
   

Besluit 
Openbaar 

Ons kenmerk: OPTA/TN/2007/200992 

Zaaknummer: G.01.07 / G.02.07 

  

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 artikel 12.2, 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. Orange is aanbieder van onder meer openbare mobiele telefoondiensten en transitdiensten. Het 

verkeer afkomstig van Orange en de afnemers van haar transitdienstverlening wordt thans 
afgeleverd bij Vodafone door middel van een eenzijdige directe interconnectieverbinding1.  

 
2. Orange heeft het college bij brief van 8 januari 2007 verzocht een redelijk tarief vast te stellen 

voor de maandelijkse ‘subscription fee’ die door Vodafone bij Orange in rekening wordt 
gebracht. 

 
3. Bij brief van 11 januari 2007 heeft Vodafone het college kort gezegd verzocht Orange te 

verplichten om haar verkeer op indirecte wijze bij Vodafone aan te leveren.  
 
4. Vodafone heeft in december 2006 aangegeven de directe interconnectieverbinding met Orange 

op 31 januari 2007 te zullen beëindigen. Daarom heeft het college zich op 31 januari 2007 in 
een voorlopig besluit2 uitgelaten over het spoedeisende gedeelte van de aanvraag van Orange: 
op welke wijze wordt de interoperabiliteit tussen Orange en Vodafone na 31 januari 2007 
gewaarborgd. Het college heeft daarbij besloten dat Vodafone de bestaande eenzijdige directe 
interconnectieverbinding van het verkeer van Orange naar het netwerk van Vodafone in stand 
dient te laten. Verder heeft het college in het genoemde voorlopige besluit de aanvraag van 
Vodafone afgewezen. 

 
5. Dit besluit betreft het definitieve besluit op de aanvragen van Orange en Vodafone. Het college 

is van oordeel dat het verzoek van Orange om haar verkeer via een directe 
interconnectieverbinding bij Vodafone af te leveren niet onredelijk is. Ter beslechting van het 
tussen Orange en Vodafone gerezen geschil stelt het college in dit besluit het redelijke tarief 
vast dat Vodafone bij Orange in rekening mag brengen voor de maandelijkse ‘subscription fee’. 
Dit redelijke tarief is gelijk aan het tarief dat Vodafone hiervoor thans in rekening brengt, zijnde 
€ 63.500. 

                                                     
1  Het verkeer van Vodafone wordt bij Orange aangeleverd door een indirecte interconnectieverbinding. Om die reden betreft 

de directe interconnectieverbinding van Orange met Vodafone een eenzijdige verbinding.  
2  OPTA/TN/2007/200256 
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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. 

 
9. Op 31 januari 2007 heeft het college een voorlopig besluit genomen ten aanzien van beide 

aanvragen. Het dictum van dat besluit luidt als volgt. 
 

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. 

 
10. Op 2 februari 2007 heeft het college een verzoek om informatie aan Vodafone gezonden waarin 

vragen zijn gesteld over het door Vodafone gehanteerde maandelijkse tarief voor de 
‘subscription fee’ en over de interconnectierelaties die Vodafone met andere partijen 
onderhoudt. Deze vragen zijn op 16 februari 2007 door Vodafone beantwoord. 

 

                                                     
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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11. Op 23 februari 2007 heeft het college naar aanleiding van deze beantwoording nadere vragen 
aan Vodafone gesteld. Deze vragen zijn op 2 maart 2007 door Vodafone beantwoord. 

 
12. Op 21 maart 2007 heeft Orange afschriften van correspondentie met Vodafone over betalingen 

en betalingsvoorwaarden bij het college ingediend. 
 
13. Op 22 maart 2007 heeft Orange een bedrijfsvertrouwelijke kostenberekening voor interconnectie 

bij het college ingediend. 
 
14. Op 22 maart 2007 heeft Vodafone een bedrijfsvertrouwelijke kostenberekening voor 

interconnectie bij het college ingediend alsmede afschriften van correspondentie met Orange 
over betalingen en betalingsvoorwaarden. 

 
15. Op 28 maart 2007 heeft ten aanzien 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 behandelen. 

 
16. Bij besluit van heden beslist het college definitief op de aanvragen van Orange en Vodafone. 
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3 Feiten 
 
17. Orange en Vodafone zijn aanbieders van een openbaar elektronisch communicatienetwerk en 

aanbieders van een openbare elektronische communicatiedienst in Nederland. 
 
18. Het verkeer afkomstig van Orange en de afnemers van haar transitdienstverlening werd, ten 

tijde van de geschilaanvragen, afgeleverd bij Vodafone door middel van een eenzijdige directe 
interconnectieverbinding.  

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

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.  

 
20. Vodafone dreigde 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 eindigden met ingang van 31 januari 2007.  

 
21. Conform het voorlopige besluit van het college van 31 januari 2007 wordt het verkeer afkomstig 

van Orange en de afnemers van haar transitdienstverlening thans afgeleverd bij Vodafone door 
middel van een eenzijdige directe interconnectieverbinding en brengt Vodafone hiervoor 
maandelijks een ‘subscription fee’ van € 63.500 aan Orange in rekening. 
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4 Samenvatting standpunten partijen 
 
22. Orange heeft haar verzoek als volgt ingeleid. 

i. 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. 

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

sluiten van een nieuwe interconnectieovereenkomst 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. 

 
iii. 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. 

 
iv. 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 
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. 

 
v. 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 interconnectieovereenkomst. 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 – 
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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. 

 
23. Orange verzoek het college: 

i. 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 ter zake 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; 

 
ii. 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 ter zake van de door haar in verband met 
voornoemde interconnectieverbindingen verleende diensten; 

 
iii. 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; 

 
iv. althans zodanige maatregelen te nemen en een zodanige last onder dwangsom op te 

leggen als OPTA zal vernemen te behoren. 
 
24. Vodafone heeft het geschil als volgt samengevat. 

i. Vodafone en Orange hebben op 2 april 2004 volledige overeenstemming bereikt over 
alle onderdelen van een interconnectieovereenkomst 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 

                                                     
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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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. 

 
ii. 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. 

 
iii. 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. 

 
iv. 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 interconnectieovereenkomst 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 
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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. 

 
25. Vodafone verzoekt het college: 

i. 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; 

 
ii. 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. 

 
26. Tijdens de eerste hoorzitting heeft Orange verder aangegeven dat het college zich een oordeel 

dient te 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 eerste 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. 
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27. Tijdens de eerste 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 eerste 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. 

 
28. Tijdens de tweede hoorzitting heeft Orange verder onder meer aangegeven dat naar haar 

mening bij de beoordeling van de (on)redelijkheid van een tarief rekening moet worden 
gehouden met de gemaakte kosten; het gaat weliswaar niet om kostenoriëntatie, maar de 
onderliggende kosten vormen wel een referentiekader. Naar haar mening staan de door 
Vodafone gemaakte kosten niet in een redelijke verhouding tot de ‘subscription fee’ van 
€ 63.500. Een bedrag van € 1.000 tot € 1.500 acht zij redelijk. 
 
Orange heeft tijdens de tweede hoorzitting nogmaals aangegeven dat Orange direct met 
Vodafone wil interconnecteren, maar wel onder redelijke voorwaarden. 

 
29. Tijdens de tweede hoorzitting heeft Vodafone verder onder meer aangegeven dat zij van mening 

is dat tussen partijen op 18 december 2006 geen overeenstemming was bereikt over een 
interconnectieovereenkomst en dat Vodafone hiervoor geen verwijt treft. Naar haar mening is 
hiermee aan de voorwaarden voor de beëindiging van de dienstverlening voldaan. 
 
Ten aanzien van de ‘subscription fee’ merkt Vodafone op dat de Tw niet aangeeft dat het college 
een redelijk tarief moet vaststellen bij de beoordeling van tarieven in het kader van 
geschilbeslechting, maar dat moet worden vastgesteld of een tarief onredelijk hoog is en 
daarmee een belemmering vormt voor de totstandkoming van interoperabiliteit en 
interconnectie. 
 

30. In het vertrouwelijke gedeelte van de tweede hoorzitting heeft Vodafone een toelichting gegeven 
op de onderliggende kosten. 

 
31. Het verslag van de tweede hoorzitting is bij dit besluit gevoegd. 
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5 Juridisch Kader 
 
32. 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: 

o 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; 

o de ontwikkeling van de interne markt; 
o het bevorderen van belangen van eindgebruikers wat betreft keuze, prijs en kwaliteit. 

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

“1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen, indien dit in het licht van de doelstellingen, 
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.” 

 
34. 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.” 

 
35. 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 
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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.”  
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6 Overwegingen 

6.1 Beoordeling 
 
Beschrijving van het geschil 
 
36. 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’. 

 
37. Ten aanzien van het eerste deel van het geschil heeft het college op 31 januari 2007 een 

voorlopig besluit genomen. Daarin heeft het college aangegeven dat hij zich over het tweede 
deel van het geschil in een nader te nemen definitief geschilbesluit zou uitlaten. Ten aanzien van 
het tweede deel van het geschil overweegt het college het volgende. 

 
Bevoegdheid 
 
38. Het college is van oordeel dat hij bevoegd is om te beslissen op 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. 

 
39. 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. 

 
40. De directe interconnectieverbinding van Orange met Vodafone kwalificeert naar het oordeel van 

het college 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. 

 
41. Zoals hiervoor onder randnummer 35 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. 

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

Vodafone te beslissen. 
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43. Het college kan blijkens de Memorie van Toelichting5 bij artikel 12.2 Tw voorschriften geven ter 
beslechting van het geschil. 

 
Strijd met het bepaalde bij of krachtens de Tw 
 
44. 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. 

 
45. 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 uitgangspunt is 
ook in de rechtspraak6 bevestigd. 

 
46. Het college is van oordeel dat het verzoek van Orange aan Vodafone om de bestaande directe 

interconnectieverbinding in stand te laten niet onredelijk is. Daartoe overweegt het college het 
volgende. 

 
47. 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. 

 
48. 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. 

 
49. Vodafone heeft in dit verband gesteld dat “de voorwaarden voor beëindiging van de 

dienstverlening zijn vervuld” (randnummer 30 van de pleitnota van 28 maart 2007 van 
Vodafone). Door toch weer directe interconnectie van Vodafone te verlangen handelt Orange 
volgens Vodafone in strijd met de tussen partijen gesloten overeenkomst. Daarom moet het 
verzoek op voorhand onredelijk worden geacht, aldus Vodafone (randnummer 32 van de 
hiervoor genoemde pleitnota). 

 

                                                     
5  Kamerstukken II, 2002/2003, 28851, nummer 3 
6  Rechtbank Rotterdam, 28 februari 2006, LJN:AY6111. 
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50. Dienaangaande overweegt het college als volgt. De beoordeling van de redelijkheid van het 
verzoek van Orange geschiedt binnen de kaders van de Tw. Hierbij staat het hiervoor in 
randnummer 45 genoemde uitgangspunt voorop, namelijk de originerende aanbieder bepaalt op 
welke wijze het verkeer wordt afgeleverd, tenzij dit evident onredelijk is. In het voorgaande is het 
college tot de conclusie gekomen dat het verzoek van Orange binnen het hier genoemde 
beoordelingskader niet onredelijk is. Wat er verder ook zij van de Overeenkomst 
Zekerheidsstelling, de afspraken die Vodafone en Orange al dan niet hebben gemaakt en of 
deze al dan niet worden nagekomen, die omstandigheden leiden in dit geval niet tot de 
conclusie dat het verzoek van Orange tot directe interconnectie onredelijk is.  

 
Ten aanzien van het verzoek van Orange met betrekking tot het bepalen welke tarieven 
(waaronder in elk geval de ‘subscription fee’) Vodafone in redelijkheid aan Orange in rekening 
mag brengen 
 
51. De onderhandelingen, die Orange en Vodafone voeren en hebben gevoerd over het tot stand 

komen van interoperabiliteit, zijn niet vrijblijvend. Op zowel Orange als Vodafone rust, zoals in 
randnummer 33 en 34 is aangegeven, de verplichting om in Nederland eind- tot 
eindverbindingen tot stand te brengen en te waarborgen. 

 
52. Uit hetgeen Orange en Vodafone naar voren hebben gebracht leidt het college af dat zij er niet 

in zijn geslaagd om overeenstemming te bereiken over de (tarief)voorwaarden waaronder de 
interoperabiliteit tot stand moet worden gebracht en gewaarborgd. Met betrekking tot de tarieven 
die Vodafone bij Orange in rekening brengt is tijdens de hoorzitting vastgesteld dat de hoogte 
van maandelijkse ‘subscription fee’ tussen partijen in geschil is. 

 
53. Het college stelt in het kader van het geven van voorschriften zoals hiervoor genoemd in 

randnummer 43 de redelijke (tarief)voorwaarden vast die tussen Orange en Vodafone dienen te 
gelden teneinde het geschilpunt tussen partijen weg te nemen in de onderhandelingen die tot 
het tot stand brengen en waarborgen van interoperabiliteit moeten leiden. 

 
Voorschriften ter beslechting van het geschil 
 
54. 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.  

 
55. Hiervoor is uiteengezet dat Vodafone in strijd handelt met artikel 6.3, eerste lid, Tw juncto artikel 

2 BI. Daarom zal het college om het geschil te beslechten een voorschrift geven ten aanzien van 
de voorwaarden die tussen Vodafone en Orange dienen te gelden, met name ten aanzien van 
de maandelijkse ‘subscription fee’. 
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Vaststellen van een redelijk tarief voor ‘subscription fee’ 
 
56. In de Tw is niet bepaald wat de norm is voor het vaststellen van een tarief door het college 

indien de betrokken partijen hierover geen overeenstemming bereiken en het college wordt 
verzocht hierover een geschil te beslechten. De Memorie van Toelichting biedt 
aanknopingspunten en gelet op de jurisprudentie7 moet er vanuit worden gegaan dat dit een 
redelijk tarief moet zijn. Dit is dan ook de norm die het college in dit geval zal toepassen. 

 
57. Vodafone heeft de redelijkheid van haar tarief onderbouwd door haar tarief te vergelijken met de 

tarieven die andere partijen, aan wie Vodafone via een directe interconnectieverbinding verkeer 
aflevert, te weten [VERTROUWELIJK], aan haar in rekening brengen. 

 
58. Het tarief dat Vodafone aan Orange in rekening brengt is van dezelfde grootteorde als het tarief 

dat door andere aanbieders aan Vodafone in rekening wordt gebracht. 
 
59. Het tarief dat Vodafone in rekening brengt bij Orange bracht of brengt Vodafone ook in rekening 

bij andere partijen die via een directe interconnectieverbinding verkeer bij haar afleveren. 
 
60. Het tarief dat Vodafone bij Orange in rekening brengt beschouwt het college niet als 

belemmerend voor het verwezenlijken van de doelstellingen genoemd in artikel 1.3, vierde lid, 
Tw, zoals de bevordering van de concurrentie bij het leveren van elektronische 
communicatiediensten. Het college constateert verder dat de hoogte van het tarief er niet aan in 
de weg heeft gestaan dat [VERTROUWELIJK]  

 
61. Het college komt op basis van de bovenstaande overwegingen tot de conclusie dat het tarief van 

€ 63.500 dat Vodafone bij Orange in rekening brengt als redelijk kan worden beschouwd en stelt 
dit tarief vast als het redelijke tarief voor de maandelijkse ‘subscription fee’. 

 
Relatie tussen de ‘subscription fee’ en de onderliggende kosten 
 
62. Het college is van oordeel dat het redelijke tarief voor de maandelijkse ‘subscription fee’ van de 

directe interconnectieverbinding niet kostengeoriënteerd behoeft te zijn. De redenen hiervoor 
zijn de volgende. 

 
63. Het college kan partijen die over aanmerkelijke marktmacht (hierna: AMM) beschikken op grond 

van hoofdstuk 6a Tw verplichtingen opleggen indien het college van oordeel is dat deze 
verplichtingen in het kader van een marktanalyse geschikt en noodzakelijk zijn om 
geconstateerde mededingingsproblemen op te lossen. Deze verplichtingen kunnen de 
verplichting tot transparantie, non-discriminatie en tariefregulering op basis van kostenoriëntatie 
omvatten. 

                                                     
7  Rechtsoverweging 6.5 van de uitspraak van het CBb van 16 juni 2005 (LJN: AT 7789) 
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64. Voor de in geschil zijnde dienstverlening gelden voor Vodafone thans geen verplichtingen op 

grond van een marktanalysebesluit. Dit betekent dat er dus ook geen verplichtingen gelden 
inzake tariefregulering op basis van kostenoriëntatie voor de genoemde dienstverlening. 

 
65. Ook uit de wet (hoofdstuk 6 Tw) volgt geen verplichting om bij de vaststelling van de hoogte van 

de ‘subscription fee’ kostenoriëntatie toe te passen. Hiervoor8 heeft het college vastgesteld dat 
het in dit geval een redelijk tarief moet zijn. 

 
66. Het college is van oordeel dat verder geen argumenten naar voren zijn gebracht die tot een 

andere conclusie zouden leiden. 
 
Ten aanzien van het verzoek van Orange met betrekking tot bedrijfsvertrouwelijke gegevens 
 
67. 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.  

 
68. 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. 

 
Ten aanzien van het verzoek van Vodafone 
 
69. Het college wijst het verzoek van Vodafone af, omdat het volgens het hiervoor in randnummer 

45 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.  

 
70. 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. 

 

                                                     
8  Randnummer 56. 
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Ten aanzien van het voorlopige besluit 
 
71. Het college heeft zich, naar aanleiding van het spoedeisende belang, in het voorlopige besluit 

van 31 januari 2007 uitgesproken over het in stand laten van de directe interconnectieverbinding 
tussen Orange en Vodafone en het tarief dat Vodafone daarvoor bij Orange in rekening mocht 
brengen. 

 
72. Met dit definitieve besluit komt de gelding van het voorlopige besluit te vervallen. Het college 

wijst er echter op dat de verplichting voor Vodafone en Orange om interoperabiliteit te 
waarborgen onverminderd van kracht blijft, conform artikel 6.3, eerste lid, Tw juncto artikel 2 BI. 

 
Conclusie 
 
73. Al het voorgaande in overweging nemende is het college van oordeel dat het verzoek tot directe 

interconnectie van Orange niet onredelijk is en stelt het college het tarief van € 63.500 voor de 
maandelijkse ‘subscription fee’ vast als een redelijk tarief voor die directe interconnectie. 
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7 Dictum 
 

i. Het verzoek van Orange aan Vodafone tot directe interconnectie voor de aflevering van het 
verkeer afkomstig van Orange en van de netwerken van de afnemers van transitdiensten van 
Orange en bestemd voor de eindgebruikers van Vodafone is niet onredelijk. 

 
ii. Het college stelt het redelijke tarief voor de maandelijkse ‘subscription fee’ voor de bestaande 

eenzijdige directe interconnectieverbinding voor het verkeer afkomstig van Orange en van de 
netwerken van de afnemers van transitdiensten van Orange en bestemd voor de eindgebruikers 
van Vodafone vast op € 63.500. 
 

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. 

 
 


