeenkomst zekerheidsstelling? 

 

De heer Wit 

Ja. 

 

Mevrouw Kroese  

Dank u wel. 

 

Voorzitter 

We hebben geen vragen meer. Dat brengt ons naar het volgende agendapunt. De tweede termijn. Ik 

stel voor dat Orange van de gelegenheid gebruik maakt om nog een reactie te geven. 

 

De heer Zwenne  

Ja dat zal ik graag doen. Om met het laatste punt te beginnen. Die overeenkomst zekerheidsstelling. Ik 

heb daar in mijn pleidooi een en ander over gezegd. Er staat ofwel nieuwe overeenkomst ofwel 

garantstelling. Die garantstelling is helemaal geen issue. Die wil Orange zonder meer betalen. Die ligt 

er allang. Waarom zitten we hier überhaupt nog?  

 

De heer Wit 

Waar is die dan? 

 

De heer Zwenne  

Die ligt er, die is er. 

 

De heer Wit 

Waar dan? 

 

Voorzitter 

Misschien moeten we nu niet meer reageren op elkaar. U heeft een termijn en u krijgt zo direct nog 
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een termijn. Dat kunt u daarvoor bewaren. 

 

De heer Zwenne  

Die heeft Vodafone. Die ligt er. Daar is geen issue. Daar verschillen partijen met elkaar ook niet van 

mening. Wat ik het meest pregnante vond wat ik hoorde toen de heer De Wit zijn verhaal voordroeg, 

was het bedrijfsrisico van Vodafone. Mijn eerste gedacht was: waar bestaat dat dan uit. Wat is het 

bedrijfsrisico van Vodafone. Toen daar over werd doorgepraat was het kennelijk het risico dat op enig 

moment zou komen vast te staan dat Vodafone geen onredelijke tarieven in rekening mag brengen. 

Als dat door Opta zou worden vastgesteld. Dat lijkt mij evident niet een belang wat Opta moet 

beschermen. Waarom is Orange niet eerder naar Vodafone gegaan. Orange heeft tot het laatste toe 

geprobeerd om op een minnelijke wijze er met elkaar uit te komen. Je gaat niet te snel naar Opta toe. 

Dat was de gedachte. Juist omdat we er met elkaar uit wilden komen.  

 

Dan was dit iets wat we eigenlijk hadden willen bewaren totdat we het inhoudelijk gingen hebben over 

het tarief, maar ik denk dat het toch nuttig is om het hier te melden. Ik heb hier een gespreksverslag 

wat een bespreking van 8 december 2005 betreft en dat is bij Vodafone bekend. We zullen dat, als 

Opta daar prijs op stelt, het ook toesturen en dan gaat er natuurlijk ook een kopie naar Vodafone. 

Waarom deze hoge tarieven? Mark van der Laan van Vodafone merkt terecht op, ik citeer nu uit het 

gespreksverslag, merkt terecht op dat de grootste zorg voor Orange met betrekking tot de tarieven van 

Vodafone naar alle waarschijnlijkheid de maandelijkse subscription fee van € 63.000 is. Vodafone kan 

deze maandelijkse fee best omlaag brengen, maar dat betekent dat zij een tekort krijgt van 1 miljoen 

op haar budget. Dat geeft interne problemen. Op dit moment is Vodafone nog terughoudend met het 

verlagen van haar vaste tarieven, en nu komt het, omdat het nog niet helemaal vaststaat of en zo ja 

hoeveel de tarieven, ook de MTA, gaan dalen. Op dit moment bereid Vodafone een beroep voor tegen 

het betreffende MTA besluit. Even verderop: in de reactie hierop erkent Mark van der Laan dat de 

maandelijkse subscription fee van Vodafone in vergelijking met andere aanbiedingen, en dat is dan 

een toevoeging die door Vodafone in het verslag is ingebracht, aan de hoge kant is. Daarnaast erkent 

hij dat Opta uiteindelijk ook de vaste tarieven van de mobiele aanbieders zal aanpakken. Dan hebben 

we het over MTA. De verwachting van Vodafone is dat dit in ieder geval nog wel een jaar zal duren en 

Vodafone ziet niet in waarom zij tot die tijd niet zal profiteren van deze vaste, hoge tarieven. Het is 

helder. Vodafone ziet hier de kans om nog heel veel geld uit de markt, want uiteindelijk zijn het 

natuurlijk de eindgebruikers die ervoor betalen, en probeert op die manier de MTA regulering te 

ontduiken. Dat is waar we het over hebben. Ik denk dat deze discussie uitgebreid moet worden 

gevoerd als we het gaan hebben over de redelijkheid van de hoogte van de tarieven. Ik denk dat we 

het in dit kader wel kunnen hebben over de aannemelijkheid van de redelijkheid. Want als we 

vaststellen dat het gewoon niet redelijk kan zijn, dan heeft Vodafone ook geen enkel belang om te 

beëindigen. Ik denk wel dat het goed is om dat gezegd te hebben en we zullen dat verslag ook aan u 

toesturen. 

 

Wat ik als laatste nog wil opmerken, maar ik kijk nog even naar rechts of ik nog iets moet toevoegen. 

Het laatste wat ik wil toevoegen. Ik wil u wel vragen als uitsmijter om dan toch zo mogelijk nog deze 

week met een oordeel hierover te komen want er staat veel op het spel en Orange zal zich als dat 
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oordeel voor haar ongunstig uitpakt, zich ook moeten beraden op andere stappen. Dat wil ik u dan nog 

even met klem vragen. Ik denk dat dat het was. 

 

Voorzitter 

Ik zal aan het einde van de hoorzitting kort iets vertellen over het vervolg. Dan kom ik ook toe aan het 

beantwoorden van uw vraag. Dan geef ik nu u de gelegenheid meneer De Wit voor een tweede 

termijn. 

 

De heer Wit 

In het vervolg van deze procedure zullen wij natuurlijk met plezier ingaan op de discussie over de 

hoogte van het tarief. Dan zullen we ook het, wat uit zijn verband gerukte, citaat van de heer Zwenne 

in de juiste context plaatsen. Waar het mij nu om gaat is dat ik tot mijn verbijstering eigenlijk moet 

beluisteren dat de heer Zwenne zegt dat er eigenlijk helemaal niets aan de hand is omdat, conform de 

contractuele afspraken in die overeenkomst zekerheidsstelling, Orange wel degelijk een garantstelling 

zou hebben verstrekt. En inderdaad, als dat zo zou zijn geweest, dan zitten we hier ook voor niets. 

Maar, en de heer Zwenne heeft een aantal maal met plezier en gretigheid naar de correspondentie 

verwezen, ik ben het nergens tegengekomen. Die zekerheidsstelling is er niet en als die er wel zou 

zijn, dan had deze hele discussie niet nodig geweest. Uit het enkele feit dat we hier zitten, maak ik toch 

maar op dat dit een poging is van Orange om op het laatste moment nog maar weer eens een draai te 

maken.  

 

Ik blijf benadrukken dat het vandaag alleen gaat om de vraag of in redelijkheid, gezien de discussie die 

tussen partijen plaats heeft gevonden, van Vodafone nog gevraagd kan worden dat ze in strijd met de 

afspraken die onder meer in oktober zijn gemaakt, die directe interconnectie zou moeten voortzetten 

zonder dat daarvan duidelijk is tegen welke voorwaarden. Mijn mening is dat dat niet kan gevergd 

worden. Mijn mening is ook dat, conform de afspraken die partijen daarover hebben gemaakt het niet 

nodig is. Daar wil ik het eigenlijk bij laten. Met één kleine uitzondering. Dat zijn twee opmerkingen van 

procedurele aard. Allereerst vind ik het spijtig dat Orange vrij veel van de discussie naar het 

vertrouwelijk deel wil hevelen. Ik kan op voorhand niet overzien of dat ten onrechte is, maar die indruk 

bestaat wel bij Vodafone. Het tweede is dat ik het jammer vind dat Orange geen gebruik heeft gemaakt 

van de standaardformulieren van Opta die voorgeschreven worden voor het doen van aanvragen. Dat 

ik graag zou willen, dat hoeft niet binnen nu en een paar dagen, maar wel dat op enig moment het 

college daar in ieder geval haar licht over laat schijnen. Temeer daar Vodafone dat wel heeft gedaan 

en dat niet in alle gevallen als een pretje heeft ervaren om dat formulier te gebruiken. 

 

Voorzitter 

Helder. Ten aanzien van het vertrouwelijk deel zullen wij erop toezien dat daar ook uitsluitend 

vertrouwelijke zaken behandeld worden. Daar heeft u net ook al een voorproefje van gekregen doordat 

wij ten aanzien van die technische activiteiten een aanvullende vraag hebben gesteld. Van het 

standaardformulier, dat zullen we beraad slaan. Daar komen we nog op terug.  

 

Rest mij om iets te zeggen. 
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Mevrouw Kroese  

Ik wil nog even een aanvullende vraag stellen want ik wil het nu toch wel eens en voor altijd uit de 

wereld geholpen hebben. Die garantstelling. Het blijft nu een beetje hier boven ons zweven. Ik hoor de 

heer Zwenne zeggen: de garantstelling die is er, die ligt er. En ik hoor de heer Wit zeggen: ik heb hem 

niet gezien. Ik weet het nu ook niet meer. Kunt u mij misschien op dit punt opheldering geven? 

 

De heer Zwenne  

Hij is nooit weggeweest. Hij ligt er. 

 

De heer Wit 

Dat is een onbegrijpelijke opmerking want hij had een tijdelijk karakter. Hij liep af. Hij loopt af op 31 

januari dus hij is er niet meer.  

 

De heer Zwenne  

Dan ligt hij er toch? 

 

De heer Wit 

Maar we hebben het toch over de periode daarna? Er staat in die overeenkomst, daar heeft de heer 

Zwenne fijntjes op gewezen, of een nieuwe garantstelling. De garantstelling tot 31 januari, dat is de 

garantstelling van oktober. Zoals daar afgesproken is we hebben ofwel een overeenkomst ofwel een 

nieuwe garantstelling. Op 18 december is er geen nieuwe overeenkomst en geen nieuwe 

garantstelling. Dan vind ik het heel spijtig om te constateren, maar dan is aan geen van beide 

voorwaarden voldaan.  

 

De heer Zwenne  

Toen had Vodafone reeds aangegeven te gaan beëindigen. Dan ga je niet een garantstelling geven. 

Die garantstelling, die kan er op een termijn van twee dagen voor die periode weer liggen. Ik kan 

werkelijk niet zien dat dat een geschilpunt is. Daar zijn we het over eens. Wat ik nu zie gebeuren is dat 

Vodafone dat als laatste strohalm aangrijpt om toch nog maar te kunnen ontbinden. Pertinent onjuist. 

De garantstelling is nooit een issue geweest en die ligt er en die kan op een termijn van twee dagen 

worden verlengd. Als het daarom gaat, dan zijn we nu klaar.  

 

De heer Wit 

Ik laat met een gerust hard het bestuderen van de documentatie aan het college over. 

 

Voorzitter 

De standpunten zijn mijns inziens helder. 

Wij zullen er hier zelf een beslissing over nemen. 

 

Rest mij iets te zeggen over de afsluiting. Dan gaan we daarna verder met het vertrouwelijk deel. Voor 

31 januari zullen wij tot besluitvorming komen over dit deel waar we het vandaag over gehad hebben. 
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Het is de bedoeling, Opta is voornemens om aanstaande vrijdag het dictum inzake dat besluit wat 

genomen gaat worden aan beide partijen kenbaar te maken. In die zin komt dat tegemoet aan uw 

vraag. Verder heb ik al aangegeven, zal er een verslag worden opgemaakt. Rest mij Vodafone en de 

gemachtigden nu alvast een goede terugreis te wensen. Dank voor uw komst. 

 

-einde- 
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BIJLAGE 2: Verslag van het besloten gedeelte van de hoorzitting van 22 januari 2007 

 

[VERTROUWELIJK] 

 


