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Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op grond 
van artikel 12.2 van de Telecommunicatiewet inhoudende de aanvraag van KPN B.V. van 22 
februari 2007. 
 

1 Samenvatting  
1. KPN B.V. (hierna: KPN) heeft het college primair gevraagd om te besluiten dat het vragen van 

nationale terminating tarieven door Versatel Nederland B.V. (hierna: Versatel), die zich beroept 
op een bepaling uit een interconnectie-overeenkomst tussen KPN en Versatel, in strijd is met 
het besluit van het college “De wholesalemarkten voor gespreksafgifte op afzonderlijke 
openbare telefoonnetwerken, verzorgd op een vaste locatie” (hierna: besluit gespreksafgifte)1. 
Naar het oordeel van het college is van een dergelijke strijdigheid geen sprake, hetgeen met 
zich meebrengt, gelet op recente uitspraken van het College van Beroep voor het 
bedrijfsleven, dat het college onbevoegd is. Dit geldt ook voor het subsidiaire verzoek voor 
zover dat verzoek overeenkomt met het primaire verzoek (het onder (i) gevraagde). Het 
college wijst het onder (ii) verzochte in het subsidiaire verzoek toe. Het college verplicht 
Versatel om binnen twee weken na dagtekening van dit besluit aan KPN een transparant 
aanbod te doen betreffende het medegebruik van de carriersystemen van Versatel en 
betreffende het aansluiten van de carriersystemen van KPN op de PoPs van Versatel. Dit 
aanbod dient te voldoen aan de transparantieverplichtingen als opgelegd in het Besluit 
gespreksafgifte, onder xxii van het dictum. Het college wijst het onder (iii) verzochte in het 
subsidiaire verzoek af, omdat het college ervan uitgaat dat Versatel gehoor geeft aan dit 
geschilbesluit. 

2 Verloop van de procedure 
 

2. Op 27 februari 2007 ontving het college van KPN een aanvraag voor het in behandeling 
nemen van een geschil tussen KPN en Versatel. 

 
3. Op 7 maart 2007 heeft het college een afschrift van de geschilaanvraag aan Versatel 

gezonden. 
 

4. Op 11 april 2007 heeft het college van Versatel haar zienswijze op de geschilaanvraag 
ontvangen. 

 
5. Bij brief van 16 april 2007 met kenmerk KPN-LO/jt/2007-4621 heeft het college van KPN 

aanvullende stukken ontvangen. 

 
1 Besluit van het college met kenmerk OPTA/TN/2005/203466. Dit besluit is op 1 januari 2006 in werking getreden. 
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6. Op 27 april 2007 heeft een hoorzitting plaatsgevonden ten kantore van het college. Een 

verslag van deze hoorzitting is als bijlage opgenomen bij vertrouwelijke versie van het besluit. 
 

3 Feiten 
 

7. KPN en Versatel (hierna: partijen) zijn aanbieders op de elektronische communicatiemarkt 
voor de wholesaledienst gespreksafgifte op afzonderlijke openbare telefoonnetwerken, 
verzorgd op een vaste locatie (hierna tevens: markt voor vaste gespreksafgifte). Deze 
aanbieders zijn partijen die beschikken over een eigen vast aansluitnetwerk.  

 
8. Zowel KPN als Versatel beschikken over aanmerkelijke marktmacht op de markt voor 

gespreksafgifte op hun afzonderlijke netwerk, dus voor het afleveren van het verkeer op 
nummers van hun eindgebruikers. In het besluit gespreksafgifte zijn partijen als zodanig 
aangewezen en heeft het college passende verplichtingen opgelegd.2 Zie ook hierna in de 
paragraaf Juridisch kader (paragraaf 5). 

 
9. Partijen hebben in 1998 een interconnectie-overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst heeft 

zowel betrekking op het verkeer door Versatel aangeboden en door KPN af te leveren bij 
eindgebruikers van KPN, als op het verkeer dat door KPN wordt aangeboden aan Versatel ter 
aflevering bij eindgebruikers van Versatel.  

 
10. De strekking van deze overeenkomst is dat Versatel (in beginsel) haar verkeer op een 

Regional Acces Point (hierna: RAP of RAPs) van KPN aanlevert. Voor KPN is 
overeengekomen dat zij het verkeer dat origineert op haar netwerk op de Points of Presence 
(hierna: PoP of PoPs) van Versatel aanlevert. Versatel heeft haar netwerk uitgerold naar de 
RAPs in alle access area’s, twintig in totaal, van KPN. Daartoe heeft Versatel in de nabijheid 
van die RAPs PoPs gecreëerd. De PoPs zijn vervolgens met de desbetreffende regionale 
RAPs van KPN verbonden door zogenoemde carriersystemen. Aanvankelijk zijn in zeventien 
gevallen carriersystemen door Versatel zelf aangelegd; in drie gevallen zijn carriersystemen 
van KPN neergelegd. 

 
11. In 2001 en 2002 (Letter of Intent van 9 juli 2001 en een overeenkomst van februari 2002 ) zijn 

er afspraken tussen Versatel en KPN gemaakt ten aanzien van het medegebruik van de 
carriersystemen van Versatel. De carriersystemen van KPN werden vervangen door 
carriersystemen van Versatel. 

 

 
2 Besluit van het college met kenmerk OPTA/TN/2005/203466. Dit besluit is op 1 januari 2006 in werking getreden. Op 11 mei 

2007 heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven dit besluit getoetst. De aanwijzingen van KPN en Versatel ten aanzien 

van aanmerkelijke marktmacht zijn daarbij in stand gebleven. 
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12. KPN heeft het medegebruik van de carriersystemen van Versatel bij brief van 31 maart 2005 
met kenmerk 2005-3085-KW per 30 juni 2005 opgezegd voor zes access area’s, te weten 
Arnhem, Deventer, Enschede, Groningen, Leeuwarden en Nijmegen.  

 
13. Versatel heeft in een brief van 6 april 2005 (zonder kenmerk) aangegeven per 30 juni 2005 

sleeptarieven in rekening te brengen voor verkeer dat over het netwerk van Versatel gesleept 
dient te worden. Versatel geeft daarbij aan het door KPN gehanteerde sleeptarief te hanteren. 

 
14. KPN heeft in een brief van 20 april 2005 met kenmerk 2005-3265-KW aangegeven geen 

rekening te houden met extra kosten als gevolg van het opzeggen van de carriersystemen. 
 

15. Versatel geeft in een brief/fax van 27 april 2005 (zonder kenmerk) aan dat zij het in rekening 
brengen van de sleepkosten baseert op de beleidsregels van OPTA inzake de redelijkheid van 
de vaste terminating tarieven. De sleepkosten die Versatel aan KPN in rekening zal brengen 
zullen gelijk zijn aan het tarief dat KPN voor de carriersystemen heeft moeten betalen. KPN is 
hiermee volgens Versatel goedkoper uit dan met het betalen van feitelijke minuten.  

 
16. KPN heeft het gebruik van carrier systemen in tien andere access area’s beëindigd per 1 

maart 2006, te weten Amersfoort, Alkmaar, Breda, Eindhoven, Den Haag, Haarlem, Heerlen, 
Rotterdam regio, Venlo en Zwolle (brief KPN van 30 november 2005 met kenmerk 2005-4818-
KW).  

 
17. In vervolg daarop heeft Versatel in een brief van 12 december 2005 (zonder kenmerk) 

aangegeven ook sleeptarieven in rekening te brengen voor verkeer voor bovengenoemde 
regio’s omdat dit verkeer niet meer regionaal wordt aangeboden. Versatel geeft tevens aan de 
maximering van de sleepkosten tot het niveau van de carriersystemen los te laten. Versatel 
geeft aan voortaan de werkelijke minuten tegen het door KPN gehanteerde sleeptarief in 
rekening te brengen.  

 
18. KPN geeft in een brief van 18 januari 2006 met kenmerk 2005-5118-KW aan dat zij ervan 

uitgaat dat Versatel afziet van het in rekening brengen van sleepkosten en de facturen dus 
beperkt tot het verrekenen van regionale afgiftetarieven. 

 
19.  Versatel geeft in haar brief van 25 januari 2006 (zonder kenmerk) aan dat zij niet aan het 

verzoek van KPN zal voldoen en derhalve de additionele sleepkosten in rekening zal brengen.  
  
20. KPN heeft bij brief van 31 januari 2006 met kenmerk 2006-5235-KW het gebruik van de 

carriersystemen van Versatel in de resterende vier access area’s beëindigd per 1 mei 2006, te 
weten Amsterdam, ’s Hertogenbosch, Rotterdam stad en Utrecht. KPN heeft vervolgens 
aangegeven eigen carriersystemen aan te leggen naar vier toegangspunten in het Versatel 
netwerk, te weten Amsterdam (MG), Rotterdam, ’s Hertogenbosch en Amsterdam (BN). 
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21. KPN stelt in haar brief van 20 februari 2006 voor de interconnectie-overeenkomst tussen 
Versatel en KPN uit 1998 naar aanleiding van het besluit gespreksafgifte op een aantal punten 
te wijzigen. 

 
22. Op 1 maart 2006 deelt Versatel per brief mee aan KPN dat zij de door KPN voorgestelde 

wijzigingen niet accepteert. Versatel is wel bereid te onderhandelen over wijzigingen die beide 
partijen ten goede komen. 

  
23. Bij brief van 7 juli 2006 met kenmerk 2006-6357-KW heeft KPN bij Versatel geïnformeerd naar 

de voorwaarden voor co-locatie en eventueel andere bijkomende kosten voor toegang op de 
PoPs van het netwerk van Versatel. 

 
24. Bij brief van 2 augustus 2006 (zonder kenmerk) heeft Versatel aangegeven te onderzoeken of 

een dergelijk aanbod mogelijk is. Daarnaast heeft Versatel de voorwaarden voor het 
medegebruik van de carriersystemen van Versatel, zoals die ten tijde van de opzeggingen van 
KPN golden, ingetrokken. 

 
25. Bij brief van 23 augustus 2006 (zonder kenmerk) heeft Versatel aangegeven dat het 

genoemde onderzoek heeft uitgewezen dat de realisatie van een speciale ruimte voor derden 
in de co-locatieruimten niet mogelijk is, uitgaande van dezelfde voorwaarden die KPN aan 
marktpartijen stelt ten behoeve van MDF access co-locatie. Versatel heeft voorgesteld dat 
KPN zelf met de gebouweigenaren contact opneemt om een oplossing te vinden.  

 
26. Bij brief van 5 september 2006 met kenmerk: 200606713-KW heeft KPN aangegeven niet te 

vragen om een aanbod met dezelfde voorwaarden als KPN aan marktpartijen stelt ten 
behoeve van MDF access co-locatie. KPN geeft aan bereid te zijn redelijke voorwaarden in 
overweging te nemen. Daarnaast gaat KPN ervan uit dat, zolang het niet mogelijk is om het 
verkeer op de door Versatel aangewezen toegangspunten af te leveren, KPN geen hogere 
vergoeding dan regionale afgiftetarieven verschuldigd is. 

 
27. Bij brief van 26 oktober 2006 met kenmerk: 2006-69991-KW heeft KPN gevraagd of voor het 

afgeven van verkeer aan Versatel gebruik kan worden gemaakt van de interconnectiepunten 
van het netwerk van Tele2. Daarnaast heeft KPN het verzoek gedaan om regionale co-locatie, 
zijnde toegang tot de ruimte van Versatel om het carriersysteem af te monteren op het ISRA-
punt van Versatel. Ten slotte verzocht KPN ook om een aanbod voor het medegebruik van de 
carriersystemen van Versatel. 

 
28. Bij brief van 12 december 2006 met kenmerk: 2006-7269-KW heeft KPN aangegeven contact 

op te nemen met de gebouweigenaren en voorts dat zij nog geen antwoord heeft ontvangen 
op het verzoek tot een aanbod voor het medegebruik van de carriersystemen van Versatel. 

 
29. Bij brief van 22 december 2006 (zonder kenmerk) heeft Versatel op verzoek van KPN een lijst 
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met adressen van haar PoPs aan KPN gezonden. 
 

30. Bij brief van 9 januari 2007 met kenmerk: 2007-7414-KW  heeft KPN aangegeven graag in 
overleg te treden over het gebruik van zestien carriersystemen van Versatel. KPN verzocht 
Versatel om voorafgaand aan het overleg een aanbod te doen. KPN gaf daarnaast aan dat de 
lijst met PoPs niet overeenkomt met hetgeen op 19 juni 2006 door Versatel is toegestuurd. 
Daarnaast gaf KPN aan graag tijdig geïnformeerd te worden indien Versatel de locaties waar 
de PoPs zich bevinden gaat verlaten. 

 
31. Bij brief van 10 januari 2007 (zonder kenmerk) heeft Versatel de – naar eigen zeggen – juiste 

lijst met adressen van de Versatel PoPs aan KPN gezonden. 
 

32. Bij brief van 26 januari 2007 met kenmerk: 2007-7505-kW verzoekt KPN nogmaals om een 
aanbieding voor het medegebruik van carriersystemen van Versatel en stelt hierbij een termijn 
van uiterlijk tien dagen. De aanbieding kan vanaf dan beperkt worden tot de vijftien resterende 
locaties, waar KPN nog geen eigen carriersysteem heeft. 

 
33. Bij email van 29 januari 2007 geeft Versatel aan dat het haar niet zal lukken op korte termijn 

een offerte uit te brengen voor het medegebruik van haar carriersystemen wegens 
onduidelijkheden over de RAPs en de interconnectieverplichting van Versatel. 

 
34. Bij brief van 22 februari 2007 met kenmerk: 2007-7648-KW geeft KPN aan dat zij, naar 

aanleiding van de email van Versatel van 29 januari 2007, zelf carriersystemen zal aanleggen:  
In Q1 in Rotterdam, en in Q2 op de 15 resterende toegangspunten. Verder wijst KPN erop dat 
Versatel volgens haar gehouden is om op haar vier switches, waar KPN thans verkeer aflevert 
voor afwikkeling op het Versatel netwerk, gespreksafgiftediensten aan KPN te leveren tegen 
ten hoogste vertraagd reciproke regionale tarieven. 

 
35. Bij email van 22 februari 2007 geeft Versatel aan dat het verwezenlijken van een en ander  

“nog geen sinecure is”. 
 

36. Bij brief van 22 februari 2007 met kenmerk KPN-LO/jt/07-4621 dient KPN bij het college een 
aanvraag ex artikel 12.2 Tw tot beslechting van een geschil tussen KPN en Versatel in. 

 
37. Bij brief van 27 februari 2007 doet Versatel een aanbod voor het medegebruik van haar 

carriersystemen. Het betreft de 16 carriersystemen die KPN op dat moment niet in gebruik 
heeft.  

 
38. Bij brief van 12 maart 2007 met kenmerk 2007-7688-KW bevestigt KPN de ontvangst van de 

offerte voor het medegebruik van de Versatel carriersystemen naar de regionale PoP locaties 
van Versatel. KPN wijst er in deze brief op dat het nog slechts kan gaan om medegebruik van 
carriersystemen ten behoeve van vijftien PoP locaties van Versatel. Volgens KPN is namelijk 

   5



 

Besluit 
Openbare versie 

voor één locatie al met Versatel overeengekomen dat KPN zelf een carriersysteem aanlegt. 
Voorts vraagt KPN om een specificatie per afzonderlijke PoP, en wijst KPN erop dat het door 
Versatel gevraagde tarief ruim zes maal zo hoog is dan de tarieven die Versatel in het 
verleden aan KPN in rekening bracht voor het medegebruik van de Versatel carriersystemen. 
Voor KPN is het onduidelijk waar deze kostenstijging aan toe is te schrijven. Voorts wijst KPN 
erop dat de tarieven van Versatel ook veel hoger zijn dan de tarieven die doorgaans in de 
markt voor vergelijkbare diensten worden gehanteerd. KPN verzoekt dan ook om een 
toelichting. 

 
39. Bij brief van 14 maart 2007 heeft Versatel een reactie op de brief van KPN van 12 maart 2007 

gegeven, waarbij zij tevens KPN heeft uitgenodigd om met een tegenvoorstel te komen. 
 

40. Bij brief van 26 maart 2007 met kenmerk 2007-7785-KW schrijft KPN dat zij de opmerking van 
Versatel dat Versatel aan KPN kosten in rekening zal brengen in verband met de aansluiting 
van KPN carriersystemen op de regionale PoPs van Versatel niet kan plaatsen. Hierbij verwijst 
zij naar artikel 1.1.1.9. in Annex 1 van de interconnectieovereenkomst, waaruit zou blijken dat 
Versatel die kosten zelf draagt. KPN zal dan ook niet accepteren dat Versatel in dit verband 
kosten in rekening brengt. Daar KPN begrijpt dat Versatel dan zelf voor hoge kosten komt te 
staan, geeft zij aan bereid te zijn om met Versatel naar alternatieven te zoeken die volgens 
dezelfde tijdslijnen (Q2 2007) voor KPN een vermindering van inkoopkosten tot maximaal 
vertraagd reciproke regionale afgiftetarieven zullen opleveren. KPN herhaalt dat zij nog steeds 
van mening is dat Versatel gehouden is om op haar vier switches gespreksafgiftediensten aan 
KPN te leveren tegen ten hoogste vertraagd reciproke regionale tarieven. 

 
41. Op 27 maart 2007 is er een emailwisseling tussen Versatel en KPN waarin KPN aangeeft niet 

te willen onderhandelen, maar in Q2 haar eigen carriersystemen aangelegd wil hebben. 
Versatel geeft aan dat dit niet mogelijk is. 

 
42. Bij brief van 13 april 2007 met kenmerk 2007-793-KW geeft KPN, als reactie op de uitnodiging 

van Versatel om met een tegenvoorstel te komen, aan wat naar haar mening een redelijk tarief 
is voor het medegebruik van carriersystemen. Voorts verzoekt KPN aan Versatel om nadere 
informatie aangaande de mogelijkheid dat KPN haar eigen carriersystemen aanlegt en aansluit 
op de PoPs van Versatel. KPN verzoekt Versatel een gespecificeerde opgave te doen van de 
planning voor de werkzaamheden ten behoeve van deze aansluitingen, uitgaande van de 
forecast van KPN voor Q2, 2007, alsmede van de eventuele kosten die Versatel daarbij aan 
KPN in rekening meent te moeten brengen.  

 
 

4 Samenvatting standpunten partijen: 

De aanvraag van KPN 
43. KPN licht haar aanvraag toe met een inleidende beschrijving van de wijze waarop zij verkeer 
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bij Versatel afleverde: oproepen vanuit het KPN-netwerk die bestemd waren voor abonnee-
aansluitingen op het Versatel-netwerk werden door KPN vanaf de betrokken regionale KPN-
centrales aan Versatel overhandigd en vervolgens door Versatel met behulp van haar 
transmissielijnen (al dan niet via haar PoPs) vervoerd naar de vier Versatel-switches voor 
verdere afwikkeling naar de daarop aangesloten abonnee-aansluitingen. KPN benadrukt in dit 
verband dat het verkeer weliswaar op papier werd afgeleverd op een regionale PoP van 
Versatel gelegen in de nabijheid van de regionale centrales van KPN, maar dat feitelijk al het 
verkeer (al dan niet via die regionale Versatel-PoP) naar één van vier switches in het Versatel-
netwerk werd gerouteerd en vanuit die switches door Versatel werd afgewikkeld naar de 
gebelde abonnee-aansluitingen. Voor het (mede)gebruik van carriersystemen van Versatel ten 
behoeve van gespreksafgifte op het Versatel-netwerk bracht Versatel aan KPN extra kosten in 
rekening bovenop de gespreksafgiftetarieven. Teneinde deze extra kosten te vermijden, heeft 
KPN in 2005 eigen carriersystemen aangelegd. Hiertoe routeert KPN het verkeer, bestemd 
voor de afwikkeling op het Versatel-netwerk, eerst binnen het KPN-netwerk naar vier regionale 
KPN-centrales en brengt KPN dat verkeer vervolgens vanuit die vier KPN-centrales via de zelf 
aangelegde carriersystemen naar de betrokken vier Versatel-switches.  

 
44. KPN voert aan dat Versatel eerst, met ingang van 1 juni 2005, additionele sleepkosten in 

rekening is gaan brengen, en vervolgens, met ingang van 1 maart 2006, nationale 
afgiftetarieven. Naar de mening van KPN is dit onrechtmatig. Er bestaat namelijk geen enkele 
noodzaak tot het slepen van verkeer tussen centrales van Versatel aangezien KPN zowel in de 
oude situatie (koppeling vanuit twintig regionale KPN-centrales) als in de nieuwe situatie 
(koppeling vanuit vier KPN-centrales) het verkeer uiteindelijk op dezelfde vier Versatel-
switches aflevert. Naar de mening van KPN gelden de vier Versatel-switches waarop KPN het 
verkeer aflevert als punten in het Versatel-netwerk waarop Versatel op grond van het 
marktanalysebesluit inzake Wholesale gespreksafgifte in elk geval met ingang van 1 januari 
2006 aan KPN toegang dient te bieden en alwaar Versatel KPN ook gespreksafgifte tegen 
regionale afgiftetarieven dient aan te bieden. Het door Versatel in rekening brengen van 
sleeptarieven of andersoortige (interregionale) doorgiftetarieven dan wel nationale 
afgiftetarieven is dan ook met die verplichting in strijd. Ook het bepaalde in artikel 1.4.4.10 in 
Annex 1 van de interconnectie-overeenkomst tussen partijen is in strijd met de systematiek 
van de marktanalysebesluiten afgifte en doorgifte, omdat Versatel daarin wordt toegestaan een 
nationaal afgiftetarief in rekening te brengen zonder dat daadwerkelijke doorgifte tussen 
verschillende centrales in het Versatel-netwerk plaatsvindt. Artikel 1.4.4.10 zegt het volgende: 

 
1.4.4.10 The national rate tariff as defined in paragraph 1.4.4.11 will apply to Answered 
Calls where KPN Telecom routes this call to a Point of Presence in an Access Area 
other than the Access Area where the Telco Subscriber Connection is located and the 
Point of Presence in the Access Area where the Telco Subscriber Connection is 
located is both operational and not congested. Regional rate tariff as defined in 
paragraph 1.4.4.11 will apply to Answered Calls where KPN Telecom routes this call to 
a Point of Presence in an Access Area where the Telco Subscriber Connection is 
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located. All other Answered Calls will be charged at the ‘regional minus’ tariff as 
defined in paragraph as defined in paragraph 1.4.4.11 

 
45. Versatel is gevraagd om aanpassing van de overeenkomst, echter Versatel weigert dit. Omdat 

Versatel bleef volhouden dat voor KPN regionale interconnectiemogelijkheden bestonden, te 
weten interconnectie met de PoPs van Versatel, heeft KPN Versatel verzocht om een 
specificatie van de voorwaarden en tarieven voor toegang (waaronder co-locatie) op de PoPs 
van Versatel. KPN heeft Versatel tevens verzocht om te bevestigen dat bij deze vorm van 
interconnectie door Versatel uitsluitend (vertraagd reciproke) regionale afgiftetarieven aan KPN 
in rekening zouden worden gebracht. Versatel heeft KPN te kennen gegeven dat Versatel op 
geen van de betrokken PoP’s co-locatie ten behoeve van interconnectie kan bieden. Ook een 
nadere specificatie van overige voorwaarden en tarieven heeft Versatel niet gegeven, noch 
heeft Versatel de door KPN verzochte bevestiging van toepasselijke gespreksafgiftetarieven 
verschaft.  

 
46. In reactie hierop heeft KPN bij brief van 5 september 2006 aan Versatel laten weten dat 

Versatel kennelijk op de haar aangegeven PoPs geen toegang kan bieden en dat KPN erop 
vertrouwt dat, zolang de situatie duurt, Versatel KPN uitsluitend regionale afgiftetarieven in 
rekening brengt. Door Versatel is hier niet op gereageerd en Versatel blijft aan KPN nationale 
afgiftetarieven in rekening brengen. Daarna heeft KPN Versatel nog verzocht een offerte uit te 
brengen voor medegebruik van de door Versatel tussen de regionale centrales van KPN (de 
RAPs) en de PoPs van Versatel aangelegde transmissielijnen, de zg. carriersystemen. 
Versatel heeft echter bij emailbericht van 29 januari 2007 aangegeven voorlopig niet een 
dergelijke offerte te willen uitbrengen in verband met nog vele onduidelijkheden over de RAPs 
van KPN, de PoPs van Versatel en de interconnectieverplichtingen van Versatel.  

 
47. Tot slot beperkt KPN de reikwijdte van het geschil tot de vraag naar de rechtmatigheid van de 

nationale afgiftetarieven die Versatel sinds 1 september 2006 in rekening brengt. 
 

48. KPN heeft het college gevraagd te beslissen: 
 

PRIMAIR: 
 

(i) dat Versatel in strijd handelt met haar verplichtingen bij of krachtens de Tw door aan 
KPN nationale afgiftetarieven in rekening te brengen in verband met de door Versatel 
in de periode vanaf 1 september 2006 aan KPN geleverde gespreksafgiftediensten; en 

 
(ii) dat de vier switches in het Versatel-netwerk, waarop KPN thans verkeer aflevert ten 

behoeve van door Versatel te leveren gespreksafgiftediensten, gelden als punten in 
het Versatel-netwerk waar Versatel, op grond van en overeenkomstig de aan haar in 
de marktanalysebesluit gespreksafgifte opgelegde verplichtingen, aan KPN toegang 
ten behoeve van gespreksafgifte moet verlenen en gespreksafgiftediensten moet 

   8



 

Besluit 
Openbare versie 

bieden tegen ten hoogste vertraagd reciproke afgiftetarieven; en 
 

(iii) dat artikel 1.4.4.10 in Annex 1 van de tussen partijen gesloten 
interconnectieovereenkomst in elk geval met ingang van 1 januari 2006 in strijd is met 
het bepaalde bij of krachtens de Tw, dan wel dat Versatel in strijd handelt met de aan 
haar bij of krachtens de Tw opgelegde verplichtingen indien zij met een beroep op 
voornoemde bepaling in de interconnectie-overeenkomst aan KPN nationale 
afgiftetarieven in rekening brengt in verband met de thans en sinds 1 september 2006 
door Versatel aan KPN geleverde gespreksafgiftediensten; 

 
SUBSIDIAIR, indien en voor zover het college van oordeel is dat de vier genoemde Versatel-
switches niet hebben te gelden als toegangspunten in het netwerk van Versatel alwaar KPN 
door Versatel toegang ten behoeve van gespreksafgifte alsmede gespreksafgiftediensten 
tegen regionale afgiftetarieven dienen te worden geboden overeenkomstig de aan haar in het 
marktanalysebesluit gespreksafgifte opgelegde verplichtingen: 

 
(i)  dat Versatel in strijd handelt met haar verplichtingen bij of krachtens de Tw door aan 

KPN nationale afgiftetarieven in rekening te brengen in verband met de door Versatel 
in de periode vanaf 1 september 2006 aan KPN geleverde gespreksafgiftediensten; en 

 
(ii) dat Versatel binnen twee weken na de datum van het door het college te nemen 

besluit in dit geschil aan KPN een aanbod dient te doen voor toegang tot de twintig 
door Versatel aangeduide RAP’s en voor het tegen vertraagd reciproque regionale 
afgiftetarieven afnemen van gespreksafgiftediensten op die RAP’s, welk aanbod in 
overeenstemming is met de aan Versatel opgelegde verplichtingen in het 
marktanalysebesluit gespreksafgifte; en 

 
(iii) dat Versatel, zolang zij aan het subsidiair onder (ii) gestelde niet of niet volledig heeft 

voldaan, voor de door haar aan KPN te leveren gespreksafgiftediensten vanaf de vier 
betrokken Versatel-switches ten hoogste vertraagd reciproque regionale afgiftetarieven 
mag rekenen overeenkomstig de aan Versatel in het marktanalysebesluit 
gespreksafgifte opgelegde tariefmaatregel. 

 

ZIENSWIJZE VERSATEL 
49. Versatel verweert zich tegen het primaire verzoek van KPN door te stellen dat Versatel niet in 

strijd handelt met het bij of krachtens de Tw bepaalde door aan KPN nationale tarieven in 
rekening te brengen. Nergens in het marktanalysebesluit gespreksafgifte is bepaald dat 
Versatel moet koppelen op de vier switches in haar netwerk en dat daarvoor niet de twintig 
regionale PoPs gebruikt mogen worden die zijn geplaatst bij de twintig RAPs van KPN. Ook in 
het marktanalysebesluit is door het college aansluiting gezocht bij de FTA beleidsregels van 18 
april 2003, waarin is opgenomen dat een partij regionale tarieven in rekening moet brengen 
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indien interconnectie plaatsvindt op het niveau van de regionale verkeerscentrales van KPN.  
 
50. Versatel en KPN hebben in 1998 een interconnectie-overeenkomst3 gesloten, waarbij is 

overeengekomen om de koppeling van netwerken op het niveau van de twintig RAPs te doen 
plaatsvinden door middel van het plaatsen van twintig PoPs. De vraag of in een dergelijke PoP 
switchfaciliteiten aanwezig zijn speelde daarbij geen enkele rol. In de overeenkomst is 
nadrukkelijk en volstrekt helder opgenomen dat wanneer KPN het verkeer aanlevert op een 
andere PoP van Versatel dan in de Acces Area waar de abonnee van Versatel zich bevindt en 
Versatel in die Acces Area een operationele PoP heeft, KPN het nationale tarief dient te 
betalen.  

 
51. Versatel benadrukt in dit verband nog dat Versatel door KPN indertijd werd gedwongen om ten 

behoeve van haar dienst Versatel Terminating haar netwerk uit te rollen naar de twintig RAPs 
van KPN en haar netwerk dus – hoe inefficiënt dat misschien ook was – uit te breiden met 
twintig PoPs. KPN heeft er zelf voor gekozen om het verkeer niet meer op twintig maar op vier 
PoPs aan Versatel te leveren. Dit maakt de interconnectie-overeenkomst op dit punt niet 
opeens onredelijk of zelfs in strijd met het bij of krachtens de wet gestelde. In ieder geval is de 
interconnectie-overeenkomst op dit punt niet in strijd met het marktbesluit afgifte. Dit besluit 
verplicht Versatel niet om de structuur van twintig regionale RAPs / PoPs te vervangen door de 
door KPN vereiste vier toegangspunten waarbij dan eveneens regionale tarieven in rekening 
gebracht zouden moeten worden.  

 
52. Versatel voldoet aan de toegangsverplichting als bepaald in onderdeel xx van het dictum in het 

marktbesluit afgifte. Versatel stelt KPN immers in staat om gespreksafgifte af te nemen en 
eveneens om dat te doen tegen vertraagd reciproke tarieven. KPN betoogt kennelijk – ten 
onrechte – dat alleen die punten in het netwerk die voorzien zijn van een switch kwalificeren 
als toegangspunten. De door KPN gebezigde term toegangspunt komt alleen voor in het kader 
van de transparantieverplichting als opgenomen in onderdeel xxii onder c van het dictum. KPN 
is bekend met de locatie van alle toegangspunten van het vaste telefoonnetwerk van Versatel 
waarop interconnectie kan worden afgenomen.  

 
53. Versatel voert voorts nog aan dat het college het Referentie Interconnectie Aanbod (hierna: 

RIA) van KPN destijds heeft beoordeeld en heeft goedgekeurd. Hiermee heeft het college 
geoordeeld dat het RIA niet in strijd is met het bepaalde bij of krachtens de wet. 

 
54. Al met al concludeert Versatel dat de interconnectie-overeenkomst en de naleving daarvan niet 

in strijd is met het bij of krachtens de Tw bepaalde. 
 
55. Voor wat betreft het subsidiaire verzoek van de aanvraag stelt Versatel zich op het standpunt 

dat dit verzoek prematuur is en niet ontvankelijk dient te worden verklaard. Partijen zijn in 

 
3 Telco PSTN Terminating Access Service, version 1999.2.3  
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gesprek over een hernieuwde toegang tot de 15 RAPs. Dienaangaande wijst Versatel op de 
correspondentie ter zake. Naar de mening van Versatel zijn partijen nog steeds in 
onderhandeling over co-locatie op de twintig PoPs van Versatel zodat van een geschil tussen 
partijen op dit punt geen sprake is.  

 
56. Ook wat betreft de mogelijkheid voor KPN om de carriersystemen van Versatel (mede) te 

gebruiken zijn partijen nog in gesprek. Op 27 februari 2007 heeft Versatel aan KPN een offerte 
uitgebracht waarin aan KPN het voorstel is gedaan om het medegebruik te realiseren tegen 
een vergoeding van 200.000 Euro per maand. 

 

5 Juridisch Kader 
Art. 12.2 Tw 

57. In artikel 12.2 van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw) is, kort gezegd, bepaald dat het 
college op aanvraag een geschil kan beslechten tussen aanbieders en ondernemingen die 
openbare elektronische communicatienetwerken of openbare elektronische 
communicatiediensten aanbieden, indien er een geschil is ontstaan over de nakoming van een 
bij of krachtens de Tw rustende verplichting.  

 
58. Onder een geschil wordt volgens het tweede lid van art. 12.2 Tw mede verstaan een geschil 

inzake de vraag of, indien deze aanbieders en ondernemingen een overeenkomst hebben 
gesloten op basis van een bij of krachtens de Tw 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 met het bij of krachtens de Tw bepaalde.  

 
59. Het College voor het Beroep van het bedrijfsleven (hierna: CBb) heeft zich onlangs tweemaal 

uitgesproken over de geschilbeslechtende bevoegdheid van OPTA in het geval er sprake is 
van een overeenkomst tussen partijen. Kort gezegd komen deze uitspraken erop neer dat het 
college in de situatie dat er een overeenkomst is tussen partijen uitsluitend bevoegd is het 
geschil te beslechten als de overeenkomst tussen partijen in strijd is met het bij of krachtens 
de Tw gestelde. Dit met het oog op de te respecteren contractsvrijheid van partijen.4  

 
Art. 6a.2 Tw  

60. Op grond van artikel 6a.2 Tw is Versatel in het besluit gespreksafgifte van het college van 21 
december 2005 aangewezen als een partij met aanmerkelijke marktmacht op de 
wholesalemarkt voor gespreksafgifte op haar vaste telefoonnetwerk en is Versatel passende 
verplichtingen opgelegd5. Deze verplichtingen betreffen: 

 
4Uitspraak van 27 september 2006, LJN AY8879.(MTA). Uitspraak van 15 maart 2007, LJN: BA0744, Awb 06/176 en 06/177 

(WPS II, schriftelijke wilsuiting). 
5 Het besluit “De wholesalemarkten voor gespreksafgifte op afzonderlijke openbare telefoonnetwerken, verzorgd op een vaste 

locatie, OPTA/TN/2005/203466. Dit besluit is op 1 januari 2006 inwerking getreden. 
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1. Toegangsverplichting als bedoeld in artikel 6a.6 Tw.  
In het dictum van het besluit, onder xx, is bepaald dat Versatel dient te voldoen aan 
redelijke verzoeken om toegang, zodanig dat afnemers in staat worden gesteld om 
gespreksafgifte af te nemen.  

2. Transparantieverplichting als bedoeld in artikel 6a.9, eerste lid Tw. 
In het dictum van het besluit, onder xxii, is in dit verband de verplichting opgelegd dat 
Versatel bepaalde informatie met betrekking tot alle diensten die zij levert in het kader van 
de toegangsverplichting op de markten voor gespreksafgifte bekend dient te maken. 

3. Tariefverplichting als bedoeld in artikel 6a.7 Tw. 
Deze tariefsverplichting houdt in dat Versatel een tarief voor gespreksafgifte mag rekenen 
dat niet hoger is dan het tarief dat drie jaar tevoren voor KPN gegolden heeft (“vertraagde 
reciprociteit”), conform de in de beleidsregels inzake de redelijkheid van vaste terminating 
tarieven6 (de beleidsregels) neergelegde methodiek (maar met uitzondering van de in 
randnummer 23 van die beleidsregels geformuleerde uitzonderingsgrond). 

 
61. Het CBb heeft in zijn beslissing van 11 mei 20077 de toegangsverplichting en 

transparantieverplichting voor Versatel niet vernietigd. Het college heeft wel de aan Versatel 
opgelegde tariefverplichting vernietigd met betrekking tot gespreksafgifte dat is ontstaan op 
andere telefoonnetwerken dan dat van KPN. Met andere woorden de tariefverplichting voor 
verkeer dat is ontstaan op het telefoonnetwerk van KPN is niet vernietigd. 

 
Beleidsregels inzake de redelijkheid van de tarieven voor vaste gespreksafgifte8

62. In 2003 heeft het college aanleiding gezien om de vaste afgiftetarieven van aanbieders die niet 
waren aangewezen als partijen met aanmerkelijke marktmacht op grond van de oude 
Telecommunicatiewet te reguleren. Aanleiding hiervoor waren de omstandigheden in de markt 
en het feitelijke gedrag van niet-aangewezen aanbieders, zijnde het verhogen van hun tarieven 
zonder dat daaraan een onderliggende stijging van de kosten ten grondslag lag. Het college 
achtte het aannemelijk dat de tarieven van de niet-aangewezen partijen ongeremd zouden 
kunnen gaan groeien. Aangezien dit marktverstorende effecten zou hebben, achtte het college 
het noodzakelijk om maatregelen te nemen waarbij maximale tarieven werden 
voorgeschreven. Deze tarieven werden in de beleidsregels bepaald op het niveau van het 
regionale gespreksafgiftetarief van KPN zoals dat drie jaar eerder gold. Dit uitgangspunt werd 
genoemd het beginsel van vertraagde reciprociteit. 

 
63. Bij de totstandkoming van de beleidsregels heeft het college de markt geconsulteerd. In een 

zogenoemd consultatiedocument zijn partijen stellingen en vraagpunten voorgelegd, waarop 
partijen dan konden reageren. Het college heeft op zijn beurt weer gereageerd op die reacties 

 
6 Beleidsregels inzake de redelijkheid van vaste terminating tarieven, OPTA/IBT/2003/201171, 18 april 2003. 
7 Uitspraak van het CBb van 11 mei 2007, LJN: BA4880 
8 De aanpassing van deze beleidsregels d.d 13 februari 2007 (kenmerk: OPTA/TN/2007/200177) is voor onderhavige casus 

niet relevant. 
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door zijn uiteindelijke standpunt weer te geven en uit te leggen (onder het kopje “Oordeel”). De 
consultatie en het uiteindelijke standpunt van het college zijn opgenomen in de zogenoemde 
“Nota van bevindingen”, een bijlage bij de beleidsregels.  

 
64. In deze Nota van bevindingen komen de noodzaak, de gewenste effectiviteit, de systematiek 

en de daarbij gehanteerde uitgangspunten inzake de regulering van afgiftetarieven aan de 
orde. In dit verband is door het college aangegeven dat hij voornemens is om in zijn 
beleidsregels het regionale afgiftetarief van KPN als uitgangspunt te nemen voor de bepaling 
van de redelijkheid van de tarieven van niet-aangewezen aanbieders. Met andere woorden: de 
tarieven die door de aanbieders mochten worden gehanteerd mochten niet hoger zijn dat het 
regionale tarief van KPN drie jaar eerder. Reden hiervoor was dat partijen voldoende in staat 
zijn geweest om hun netwerken zodanig uit te rollen dat zij op het niveau van de regionale 
centrale van KPN kunnen interconnecteren. Voor zover dat niet het geval is, is dit een eigen 
afweging en keuze geweest van de alternatieve aanbieders om hun netwerk niet naar dit 
regionale niveau uit te rollen. Naar het oordeel van het college kon deze keuze er niet toe 
leiden dat deze partijen op grond hiervan toegestaan zou moeten worden een hoger dan 
regionaal tarief te hanteren.9  

 
65. Het CBb heeft in zijn uitspraak van 16 juni 200510 overwogen dat het college als 

bestuursorgaan beoordelingsvrijheid toekomt bij het vaststellen van redelijke tarieven voor 
gespreksafgifte en dat het college in redelijkheid (in een geschil) gebruik heeft kunnen maken 
van het door het college ontwikkelde beginsel van vertraagde reciprociteit. Ook bij de nadere 
invulling van het criterium van de vertraagde reciprociteit overweegt het CBb dat het college 
beoordelingsruimte toekomt. Ook in de recente uitspraak van het CBb is de redelijkheid van 
het door het college gehanteerde beginsel van de vertraagde reciprociteit door het CBb weer 
bevestigd.11 

 

6 Overwegingen 
 
6.1  Het primaire verzoek 
 

66. Het primaire verzoek van KPN heeft betrekking op de vraag of Versatel in strijd handelt met 
haar verplichtingen bij of krachtens de Tw door nationale tarieven in rekening te brengen. In dit 
verband voert KPN onder meer aan dat de vier switches van Versatel als punten zouden 
gelden waar Versatel toegang ten behoeve van gespreksafgifte moet verlenen tegen ten 
hoogste vertraagd reciproke tarieven. En voorts dat artikel 1.4.4.10 in Annex 1 van de tussen 
partijen gesloten interconnectie-overeenkomst in elk geval met ingang van 1 januari 2006 in 

 
9 Zie bladzijde 24-26 van de Nota van bevindingen. 
10 Nrs. 04/1116 en 04/1117 
11 Uitspraak van het CBb van 11 mei 2007, LJN: BA4880 
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strijd is met het bepaalde bij of krachtens de Tw. 
 
67. Het college merkt in dit verband op dat allereerst de vraag beantwoord moet worden of het 

college bevoegd is uitspraak te doen in dit geschil betreffende het primaire verzoek. Hierbij 
neemt hij in aanmerking dat er tussen partijen een interconnectie-overeenkomst geldt. Gelet 
op de uitspraken van het CBb zoals in de paragraaf 5 genoemd, zal het college hierbij moeten 
beoordelen of de overeenkomst tussen Versatel en KPN in strijd is met het bij of krachtens de 
Tw gestelde. Indien die strijdigheid ontbreekt, is het college niet bevoegd om het geschil op dit 
punt te beslechten. Het college overweegt in dit verband het volgende. 

 
68. Het besluit kent voor Versatel een toegangsverplichting en een tariefverplichting. In het 

Juridisch kader (zie paragraaf 5 hiervoor) zijn in dit verband de relevante bepalingen en 
verplichtingen uit het besluit gespreksafgifte weergegeven. Voor wat betreft de 
tariefverplichting is in dit verband gewezen op de in de beleidsregels inzake de redelijkheid van 
de tarieven voor vaste gespreksafgifte neergelegde methodiek. Kort gezegd komt het erop 
neer dat Versatel verplicht is voor het afwikkelen van verkeer ten hoogste regionale vertraagd 
reciproke tarieven in rekening te brengen. 

 
69. In het besluit gespreksafgifte is de dienst gespreksafgifte toegelicht. In randnummer 115 van 

genoemd besluit is aangegeven dat de dienst vaste gespreksafgifte van andere aanbieders 
dan KPN, in casu dus Versatel, begint op het niveau van de regionale centrale. De wijze 
waarop de markt voor vaste gespreksafgifte van andere aanbieders is bepaald, is immers 
ingegeven door de topologie van het netwerk van KPN en de hierop aangepaste regionale 
uitrol van netwerken van alternatieve aanbieders. Alternatieve aanbieders hebben namelijk 
hun netwerken (voornamelijk in het jaar 2002) uitgerold naar alle twintig RAPs van KPN door 
ter plaatse PoPs in te richten.  

 
70. De beleidsregels gaan, bij het voorschrijven van de maximale vertraagd reciproke regionale 

afgiftetarieven, ook uit van de systematiek dat het verkeer van KPN, bestemd voor 
eindgebruikers van een alternatieve aanbieder, op regionaal niveau door KPN aan de 
alternatieve aanbieder wordt aangeboden.  

 
71. Voor een goed begrip van het in het besluit gespreksafgifte en de beleidsregels gehanteerde 

begrip (vertraagde) reciprociteit wijst het college nog op het volgende. Bij het principe van 
reciprociteit is uitgegaan van de topologie van KPN’s netwerk en de kosten van KPN’s 
netwerk. Die kosten zijn als startpunt gebruikt voor het vaststellen van de afgiftetarieven van 
KPN. De afgiftetarieven van andere aanbieders zijn daarvan afgeleid (het principe van 
reciprociteit). Hiermee werd beoogd dat andere aanbieders dezelfde efficiëntieprikkel als KPN 
zouden ondervinden, maar dan met een vertraging van drie jaar. Deze principiële keuze voor 
de netwerktopologie en – kosten van KPN als uitgangspunt voor het bepalen van de tarieven 
van KPN en de andere aanbieders, betekent dat de netwerktopologie en –kosten van andere 
aanbieders, in casu Versatel, buiten beschouwing zijn gebleven. In dit verband merkt het 

   14



 

Besluit 
Openbare versie 

college op dat voor zover het betoog van KPN uitgaat van de netwerktopologie en –kosten van 
Versatel, dit betoog geen doel treft. De geschetste benadering is de staande praktijk en het 
college ziet dan ook niet in dat deze praktijk, gedurende jaren door KPN geaccepteerd, thans 
als onredelijk zou moeten worden beschouwd. 

 
72. Uit het vorenstaande volgt dat voor andere aanbieders het besluit gespreksafgifte, in 

combinatie met de beleidsregels, uitsluitend betrekking heeft op afgiftetarieven voor zover die 
worden gerekend voor afgifte van verkeer op regionaal niveau.  

 
73. Voor zover KPN in dit verband aanvoert dat de vier switches waarop KPN het verkeer aflevert 

als punten in het Versatel-netwerk gelden waarop Versatel toegang dient te bieden tegen 
regionale afgiftetarieven, deelt het college dit standpunt van KPN niet. Naar het oordeel van 
het college gaat KPN hier voorbij aan het feit dat voor andere aanbieders het besluit 
gespreksafgifte en de beleidsregels uitgaan van de dienst afgifte die begint op het niveau van 
de (desbetreffende) regionale centrale. 

 
74. De vraag ligt voor of artikel 1.4.4.10 in Annex 1 van de tussen partijen gesloten interconnectie-

overeenkomst in strijd is met het besluit gespreksafgifte en de beleidsregels. In dit artikel is, 
kort gezegd, bepaald dat in het geval KPN verkeer aanlevert in een andere regio dan waar de 
desbetreffende eindgebruiker van Versatel zich bevindt terwijl in die regio wel een PoP van 
Versatel aanwezig is, Versatel gerechtigd is nationale afgiftetarieven te rekenen. Naar het 
oordeel van het college is van strijdigheid met het besluit gespreksafgifte geen sprake. Zoals 
gezegd, het besluit gespreksafgifte en de beleidsregels schrijven uitsluitend regionaal 
vertraagd reciproke afgiftetarieven voor in de situatie dat er aan een alternatieve terminerende 
partij verkeer wordt aangeboden op het niveau van de regionale centrales, in casu de 
toegangspunten (de PoPs) waarop Versatel de mogelijkheid aanbiedt om tegen regionale 
afgiftetarieven verkeer aan te leveren. Voor zover partijen hiervan afwijken, door bijvoorbeeld 
op een hoger niveau of in een andere dan de bestemde regio verkeer aan te leveren, heeft het 
besluit afgifte en bijbehorende beleidsregels daar geen betrekking op. Kortom, indien een partij 
ervoor kiest om op een hoger niveau of in een andere dan de bestemde regio aan te leveren, 
staat het de afwikkelende partij vrij om daar een ander dan regionaal tarief voor in rekening te 
brengen. Van strijdigheid met het besluit gespreksafgifte en de bijbehorende beleidsregels is 
geenszins sprake.  

 
75. In dit verband wordt door KPN nog aangevoerd dat een rechtvaardiging voor het rekenen van 

hogere, nationale tarieven, ontbreekt omdat er in feite helemaal niet door Versatel wordt 
gesleept en er derhalve geen additionele kosten door Versatel worden gemaakt. Naar het 
oordeel van het college is dit niet relevant. Het college heeft met de toegangsverplichting en de 
tariefverplichting voor andere aanbieders in het besluit afgifte en de beleidsregels uitsluitend 
gereguleerd dat andere aanbieders toegang dienen te verlenen op regionaal niveau als hiertoe 
een redelijk verzoek wordt gedaan. En uitsluitend voor de situatie dat verkeer wordt afgegeven 
op regionaal niveau een regionaal vertraagd reciproque tarief als maximaal tarief verplicht 
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gesteld. Hierbij is in zekere zin geabstraheerd van de daadwerkelijke kosten die een 
alternatieve partij moet maken om het verkeer dat wordt aangeleverd op regionaal niveau op 
de plaats van bestemming te krijgen. Hierbij is ook buiten beschouwing gelaten op welke wijze 
die partij het verkeer feitelijk bij de bestemde eindgebruiker aflevert. Dit hangt samen met de 
keuze voor reciprociteit. Het college verwijst in dit verband op hetgeen hij in randnummer 71 
dienaangaande heeft overwogen. Op grond hiervan is het naar het oordeel van het college, 
gelet op de systematiek van de regulering van de afgiftetarieven, niet relevant hoe Versatel het 
verkeer uiteindelijk aflevert en of er door Versatel bijvoorbeeld sleepkosten worden gemaakt.  

 
76. Het college komt tot de conclusie dat de interconnectie-overeenkomst voor wat betreft artikel 

1.4.4.10 in Annex 1 niet in strijd is met het besluit gespreksafgifte en de beleidsregels. Op 
grond hiervan concludeert het college dat, gelet op de eerdergenoemde uitspraken van het 
CBb, het college niet bevoegd is het geschil op dit punt te beslechten. Aan het overige door 
KPN verzochte komt het college derhalve niet meer toe.  

 
 

6.2 Het subsidiaire verzoek 
 

77. Het in het subsidiaire verzoek onder (i) gevraagde komt overeen met het onder (i) in het 
primaire verzoek gevraagde. Onder verwijzing naar de overwegingen in paragraaf 6.1 
concludeert het college dat hij niet bevoegd is het geschil op dit punt te beslechten.  

 
78. Het onder (ii) gevraagde komt er kort gezegd op neer dat het college bij besluit Versatel 

verplicht om binnen twee weken na de datum van het door het college te nemen besluit aan 
KPN een aanbod te doen voor toegang tot de twintig RAPs tegen vertraagd reciproke 
regionale afgiftetarieven, welk aanbod in overeenstemming dient te zijn met de verplichtingen 
die Versatel zijn opgelegd in het besluit gespreksafgifte. In dit verband overweegt het college 
het volgende. 

 
79. Met KPN is het college van oordeel dat Versatel verplicht is een redelijk verzoek tot toegang te 

honoreren. Uit het besluit gespreksafgifte en de beleidsregels volgt namelijk dat Versatel, naar 
aanleiding van een redelijk verzoek hiertoe, toegang ten behoeve van de afgifte van verkeer 
dient te verlenen op regionaal niveau, waarbij voor de afgifte vertraagd regionale reciproke 
tarieven gelden12. 

 
80. Uit de feiten blijkt dat KPN eerst bij brief van 7 juli 2006 bij Versatel heeft geïnformeerd naar de 

voorwaarden voor co-locatie en eventueel andere bijkomende kosten voor toegang op de 
PoPs van het netwerk van Versatel. 

 

 
12 Deze verplichting is door het CBb bekrachtigd in haar uitspraak van 11 mei 2007. Het college dient de verplichting alleen 

nader te specificeren.  
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81. Uit de feiten blijkt tevens dat KPN eerst bij brief van 26 oktober 2006 (kenmerk 2006-6991-KW) 
aan Versatel heeft gevraagd om een aanbod voor het medegebruik van de carriersystemen 
van Versatel. 

 
82. Uit de feiten blijkt voorts dat partijen ongeveer gedurende een half jaar met elkaar, naar het 

oordeel van het college weinig constructief, hebben gecommuniceerd over de toegang tot de 
twintig PoPs van Versatel en de interconnectieverbindingen tussen die PoPs en de RAPs van 
KPN (de zogenaamde carriersystemen).  

 
83. Versatel heeft meermalen aangegeven dat een en ander niet op korte termijn te realiseren is.  

Bijvoorbeeld door aan te geven dat in onderzoek is of een aanbod mogelijk is, of dat realisatie 
van co-locatie moeilijk ligt (doorverwijzing naar gebouweigenaren), door pas op 10 januari 
2007 de lijst met juiste adresgegevens van de PoPs te sturen en door op 29 januari 2007 te 
melden dat het haar niet zal lukken op korte termijn een offerte uit te brengen voor het 
medegebruik van haar carriersystemen wegens onduidelijkheden over de RAPs en de 
interconnectieverplichting van Versatel. Versatel heeft uiteindelijk, na het indienen van de 
geschilaanvraag door KPN, bij brief van 27 februari 2007, een aanbod gedaan voor het 
medegebruik van haar carriersystemen.  

 
84. KPN is naar het oordeel van het college niet altijd duidelijk geweest over wat zij nou precies 

van Versatel verlangde. Het college sluit niet uit dat KPN eigenlijk op twee gedachten hinkte; 
enerzijds haar primaire voorkeur voor interconnectie op uitsluitend de vier switches van 
Versatel tegen regionaal tarief, anderzijds het alternatief, in geval haar primaire voorkeur geen 
doorgang kon vinden, om te interconnecteren met de twintig PoPs van Versatel op regionaal 
niveau tegen regionaal tarief. Dit is ook in lijn met de formulering door KPN van de gevraagde 
beslissing van het college. 

 
85. Door KPN is in de communicatie met Versatel in dit verband herhaaldelijk benadrukt dat zij 

vindt dat Versatel slechts regionale tarieven kan hanteren bij interconnectie op de vier switches 
van Versatel. Dit maakte haar verzoeken om informatie over de mogelijkheden en de kosten 
van interconnectie met de twintig PoPs van Versatel niet overtuigender. 

 
86. Voor wat betreft het medegebruik van de carriersystemen van Versatel is door Versatel een 

aanbod gedaan bij brief van 27 februari 2007. KPN heeft in dit verband, in haar brief van 12 
maart 2007, aangegeven dat zij dit aanbod nog onvoldoende gespecificeerd vindt omdat er 
door Versatel een totaalbedrag wordt gehanteerd, zonder dat duidelijk is waar dit aanbod op is 
gebaseerd. Versatel heeft KPN bij brief van 14 maart 2007 uitgenodigd tot het doen van een 
tegenvoorstel. In een brief van 13 april 2007 doet KPN een tegenvoorstel, met de uitnodiging 
hierop te reageren. Ook herhaalt KPN in deze brief haar verzoek om nadere specificatie van 
het aanbod. 

 
87. Voor wat betreft het aanleggen van eigen carriersystemen door KPN naar de PoPs van 
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Versatel zijn partijen ook in gesprek. In een brief van 22 februari 2007 met kenmerk: 2007-
7648-KW geeft KPN te kennen dat zij de PoPs met haar eigen carriersystemen zal aansluiten, 
omdat Versatel heeft aangegeven geen offerte voor medegebruik te kunnen leveren. In een 
email van 22 februari 2007 reageert Versatel hierop door aan te geven dat de kosten van het 
aansluiten van de eigen carriersystemen op de PoPs van Versatel hoger zullen zijn dan de 
kosten van medegebruik van de carriersystemen van Versatel. KPN reageert hierop door in 
een brief van 26 maart 2007 (2007-7785-KW) te bestrijden dat de kosten van de aansluiting op 
de PoPs van Versatel voor rekening van KPN zijn. In een email van 27 maart 2007 reageert 
Versatel hierop door te stellen dat deze kosten wel degelijk voor rekening van KPN zijn. In een 
brief van 13 april 2007 vraagt KPN om een gespecificeerde opgave te doen van de planning 
voor de werkzaamheden ten behoeve van deze aansluitingen, alsmede van de kosten die 
Versatel daarbij KPN in rekening meent te moeten brengen. 

 
88. Uit het vorenstaande volgt dat Versatel weliswaar een aanbod heeft gedaan, maar dat dit 

aanbod niet in overeenstemming is met de aan Versatel opgelegde transparantieverplichting 
als opgenomen in het dictum, onder xxii, van het Besluit gespreksafgifte. Het door Versatel 
gedane aanbod is naar de mening van het college in ieder geval onvoldoende gespecificeerd 
c.q. ontbundeld. Zo ontbreekt ondermeer een ontbundeld aanbod in de zin van een aanbod 
waarbij de kosten per PoP gespecificeerd zijn. Ook heeft Versatel nog geen concreet aanbod 
gedaan voor de toegang tot de PoPs van Versatel en de kosten van co-locatie. Voor de 
overige transparantie-eisen verwijst het college naar het dictum, onder xxii, van het Besluit 
gespreksafgifte. 

 
89. Op grond van het vorenstaande wijst college het verzoek van KPN op dit punt toe en verplicht 

hij Versatel om binnen twee weken na dagtekening van dit besluit een aanbod te doen aan 
KPN betreffende het medegebruik van de carriersystemen en betreffende het aansluiten van 
de carriersystemen van KPN op de PoPs van Versatel. Hierbij dient het aanbod van Versatel 
voldoende gespecificeerd te zijn en ook voor het overige te voldoen aan de 
transparantieverplichting als bedoeld in het dictum onder xxii van het Besluit gespreksafgifte. 

 
90. Voor wat betreft het onder (iii) in het subsidiaire verzoek verzochte, overweegt het college het 

volgende. De gevraagde beslissing van KPN op dit punt betreft een besluit van het college 
waarbij Versatel wordt verplicht slechts vertraagd reciproke regionale afgiftetarieven in 
rekening te brengen zolang het aanbod van Versatel niet voldoet aan de transparantie-eisen 
van het Besluit gespreksafgifte. Het college wijst dit verzoek af.  

 
91. Hierbij neemt het college in aanmerking dat hij geen enkele aanleiding heeft om aan te nemen 

dat Versatel niet of niet tijdig zal voldoen aan de verplichting om een aanbod te doen als 
verwoord in randnummer 89 van dit besluit. De termijn van twee weken is naar het oordeel van 
het college een redelijke termijn, waarbinnen Versatel in staat moet worden geacht te voldoen 
aan de relatief eenvoudige opdracht om een voldoende transparant aanbod te doen. In geval 
Versatel hieraan desalniettemin geen (tijdige) uitvoering geeft, heeft KPN de mogelijkheid het 
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college te verzoeken om handhaving van onderhavig geschilbesluit. 
 

7 Dictum 
 

92. Het college is niet bevoegd te beslissen over het primaire verzoek van KPN en niet bevoegd te 
beslissen over het onder (i) verzochte in het subsidiaire verzoek. 

 
93. Het college wijst het onder (ii) verzochte in het subsidiaire verzoek toe. Het college verplicht 

Versatel om binnen twee weken na dagtekening van dit besluit aan KPN een transparant 
aanbod te doen betreffende het medegebruik van de carriersystemen van Versatel en 
betreffende het aansluiten van de carrier systemen van KPN op de PoPs van Versatel. Dit 
aanbod dient te voldoen aan de transparantieverplichtingen als opgelegd in het Besluit 
gespreksafgifte, onder xxii van het dictum. 

 
94. Het college wijst het onder (iii) verzochte in het subsidiaire verzoek af. 

 
 
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
namens het college, 
Wnd. sectorleider Telefonie 
 
 
 
drs. J.G.J. Keetelaar 
 
 
Beroep bij het CBb 
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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