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Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op grond 
van artikel 12.2, Telecommunicatiewet inhoudende de aanvraag van Orange Nederland N.V. van 
23 april 2007 
 

1 Samenvatting 
 
1. De door Orange ingediende geschilaanvraag betreft de hoogte van de zekerheidsstelling die 

Vodafone van Orange verlangt voor de interconnectieverbindingen die het mogelijk maken dat 
Orange verkeer afkomstig van haar eigen netwerk en van de netwerken van haar transitklanten 
aflevert op het netwerk van Vodafone. 

 
2. Orange is van mening dat de door Vodafone verlangde bankgarantie moet worden aangemerkt als 

onredelijk hoog en daarmee als ongerechtvaardigde belemmering voor de totstandkoming en 
waarborging van interoperabiliteit en interconnectie tussen de netwerken van Orange en Vodafone 
en verzoekt het college om op grond van zijn geschilbeslechtende en/of handhavende 
bevoegdheden te bepalen welke bankgarantie Vodafone in redelijkheid van Orange mag 
verwachten. 

 
3. Vodafone heeft het college verzocht zich onbevoegd te verklaren om kennis te nemen van het 

handhavings- en geschilbeslechtingsverzoek van Orange en Orange in haar verzoek niet-
ontvankelijk te verklaren op grond van het feit dat partijen op 12/13 maart 2007 overeenstemming 
hebben bereikt over een bankgarantie. 

 
4. Het college is alleen bevoegd tot het beslechten van geschillen waar hem een wettelijke taak is 

toegewezen. Verder is bepaald dat wanneer sprake is van bestaande overeenkomsten het college 
enkel bevoegd is wanneer sprake is van overeenkomsten die in strijd zijn met het bepaalde bij of 
krachtens de Telecommunicatiewet. 

 
5. Het college stelt vast dat tussen partijen een overeenkomst bestaat met daarin de bepaling over de 

verplichting tot het stellen van een bankgarantie die momenteel wordt nagekomen en acht zich niet 
bevoegd het geschil te beoordelen. 
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2 Verloop van de procedure 
 
6. Op 23 april 2007 ontving het college van Orange (“Orange”) en een aanvraag voor het in 

behandeling nemen van een geschil tussen Orange en Vodafone Libertel N.V. (“Vodafone”) inzake 
zekerheidsstelling interconnectie. Orange heeft een kopie van deze aanvraag verzonden aan 
Vodafone. 

 
7. Op 2 mei 2007 heeft het college bij brief met kenmerk OPTA/TN/2007/200798 aan Orange een 

ontvangstbevestiging van de aanvraag voor het in behandeling nemen van een geschil tussen 
Orange en Vodafone toegezonden. 

 
8. Bij twee brieven van 21 mei 2007 met de kenmerken OPTA/TN/2007/201005 en 

OPTA/TN/2007/201006 heeft het college Orange en Vodafone uitgenodigd voor een hoorzitting op 
11 juni 2007. 

 
9. Op 24 mei 2007 heeft het college van Vodafone haar zienswijze op de geschilaanvraag 

ontvangen. 
 
10. Bij brief van 31 mei 2007 met kenmerk DUTCN.0111\Matters\3345935.1 heeft het college van 

Orange aanvullende stukken ontvangen. Orange heeft een kopie van deze aanvullende stukken 
verzonden aan Vodafone. 

 
11. Op 11 juni 2007 zijn Orange en Vodafone ten kantore van het college gehoord. Een verslag van 

deze hoorzitting is als bijlage opgenomen bij de vertrouwelijke versie van het besluit. 
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3 Feiten 
 

12. Het in dit besluit onderhavige geschil betreft de hoogte van de zekerheidsstelling die Vodafone van 
Orange verlangt voor de interconnectieverbindingen die het mogelijk maken dat Orange verkeer 
afkomstig van haar eigen netwerk en van de netwerken van haar transitklanten aflevert op het 
netwerk van Vodafone. 

 
13. Over de zekerheidstelling zijn door partijen verschillende documenten overgelegd en 

gebeurtenissen gepasseerd die hier voor zover mogelijk relevant worden genoemd. 
 

14. Vodafone en Orange hadden op 2 april 2004 een “Standaardovereenkomst inzake interconnectie 
GSM Voice”. Deze overeenkomst zou eindigen op 1 december 2005. Op 13 september 2005 
meent Vodafone dat er met Orange overeenstemming is bereikt over het verlengen van deze 
overeenkomst tot 1 december 2006. Orange betwist deze overeenstemming maar Vodafone blijft 
de interconnectie leveren tot uiterlijk 31 december 2006. De tussenliggende periode wordt gebruikt 
om te onderhandelen over nieuwe voorwaarden voor de interconnectie tussen Vodafone en 
Orange. 

 
15. Op 23 oktober 2006 komen Vodafone en Orange de Overeenkomst zekerheidsstelling overeen. In 

deze overeenkomst is bepaald dat er een tijdelijke zekerheidsstelling wordt geleverd voor 3 
maanden gedurende de onderhandelingen. Krachtens deze tijdelijke overeenkomst zal er uiterlijk 
18 december 2006 overeenstemming moeten worden bereikt over de voorwaarden waaronder de 
interconnectie tussen Vodafone en Orange zou moeten worden voortgezet. In deze overeenkomst 
zekerheidsstelling is bepaald dat: 

a. “Orange draagt zorg voor dat de bankgarantie groot [VERTROUWELIJK], waarvan de 
tekst als bijlage 1 hierbij is toegevoegd, per 31 oktober 2006 aan Vodafone wordt 
verstrekt voor de duur van 3 maanden.” 

b. “Uiterlijk 18 december 2006 dient er overeenstemming te bestaan tussen partijen 
omtrent de voortzetting van de dienstverlening, dan wel in de vorm van een nieuw 
ondertekende overeenkomst, dan wel in de vorm van een nieuw overeen te komen 
garantstelling.” 

c. “Indien er geen overeenstemming over de nieuwe overeenkomst, dan wel nieuwe 
garantstelling, per 18 december 2006 is bereikt, dan wordt de per einddatum van de 
bankgarantie (31 januari 2007) de dienstverlening beëindigd.” 

 
16. Op 18 december 2006 accepteert Orange de nieuwe overeenkomst “Standaardovereenkomst 

inzake interconnectie GSM met kenmerk Vodafone Interconnection agreement / 2007.1.0 Final” 
die door Vodafone aan Orange is voorgesteld. Deze acceptatie van Orange is echter 
voorwaardelijk. Orange stelt dat indien Vodafone onverhoopt niet doorgaat met het wederzijds 
maken van de interconnectieverbinding, Orange zich genoodzaakt ziet de periodiek kosten voor 
het gebruik van de door Vodafone geleverde interconnectieverbindingen in een geschil aan OPTA 
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voor te leggen. In deze overeenkomst is ten aanzien van de zekerheidsstelling het volgende 
bepaald: 

a. “ORANGE draagt er zorg voor dat iedere contractsperiode een onherroepbare, 
onvoorwaardelijke en direct opeisbare bankgarantie, afgegeven door een betrouwbare 
Nederlandse bank, aan Vodafone wordt verstrekt. Deze bankgarantie dient van kracht 
te zijn voor een periode van minimaal de betreffende contractsperiode. De hoogte van 
de bankgarantie moet corresponderen met de vergoedingen die ORANGE uit hoofde 
van deze Overeenkomst in redelijkheid over een periode van twee (2) maanden aan 
Vodafone verschuldigd zal zijn. De tekst van de bankgarantie dient vooraf ter 
goedkeuring aan Vodafone te worden voorgelegd.” 

b. “In geval van substantiële wijziging in de actuele volumes (actuals) zal de hoogte van 
de bankgarantie naar rato worden aangepast. Onder substantiële wijziging wordt in 
ieder geval een wijziging van meer dan twintig (20) procent in volume gedurende twee 
opeenvolgende maanden verstaan. Indien bij Orange bekend is dat toekomstige 
volumes onderhevig zullen zijn aan een dergelijke substantiële wijziging, dan zal 
Orange Vodafone daarover tijdig schriftelijk in kennisstellen en instemmen met het 
aanpassen van de bankgarantie. Partijen analyseren halfjaarlijks op basis van de 
actuele volumes over het daaraan voorafgaande halfjaar of de hoogte van de dan 
geldende bankgarantie nog in overeenstemming is met de in het vorige lid beschreven 
uitgangspunten. Als blijkt dat een wijziging groter dan of gelijk aan twintig (20) procent 
per maand ontstaat of is ontstaan, zal de bankgarantie naar rato worden aangepast.” 

 
17. Vodafone constateert op 19 december 2006 dat er géén overeenstemming op 18 december 2006 

is bereikt. Vodafone doet deze constatering op basis van het feit dat Orange een voorwaardelijke 
acceptatie heeft gedaan en dus géén volledige acceptatie van de “Standaardovereenkomst inzake 
interconnectie GSM met kenmerk Vodafone Interconnection agreement / 2007.1.0 Final”. 

 
18. In een eerdere procedure heeft Orange op 8 januari 2007 een geschil met Vodafone bij het college 

aanhangig gemaakt over de hoogte van de subscription fee die Vodafone iedere maand aan 
Orange in rekening brengt voor directe interconnectie voor het verkeer dat termineert op haar 
netwerk. Vodafone heeft daarop op 11 januari 2007 een geschil bij het college aanhangig gemaakt 
met het verzoek de directe interconnectierelatie met Orange te beëindigen. 

 
19. Op 24 januari 2007 geeft Vodafone aan dat de tijdelijke bankgarantie die was overeengekomen op 

23 oktober 2007 op 31 januari 2007 vervalt. Vodafone heeft aangegeven “verheugd” te zijn “dat 
Orange deze bankgarantie, nu er géén overeenstemming is over de “Standaardovereenkomst 
inzake interconnectie GSM met kenmerk Vodafone Interconnection agreement / 2007.1.0 Final” 
van 18 december 2006 is bereikt, wil verlengen.” Vodafone stelt ten aanzien van de nieuwe 
tijdelijke bankgarantie het volgende: 

a. “Orange dient voor de periode van 1 februari tot 30 april 2007 een bankgarantie te 
verlenen die voldoet aan de in de Overeenkomst zekerheidstelling gestelde eisen 
(onherroepelijk, onvoorwaardelijk, direct opeisbaar) en die geldt ter hoogte van een 
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bedrag van drie maanden verwachte omzet” 
b. Op 31 januari 2007 bepaalt Vodafone dat de termijn van de bankgarantie, te weten 

drie maanden omzet, neerkomt op een bedrag van [VERTROUWELIJK].  
 
20. Het College heeft op 31 januari 2007 een voorlopig besluit genomen (OPTA/TN/2007/200256, 

zaaknummer G.01.07/G.02.07) ten aanzien van de op 8 januari 2007 en 11 januari 2007 door 
Orange en Vodafone bij het college aanhangig gemaakte geschillen. De interconnectie relatie 
tussen Vodafone en Orange moest volgens het voorlopige besluit gehandhaafd blijven en de 
maandelijkse “subscription fee” die Orange aan Vodafone zou moeten betalen op basis van de 
“Standaardovereenkomst inzake interconnectie GSM met kenmerk Vodafone Interconnection 
agreement / 2007.1.0 Final” van 18 december 2006 hoefde vooralsnog niet te worden gewijzigd. 

 
21. Op 7 maart 2007 stelt Vodafone de “Standaardovereenkomst inzake interconnectie GSM met 

kenmerk Vodafone Interconnection agreement / 2007.1.0 Final” van 18 december 2006 te 
accepteren zolang zij gehouden is Orange directe interconnectie te bieden. Ten aanzien van de 
zekerheidsstelling is volgens Vodafone nu dus de voorwaarden van artikel 10.4 van de 
“Standaardovereenkomst inzake interconnectie GSM met kenmerk Vodafone Interconnection 
agreement / 2007.1.0 Final” van 18 december 2006 van toepassing. Volgens de berekening van 
Vodafone als bijlage bij de brief aan Orange d.d. 7 maart 2007 bedraagt de bankgarantie voor 
twee maanden [VERTROUWELIJK]. 

 
22. Orange stelt zich in de brief d.d. 12 maart 2007 op het standpunt dat de bankgarantie gebaseerd 

dient te worden op de vergoeding exclusief BTW die Orange aan Vodafone verschuldigd is. 
 
23. Vodafone geeft op 13 maart 2007 aan dat zij reeds op 7 maart 2007 al bevestigd hebben dat de 

voorwaarden van de “Standaardovereenkomst inzake interconnectie GSM met kenmerk Vodafone 
Interconnection agreement / 2007.1.0 Final” van 16 december 2006 van kracht zijn. 

 
24. Vodafone heeft op 23 april 2007 een kort geding bij de rechtbank Rotterdam aanhangig gemaakt 

teneinde betaling van de bankgarantie door Orange zeker te stellen. Tijdens de zitting op 8 mei 
2007 zijn partijen overeengekomen dat er door Orange een tijdelijke bankgarantie wordt verleend 
van een bedrag van [VERTROUWELIJK], deze bankgarantie geldt tot 15 oktober 2007. 

 
25. Op 23 april 2007 maakt Orange het onderhavige geschil over de zekerheidsstelling aanhangig bij 

het college. 
 
26. Op 4 mei 2007 heet het college een definitief besluit genomen (OPTA/TN/2007/200992, 

zaaknummer G.01.07/G.02.07) over de geschillen tussen Vodafone en Orange welke op 
respectievelijk 8 januari 2007 en 11 januari 2007 zijn ingediend. De interconnectie-relatie tussen 
Vodafone en Orange moet volgens het definitieve besluit in stand blijven en het maandelijkse 
“subscription fee” dat Orange aan Vodafone moet betalen ten behoeve van de directe 
interconnectie krachtens de “Standaardovereenkomst inzake interconnectie GSM met kenmerk 
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Vodafone Interconnection agreement / 2007.1.0 Final” van 18 december 2006 hoeft niet te worden 
gewijzigd. Tegen dit besluit en het voorlopige besluit van 31 januari 2007 is door beide partijen 
beroep ingesteld bij het CBb waar de beide beroepen geclusterd behandeld worden (onder 
zaaknummer 07/435). 

 
27. Tot op heden wordt het besluit van het college d.d. 4 mei 2007 door partijen nageleefd. Orange 

blijft verkeer afleveren op het netwerk van Vodafone. Wat rest is het onderhavige geschil over de 
zekerheidsstelling zoals deze van Vodafone op basis van de “Standaardovereenkomst inzake 
interconnectie GSM met kenmerk Vodafone Interconnection agreement / 2007.1.0 Final” van 
Orange wordt vereist. 

4 Samenvatting standpunten partijen 
 
28. Kort gezegd komt het schriftelijke standpunt van Orange neer op het volgende. 

a. Orange is van mening dat tussen Orange en Vodafone geschil bestaat met betrekking tot de 
zekerheidstelling die Vodafone van Orange verlangt ter zake van de 
interconnectieverbindingen die het mogelijk maken dat Orange verkeer afkomstig van haar 
eigen netwerk en van de netwerken van haar transitklanten aflevert op het netwerk van 
Vodafone; 

b. Over deze zekerheidstelling hadden Orange en Vodafone op 18 december 2006 
overeenstemming bereikt conform de Overeenkomst Zekerheidstelling van 20 oktober 2006; 

c. Orange heeft naar aanleiding hiervan een bankgarantie gesteld van [VERTROUWELIJK]; 
d. Orange is van mening dat Vodafone zich op 7 maart 2007 op het standpunt heeft gesteld dat 

de bankgarantie, in afwijking van de Overeenkomst Zekerheidstelling en de overeenkomst 
van 18 december 2006, iets minder dat [VERTROUWELIJK] zou moeten bedragen, omdat 
deze bankgarantie, anders dan eerdere bankgaranties, volgens Vodafone ook de BTW zou 
moeten omvatten. 

e. Orange is van mening dat de door Vodafone verlangde bankgarantie moet worden 
aangemerkt als onredelijk hoog en daarmee als ongerechtvaardigde belemmering voor de 
totstandkoming en waarborging van interoperabiliteit en interconnectie tussen de netwerken 
van Orange en Vodafone, met name gelet op het debiteurenrisico dat Vodafone volgens 
Orange nauwelijks loopt; 

f. Orange is van mening dat het college bevoegd is om dit geschil te beslechten op basis van 
verschillende bepalingen in de telecommunicatiewet, te weten artikel 6.2, eerste en tweede 
lis, in samenhang bezien met artikel 6.3, eerste lid en artikel 2 van het Besluit 
interoperabiliteit. 
 

29. Orange heeft de volgende verzoeken gedaan. 
a. Om het geschil betreffende de maximaal door Vodafone aan Orange te verlangen 

zekerheidsstelling te beslechten doet Orange aan OPTA het verzoek om op grond van zijn 
geschilbeslechtende en/of handhavende bevoegdheden te bepalen welke bankgarantie 
Vodafone in redelijkheid van Orange mag verwachten ter zake van de door Vodafone in 
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verband met de interconnectieverbindingen verleende diensten; 
b. Om te voorkomen dat Vodafone gedurende de besluitvorming over het verzoek van a. 

overgaat tot beëindiging en/of beperking van de bestaande interconnectieverbinding doet 
Orange verder aan OPTA het verzoek om op grond van zijn geschilbeslechtende en/of 
handhavende bevoegdheden Vodafone op te dragen deze interconnectieverbindingen in 
stand te houden – dit onder verbeurte van een dwangsom van € 750.000 voor elke dag 
(daaronder mede begrepen delen van een dag) dat Vodafone niet voldoet aan dit gebod; 

c. Althans doet Orange aan OPTA het verzoek zodanige maatregelen te nemen en een 
zodanige last onder dwangsom aan Vodafone op te leggen als OPTA zal vernemen te 
behoren. 
 

30. Tijdens de hoorzitting heeft Orange daarnaast kort gezegd aangegeven dat OPTA in het verleden 
al eerder heeft beoordeeld welke zekerheidstelling in redelijkheid mag worden verlangd ter zake 
van interconnectiediensten en dat de door Vodafone verlangde zekerheidstelling in geen 
verhouding staat tot het werkelijke debiteurenrisico van Vodafone. 

 
31. Kort gezegd komt het schriftelijke standpunt van Vodafone neer op het volgende. 

a. Vodafone en Orange hebben in het najaar van 2006 onderhandelingen gevoerd over de 
verlenging van een interconnectie-overeenkomst die partijen in 2004 hebben gesloten. Ten 
aanzien van deze onderhandelingen hebben Vodafone en Orange op 20 oktober 2006 een 
overeenkomst gesloten die inhield dat als op 18 december 2006 geen overeenstemming 
was bereikt, de dienstverlening door Vodafone zou eindigen; 

b. Vodafone is van mening dat op 18 december 2006 geen overeenstemming was bereikt 
omdat Orange weigerde de maandelijkse ‘subscription fee’ te aanvaarden; 

c. Vodafone stelt dat Orange wegens het bestaan van een overeenkomst geen procesbelang 
meer heeft in deze procedure en dat er geen sprake is van gedragingen van haar die in strijd 
zijn met de wet); 

d. Op 4 mei 2007 heeft het college bepaald dat de ‘subscription fee’ redelijk was en dat 
Vodafone aan Orange directe interconnectie moest blijven bieden; 

e. Vodafone is van mening dat Vodafone en Orange op 12/13 maart 2007 overeenstemming 
hebben bereikt over de toepasselijkheid van het voorstel van 18 december 2006 zolang 
Vodafone aan Orange directe interconnectie moet bieden; 

f. Vodafone is van mening dat Orange weigert een bankgarantie voor twee maanden te stellen 
zoals in het “Standaardovereenkomst inzake interconnectie GSM met kenmerk Vodafone 
Interconnection agreement / 2007.1.0 Final” van 18 december 2006 is voorgeschreven en 
dat OPTA niet bevoegd is ter zake van de weigering van Orange om contractuele 
verplichtingen na te komen; 

g. Vodafone is van mening dat, indien het OPTA zich toch bevoegd zou verklaren, de door 
Orange te stellen bankgarantie de betalingsverplichtingen van zes maanden moet omvatten 
omdat een termijn van twee maanden onvoldoende zekerheid biedt. 

  
32. Vodafone heeft de volgende verzoeken gedaan. 
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a. Vodafone verzoekt het college zich primair onbevoegd te verklaren om kennis te nemen van 
het handhavings- en geschilbeslechtingsverzoek van Orange d.d. 23 april 2007 en Orange in 
haar verzoek niet-ontvankelijk te verklaren op grond van het feit dat partijen op 12/13 maart 
2007 overeenstemming hebben bereikt over een bankgarantie voor de 
betalingsverplichtingen over twee maanden. 

b. Subsidiair verzoekt Vodafone het college om het verzoek van Orange af te wijzen en te 
bepalen dat Orange een bankgarantie dient te stellen voor haar betalingsverplichtingen over 
een periode van zes maanden. 

 
33. Tijdens de hoorzitting heeft Vodafone nogmaals aangegeven dat zij van mening is dat op of 

omstreeks 12 maart 2007 bij wijze van compromis met Orange overeenstemming is bereikt over 
een bankgarantie van twee maanden, dat Orange hieraan niet voldoet en dat OPTA onbevoegd is 
hierover een geschil te beslechten. 

5 Juridisch Kader 
 
34. Artikel 1.3, eerste lid, Telecommunicatiewet (hierna: Tw) bepaalt het volgende: 
 

“1. Het college draagt er zorg voor dat zijn besluiten bijdragen aan het verwezenlijken van de 
doelstellingen als bedoeld in artikel 8, tweede, derde en vierde lid, van richtlijn nr. 2002/21/EG in 
elk geval door: 

a. het bevorderen van concurrentie bij het leveren van elektronische communicatienetwerken, 
elektronische communicatiediensten, of bijbehorende faciliteiten, onder meer door efficiënte 
investeringen op het gebied van infrastructuur aan te moedigen en innovaties te steunen; 

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

 
 
35. 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.” 

 
36. 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.” 
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37. Artikel 12.2 Tw bepaalt het volgende: 
 

“1. Indien er tussen houders van een vergunning, tussen aanbieders, tussen aanbieders en 
ondernemingen, onderscheidenlijk tussen ondernemingen een geschil is ontstaan inzake de 
nakoming van een op een houder van een vergunning, een aanbieder of een onderneming die 
openbare elektronische communicatienetwerken, bijbehorende faciliteiten of openbare 
elektronische communicatiediensten aanbiedt op grond van een bij of krachtens deze wet 
rustende verplichting, kan het college op aanvraag van een bij dat geschil betrokken partij het 
geschil beslechten, tenzij de beslechting van dat geschil op grond van deze wet aan een andere 
instantie is opgedragen. 

2. Onder een geschil als bedoeld in het eerste lid, wordt mede verstaan een geschil inzake de 
vraag of, indien de in dat lid bedoelde houders van een vergunning, aanbieders, aanbieders en 
ondernemingen, onderscheidenlijk ondernemingen een overeenkomst hebben gesloten op basis 
van een bij of krachtens deze wet op een of meer van hen rustende verplichting, de ter zake 
daarvan tussen hen bestaande verbintenissen, of de wijze waarop die verbintenissen worden 
nagekomen strijdig zijn, onderscheidenlijk strijdig is met het bij of krachtens deze wet bepaalde.”  

38. Artikel 12.5, eerste lid luidt als volgt: 
 

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

39. Uit de parlementaire geschiedenis bij artikel 6:3 oTw, het artikel waar artikel 12.2 Tw van is 
afgeleid is in de toelichting bij de tweede Nota van wijziging de volgende tekst opgenomen: 

“De hier voorgestelde wijziging verplicht de OPTA om op verzoek van één of meer der 
betrokken aanbieders, na het sluiten van de interconnectieovereenkomst opgenomen 
interconnectiegeschillen te beslechten. Voorwaarde is wel dat het geschil betrekking heeft op de 
vraag of er op enigerlei wijze strijd is met het bij of krachtens het wetsvoorstel bepaalde. Zo 
levert bijvoorbeeld, het enkele feit van niet tijdige betaling van de rekening door één der bij de 
interconnectie betrokken aanbieders in beginsel geen situatie op die strijdig is met het bij of 
krachtens het wetsvoorstel bepaalde. In een dergelijk geval is de, altijd openstaande, gang naar 
de civiele rechter de aangewezen weg.”  

  
40. Op 16 juni 2005 heeft het CBb (LJN: AT7789) overwogen in r.o. 6.2.1: 

“Bij gebreke van een overeenkomst over de hoogte van de FTA-tarieven was OPTA op grond 
van artikel 6.3, eerste lid, Tw (oud) bevoegd de regels te stellen die tussen KPN en Versatel 
zullen gelden.” 

  
41. Op 27 september 2006 heeft het CBb (LJN: AY8879) overwogen in r.o. 5.11.4:  

“Het College stelt vast dat het bepaalde bij of krachtens de Tw (oud) geen voorschriften bevat 
inzake de MTA-tarieven die Tele2, Telfort, T-Mobile en Vodafone jegens KPN Telecom dienen te 
hanteren. Het College volgt KPN Telecom niet in het in haar verzoeken om geschilbeslechting 
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ingenomen standpunt dat in de interconnectieverplichting van artikel 6.1, eerste lid, Tw (oud) ligt 
besloten dat MTA-tarieven redelijk dienen te zijn. Partijen zijn vrij om de tarieven overeen te 
komen die tussen hen zullen gelden. In artikel 6.1, eerste lid, Tw (oud) is niets bepaald over 
interconnectietarieven. Zo uit de parlementaire geschiedenis van de Tw (oud) al eenduidig zou 
blijken dat de wetgever van opvatting is dat aanbieders verplicht zijn redelijke tarieven voor 
interconnectie te hanteren, dan moet niettemin worden vastgesteld dat deze verplichting in de 
Tw (oud) zelf niet is opgenomen. Een verplichting inzake te hanteren tarieven vormt een 
ingrijpende beperking van de contractsvrijheid, waarvoor een duidelijke wettelijke grondslag 
aangewezen moet kunnen worden. Aangezien de bij KPN Telecom in rekening gebrachte MTA-
tarieven niet in strijd zijn met het bepaalde bij of krachtens de Tw (oud), had OPTA geen regels 
mogen stellen over deze tarieven en had zij de verzoeken van KPN Telecom moeten afwijzen” 

6 Overwegingen 
 
Algemeen 
42. Uit de feiten leidt het college af dat Orange een geschil aanhangig heeft gemaakt over een van de 

voorwaarden voor directe interconnectie, namelijk het verstrekken van een bankgarantie. Uit de 
feiten blijkt dat partijen overeenstemming hebben bereikt over de hoogte van deze bankgarantie. 
Volgens artikel 10.4 van de overeenkomst “Standaard voorwaarden interconnectie” moet deze 
bankgarantie door Orange aan Vodafone worden verstrekt voor een termijn van 2 maanden.  

 
43. Uit de aanvraag van Orange en uit het verhandelde ter zitting leidt het college af dat Orange het 

niet eens is met de hoogte van de bankgarantie. Orange stelt dat de hoogte van de bankgarantie 
de interoperabiliteit in gevaar brengt. Orange brengt daarom de hoogte van de bankgarantie in 
verband met de verplichting van interoperabiliteit volgens artikel 6.3 Tw in samenhang met artikel 2 
van het Besluit interoperabiliteit. Orange is van mening dat zij een bankgarantie ter hoogte van 
[VERTROUWELIJK] moet stellen, daarbij verwijzend naar de Overeenkomst Zekerheidstelling van 
23 oktober 2006.. 
  

44. Het college constateert dat Vodafone meent dat ten aanzien van de bankgarantie 
overeenstemming tussen Vodafone en Orange bestaat, terwijl Orange deze overeenstemming ter 
discussie stelt.  

 
Bevoegdheid 
45. Het College is volgens artikel 12.2 Tw alleen bevoegd tot het beslechten van geschillen waar haar 

een wettelijke taak is toegewezen. In het tweede lid van dit artikel is verder bepaald dat wanneer 
sprake is van bestaande overeenkomsten het college ook enkel bevoegd is wanneer sprake is van 
overeenkomsten die in strijd zijn met het bepaalde bij of krachtens de Tw. Deze regel is bevestigd 
in de jurisprudentie van het CBb d.d. 16 juni 2005 ((LJN: AT7789) en d.d. 27 september 2006 
(LJN: AY8879). 
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46. Het college constateert dat tussen partijen een overeenkomst m.b.t. de bankgarantie bestaat sinds 
7 maart 2007.  

 
47. Het college meent door de wetgever geen bevoegdheid te hebben gekregen om bestaande 

overeenkomsten te beoordelen, tenzij sprake is van een wettelijke bepaling die boven de 
overeenkomst staat.  

 
48. In dit geschil bestaat er ten aanzien van de bankgarantie een overeenkomst die niet in strijd is met 

een wettelijke bepaling. De door Orange genoemde samenhang tussen de hoogte van de 
bankgarantie en de wettelijke verplichting tot het waarborgen van interoperabliteit ontbreekt naar 
het oordeel van het college.  
 

49. Het college meent dat het verzoek tot het beoordelen van de hoogte van de bankgarantie alsmede 
het beoordelen van de termijn van de bankgarantie derhalve niet valt binnen zijn wettelijke taak. 
Hierbij neemt het college de historie van artikel 12.2 Tw in ogenschouw alsmede overweging 
5.11.4 van het CBb in de uitspraak van 27 september 2006. 

 
50. Gezien het gegeven dat partijen een overeenkomst hebben die momenteel wordt nagekomen en 

gezien het ontbreken van een wettelijke verplichting om het verzoek van Orange te beoordelen 
acht het college zich niet bevoegd het geschil te beoordelen. 

7 Dictum 
 
Het college verklaart zich onbevoegd om uitspraak te doen ter zake van dit geschil. 
 
 
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
namens het college, 
Sectorleider Telefonie 
 
 
 
 
drs. J.G.J. Keetelaar (wnd.) 
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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.

 
 


