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Datum  

 
Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op grond 
van art. 6.3 jo. art. 12.2, lid 1, van de Telecommunicatiewet inhoudende de vaststelling van de 
FTA-tarieven van Versatel B.V. (verder: Versatel), voor verkeer afkomstig van andere netwerken 
dan het vaste netwerk van KPN B.V. (verder: KPN), op maximaal vertraagd reciproque niveau 
conform de Beleidsregels inzake vertraagde reciprociteit van 13 februari 2007. 
 

1 Samenvatting  
KPN heeft een geschilaanvraag ingediend ter zake van de door Versatel per 1 juli 2007 gehanteerde 
tarieven voor het termineren van verkeer, afkomstig van andere netwerken dan het vaste netwerk van 
KPN, op het vaste netwerk van Versatel. Het tarief betreft een verhoging van ruim 280% ten opzichte 
van het vóór 1 juli door Versatel gehanteerde tarief.  

Het CBb heeft op 11 mei 2007 uitspraak gedaan in de beroepen van marktpartijen tegen het besluit 
van het college van 21 december 2005, waarbij verschillende aanbieders, waaronder Versatel, 
verplichtingen waren opgelegd op de wholesalemarkten voor gespreksafgifte (verder: afgiftebesluit). In 
deze uitspraak van het CBb is (onder meer) de tariefsverplichting voor Versatel vernietigd, voor zover 
het betreft het verkeer dat is ontstaan op andere netwerken dan het vaste netwerk van KPN. De 
tariefverhoging van Versatel heeft betrekking op dit verkeer. De reden van het CBb tot vernietiging van 
dit besluitonderdeel was dat in het besluit in kwestie onvoldoende was gemotiveerd dat Versatel 
onvoldoende kopersmacht zou ondervinden van andere telefonieaanbieders, waaronder de mobiele 
telefonieaanbieders.  

In dit besluit heeft het college vastgesteld dat de FTA-tarieven van Versatel niet hoger mogen zijn dan 
het niveau van de tarieven zoals die worden bepaald op basis van de rekenregels van vertraagde 
reciprociteit, conform de Beleidsregels inzake vertraagde reciprociteit van 13 februari 2007. Hiertoe 
heeft hij onder meer overwogen dat Versatel is aangewezen als partij met aanmerkelijke marktmacht 
op de markt voor afgifte van telefonieverkeer op haar vaste net. Uit het naar aanleiding van de 
uitspraak van het CBb recent uitgevoerde kopersmachtonderzoek is voorts gebleken dat Versatel 
onvoldoende tegenwerkende kopersmacht ondervindt van andere telefonieaanbieders om verhogingen 
van vaste afgiftetarieven door Versatel te voorkomen. Naar het oordeel van het college kunnen de 
Beleidsregels inzake vertraagde reciprociteit van 13 februari 2007 in dit geschil (analoog) worden 
toegepast ter bepaling van de redelijke FTA-tarieven van Versatel. 
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2 Verloop van de procedure 
1. Bij fax van 7 juli 2007 is door de gemachtigde van KPN bij het college een verzoek om 

geschilbeslechting ex art. 6.2 jo. 12.2 en 12.5 lid 2 Telecommunicatiewet (verder: de aanvraag) 
ingediend.  

2. In de aanvraag verzoekt KPN het college, kort gezegd, Versatel BV (verder: Versatel) te 
verbieden de door haar aangekondigde hogere FTA-tarieven aan KPN in rekening te brengen, 
bij voorlopig besluit in de zin van artikel 12.5 lid 2 Tw (verder tevens: voorlopig besluit). Voor een 
uitgebreide beschrijving van de aanvraag wordt verwezen naar paragraaf 4 van dit besluit. In dit 
verband is door KPN aangegeven dat zij afziet van het recht om te worden gehoord. 

3. De aanvraag is door het college doorgestuurd aan Versatel bij brief van 10 juli 2007 (kenmerk 
OPTA/TN/2007/201371), met het verzoek binnen twee weken haar zienswijze op de aanvraag in 
te dienen. 

4. Het college heeft Versatel tevens bij bovengenoemde brief van 10 juli 2007 op de hoogte 
gesteld van zijn voornemen om eerst en op korte termijn een separate beslissing te nemen over 
het verzoek van KPN om bij voorlopig besluit te beslissen op de aanvraag.  

5. Hiertoe is Versatel uitgenodigd om binnen vijf werkdagen haar zienswijze te geven op het 
verzoek van KPN een voorlopig besluit te nemen en in dit verband derhalve haar zienswijze te 
geven over de spoedeisendheid van onderhavige kwestie.  

6. Op 16 juli 2007 is Versatel uitstel verleend voor het indienen van haar bovengenoemde 
zienswijze tot en met 20 juli 2007. 

7. Bij brief van 19 juli 2007 heeft Versatel haar zienswijze ingediend op het verzoek tot het nemen 
van een voorlopig besluit. 

8. Bij besluit van 24 juli 2007 (kenmerk: OPTA/TN/2007/201438) heeft het college afwijzend beslist 
op het verzoek om het geschil bij voorlopig besluit te beslechten. 

9. Bij brief van 9 augustus 2007 (kenmerk: PB/[…]) heeft Versatel haar zienswijze ingediend op de 
aanvraag van KPN. Tevens heeft zij gevraagd om gelegenheid te krijgen voor een toelichting op 
de onderliggende kosten voor haar FTA-dienstverlening. 

10. Bij brief van 16 augustus 2007 (kenmerk: OPTA/TN/2007/20107) heeft het college Versatel laten 
weten dat de gevraagde gelegenheid wordt geboden, zonodig in een vertrouwelijk deel van de 
hoorzitting op 18 september 2007. 

11. Bij brief van 30 augustus 2007 (kenmerk: 19922-01058 BR:2255054.2) heeft KPN middels 
repliek gereageerd op de zienswijze van Versatel. 
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12. Bij brief van 12 september 2007 heeft Versatel laten weten geen gebruik te maken van de 
gelegenheid om middels dupliek op het repliek van KPN te reageren. Hierbij heeft zij 
aangegeven dat zij gebruik wenst te maken van de gelegenheid om in, een vertrouwelijk deel 
van de hoorzitting, haar kosten voor de FTA-dienstverlening toe te lichten. Tevens heeft zij drie 
aanvullende producties ingediend, te weten een brief van KPN aan Versatel van 29 juni 2007 
(productie 3), een openbare en vertrouwelijke versie van een presentatie van Versatel van 4 
augustus 2004 (productie 4a en 4b) en een (vertrouwelijk) kostenmodel (productie 5). 

13. Ook bij brief van 12 september 2007 heeft Versatel een aanvullende productie 6 ingediend. Het 
betreft een brief van KPN aan Versatel d.d. juli 2001. 

14. Op 18 september heeft een hoorzitting plaatsgevonden. Het verslag is als bijlage 1 aan dit 
besluit gehecht. 

15. Bij brief van 21 september 2007 (kenmerk 19922-01058) heeft KPN het college een aantal 
documenten doen toekomen. Het betreft een kopie van de vaststellingsovereenkomst (Bijlage 
8), onderdeel 2.5 van Annex 1 bij de interconnectie-overeenkomst waarin afspraken zijn 
vastgelegd met betrekking tot de KPN Telecom PSTN Premium Transit Connect Service, en een 
kopie van een brief van KPN aan het college van 17 september 2004 in het kader van de 
geschilprocedure in 2004 met betrekking tot de FTA-tarieven van Versatel (G.12.04) (Bijlage 10).  

16. Op 26 september 2007 is aan zowel KPN als Versatel een concept van de resultaten van het 
kopersmachtonderzoek, in opdracht van OPTA uitgevoerd door Lexonomics, toegezonden. 

17. Bij brief van 28 september 2007 (kenmerk PB/AFvB/20070279.208480) reageert Versatel op de 
bovengenoemde brief van KPN van 21 september 2007. 

18. Bij brief van 3 oktober 2007 (kenmerk PB/AFvB/20070279.208977) heeft Versatel haar 
zienswijze op de resultaten van het kopersmachtonderzoek gegeven.  

19. Eveneens bij brief van 3 oktober 2007 (kenmerk 19922-01058 AMCP:185699.2) heeft KPN haar 
zienswijze op de resultaten van dit onderzoek gegeven. 

20. Bij email van 8 oktober 2007 heeft Versatel de correspondentie tussen Versatel en KPN 
aangaande de afsluiting door KPN van het voor Versatel bestemde verkeer afkomstig van 
internationale netwerken toegezonden, als aanvullende reactie op het concept van de resultaten 
van het kopersmachtonderzoek. 

21. Bij brief van 11 oktober 2007 (kenmerk 19222-01058 AMCP:186791.3) reageert KPN op 
bovengenoemde brief van Versatel van 3 oktober, als aanvullende reactie op het concept van de 
resultaten van het kopersmachtonderzoek. 
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3 Feiten 
22. KPN B.V. is een aanbieder van openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten. 

Zij heeft een interconnectie-overeenkomst met Versatel, eveneens een aanbieder van openbare 
elektronische communicatienetwerken en -diensten. Op basis hiervan is het netwerk van KPN 
geïnterconnecteerd met het netwerk van Versatel.  

23. KPN B.V. (verder: KPN) is een vennootschap die is ontstaan uit een samengaan van het 
voormalige KPN Telecom B.V. en het voormalige KPN Mobile B.V. KPN Telecom B.V. was een 
aanbieder van vaste telefonie (hierna: KPN Vast). Tevens verzorgde een bedrijfsonderdeel van 
KPN Telecom B.V. transitdienstverlening van verkeer tussen netwerken (hierna: KPN Transit). 
KPN Mobile B.V. was een aanbieder van mobiele telefonie (hierna: KPN Mobiel). De activiteiten 
van KPN bestaan thans uit het aanbieden van vaste telefonie, het aanbieden van transitdiensten 
en het aanbieden van mobiele telefonie. 

24. KPN levert in haar hoedanigheid van transitaanbieder de zogenoemde Premium transitdienst 
(verder: transitdienst). Als transitaanbieder biedt zij onder meer telefonieverkeer aan bij Versatel 
ter afwikkeling van dat telefonieverkeer op het netwerk van Versatel. KPN ontvangt dat 
telefonieverkeer van andere aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken en 
–diensten, waaronder het telefonieverkeer van KPN Mobiel. 

25. KPN hanteert voor deze transitdienst een zogenoemd transittarief. Dit tarief bestaat voor een 
belangrijk deel uit het tarief voor vaste gespreksafgifte (verder: FTA-tarief) dat door Versatel 
wordt gehanteerd voor het termineren van het telefonieverkeer, aangeleverd door KPN, op het 
netwerk van Versatel.  

26. KPN is, zoals gezegd, tevens een aanbieder van mobiel telefonieverkeer. Van haar tarieven aan 
haar eindgebruikers van mobiel telefonieverkeer naar eindgebruikers die zijn aangesloten op het 
netwerk van Versatel, is het haar in rekening gebrachte FTA-tarief van Versatel een 
bestanddeel.  

27.  Het FTA-tarief van (onder meer) Versatel is per 1 januari 2006 gereguleerd bij besluit van het 
college van 21 december 2005 inzake de wholesalemarkten voor gespreksafgifte op 
afzonderlijke openbare telefonienetwerken, verzorgd op een vaste locatie (verder: 
afgiftebesluit).1 

28.  Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (verder: CBb) heeft op 11 mei 2007 uitspraak 
gedaan in (onder meer) het beroep van Versatel. Het CBb heef in deze uitspraak de aan 
Versatel opgelegde tariefverplichtingen vernietigd met betrekking tot gespreksafgifte op haar 
vaste openbare telefonienetwerk, voor zover deze betrekking hebben op telefonieverkeer dat is 

                                                     
1 Het besluit “De wholesalemarkten voor gespreksafgifte op afzonderlijke openbare telefoonnetwerken, verzorgd op een vaste 

locatie” van 21 december 2005 met kenmerk: OPTA/TN/2005/203466. 
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ontstaan op andere telefonienetwerken dan het vaste openbare telefonienetwerk van KPN.2 
Tevens heeft het CBb het afgiftebesluit van Versatel vernietigd voor wat betreft (onder meer) het 
niet opleggen van een sectorspecifiek discriminatieverbod aan Versatel. 

29.  Versatel heeft bij brief van 12 juni 2007 (bijlage 2 bij de aanvraag) aangekondigd dat zij met 
ingang van 1 juli 2007 haar FTA-tarieven verhoogt in de interconnectierelatie met KPN, voor 
verkeersstromen niet afkomstig van een geografisch vast netwerk in Nederland; een verhoging 
van een tarief van (gewogen gemiddeld) € 0,01007 per minuut naar een vast tarief van € 0,0385 
per minuut. Aan deze verhoging wordt verder in dit besluit gerefereerd als ‘de tariefverhoging’. 
Versatel geeft in deze brief aan dat de aankondiging ruim op tijd is gelet op de minimale 
aankondigingstermijn van twee weken die door KPN is opgenomen in het amendement op het 
contract voor de KPN Telecom PSTN Premium Transit Connect Service.3 

30.  Bij brief van 21 juni 2007 (bijlage 3 bij de aanvraag, kenmerk 2007-8324-KW) van KPN aan 
Versatel stelt KPN dat de afgiftetarieven die gelden in de verhouding tussen Versatel en KPN 
wel onderworpen zijn aan de op Versatel rustende tariefverplichtingen. Hierbij merkt KPN onder 
meer op dat in die verhouding nimmer onderscheid is gemaakt naar de oorsprong van het 
verkeer. Voorts geeft KPN aan bereid te zijn de tariefverhoging door te berekenen aan een 
mobiele partij, voor zover daarover overeenstemming is bereikt tussen Versatel, die hierover met 
mobiele partijen aan het onderhandelen zou zijn, en de desbetreffende mobiele partij(en). 

31.    KPN benadrukt nog dat het niet aan Versatel is eenzijdig een tariefverhoging door te voeren, met 
wat voor aankondigingstermijn dan ook; daarin voorziet hun interconnectie-overeenkomst niet. 
Verder stelt KPN dat Versatel rekening dient te houden met de aankondigingstermijn die geldt 
voor de wijziging van de transittarieven, te weten twee maanden. 

32. Bij brief van 26 juni 2007 heeft Versatel aan KPN gemeld dat KPN de tariefsverhoging 
doorberekent in haar transittarief voor de mobiele aanbieders en dat het dus niet relevant is of er 
tussen de mobiele aanbieders en Versatel overeenstemming is bereikt over de tariefsverhoging. 
Versatel wijst erop dat verhoging van de MTA-tarieven4 in het verleden ook door KPN als 
transitaanbieder is doorberekend aan Versatel. 

33. Versatel merkt in de brief van 26 juni 2007 voorts op dat er geen sprake is van 
overeenstemming over de hoogte van de tarieven in de zin van dat hierover overeenkomsten 
met mobiele aanbieders zullen worden gesloten. Versatel en de mobiele aanbieders hebben 
immers een overeenkomst met KPN. De gesprekken tussen Versatel en de mobiele aanbieders 
hebben volgens Versatel uitsluitend tot doel om te bezien of het mogelijk is om 
overeenstemming te bereiken over de hoogte van het FTA-tarief, opdat deze mobiele 

                                                     
2 LJN: BA4880 
3 Volgens Versatel is dit amendement haar toegezonden op 26 november 2001 (brief met kenmerk 2001-02223-KTW). 
4 Dit zijn tarieven voor de afgifte op het mobiele netwerk. 
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aanbieders geen geschillen bij het college aanhangig zullen maken. Versatel stelt dat dit verder 
irrelevant is voor de rechtsgeldigheid van invoering van de tariefsverhoging. Versatel bepaalt 
immers de hoogte van haar FTA-tarief. Versatel stelt dat dit tarief geldig is zolang het college 
niet heeft bepaald dat het tarief onredelijk is, bijvoorbeeld in een geschilbesluit. 

34. Verder wijst Versatel erop dat zij de stelling van KPN dat de interconnectie-overeenkomst tussen 
partijen niet zou voorzien in eenzijdige tariefsverhoging niet kan plaatsen. In dit verband wijst zij 
op de verhogingen die sinds de overeenkomst hebben plaatsgevonden en die door KPN werden 
doorgevoerd. Ook het college zou in het geschilbesluit Enertel/KPN van 15 oktober 2001 
hebben vastgesteld dat een aanbieder zonder AMM zelf zijn tarieven vaststelt die gelden tussen 
partijen tot het moment dat het college het tegendeel aangetoond acht.  

35. Het enkele feit dat Versatel tot op heden geen onderscheid heeft gemaakt naar de oorsprong 
van verkeer brengt volgens Versatel niet met zich mee dat dit onderscheid op grond van de 
vigerende overeenkomst niet mogelijk zou zijn of verboden zou zijn. 

36. Over de termijn van aankondiging van een wijziging van een tarief merkt Versatel nog op dat 
KPN een schriftelijke aankondiging heeft gedaan (brief van 26 november 2001) dat de 
wijzigingstermijn van twee maanden is teruggebracht naar twee weken.  

37. Bij brief van 28 juni 2007 (kenmerk 2007-8390-KW) benadrukt KPN dat Versatel (contractueel) 
niet gerechtigd of zelfs maar in staat is haar tarief voor de door KPN afgenomen FTA-diensten of 
een deel daarvan eenzijdig te verhogen. Onder voorwaarden is KPN wel bereid om met de 
verhoging in te stemmen, maar dan dient Versatel aan te tonen dat zij met een of meer 
afnemers van de transitdienst overeenstemming heeft over die tariefsverhoging. Daar van de 
instemming van die afnemers niet is gebleken, kan KPN niet instemmen met de 
tariefsverhoging. 

38. Voorts merkt KPN op dat haar uit de brief van Versatel van 26 juni 2007 blijkt dat Versatel 
blijkbaar niet alleen haar tarieven wil verhogen voor het verkeer afkomstig van mobiele 
netwerken, maar voor het verkeer afkomstig van willekeurige netwerken en waar de gesprekken 
afkomstig zijn van niet-geografische nummers. KPN betwijfelt of en, zo ja, hoe Versatel in staat 
zal zijn een onderscheid te maken tussen het verkeer van vaste netwerken en het verkeer van 
mobiele netwerken. 

39. Voorts merkt KPN op dat de wijziging van de aankondigingstermijn (van 26 november 2001) niet 
relevant is voor transittarieven.  

40. KPN deelt mede dat zij niet kan instemmen met de verhoging en deze verhoging dan ook niet 
zal verwerken in haar transittarieven. 
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41. KPN verzoekt Versatel om uiterlijk vrijdag 29 juni 2007 schriftelijk te bevestigen dat zal worden 
afgezien van de per 1 juli 2007 verlangde tariefsverhoging. Verder verzoekt KPN Versatel haar 
te bevestigen dat deze tariefsverhoging door Versatel eveneens zal worden ingevoerd in de 
relaties met alle andere partijen waarmee zij directe interconnectie heeft. 

42. Bij email van 29 juni 2007 deelt Versatel mede dat zij de tariefsverhoging doorzet. Voorts meldt 
Versatel dat zij andere Nederlandse vaste aanbieders vooralsnog geen hoger tarief vraagt. 

43. Bij brief van 3 juli 2007 bestrijdt Versatel, onder verwijzing naar de praktijk en het besluit van het 
college van 15 oktober 2001 (Enertel/KPN), dat een verhoging van het FTA-tarief alleen kan 
plaatsvinden op grond van een bindend geschilbesluit van het college. Mocht achteraf vast 
komen te staan, door een geschilbesluit van het college, dat een tariefsverhoging onrechtmatig 
is, dan zal die verhoging moeten worden teruggedraaid en zal er restitutie plaatsvinden. 

44. Voorts benadrukt Versatel nogmaals dat zij, voor zover relevant voor dit dossier, alleen een 
overeenkomst heeft met KPN en niet met de mobiele aanbieders. Versatel stelt dat zij wel in 
staat is om een onderscheid te maken tussen verschillende soorten verkeer en dat zij derhalve 
in staat is adequaat te factureren. 

 

4 Samenvatting standpunten partijen 
 
DE AANVRAAG VAN KPN 
Petitum KPN: 
45. KPN verzoekt het college om bij voorkeur eerst op een zo kort mogelijke termijn bij voorlopig 

besluit in de zin van artikel 12.5, lid 2,Tw en vervolgens ook, althans in plaats daarvan, bij 
definitief besluit als volgt te beslissen: 

KPN verzoekt het college primair: 
 

(a) vast te stellen dat KPN en Versatel geen overeenstemming hebben over de verhoging van 
de FTA-tarieven van Versatel;  

 
(b) (ter waarborging van de interoperabiliteit tussen de netwerken van Versatel enerzijds en die 

van de afnemers van KPN’s transitdienst naar Versatel, waaronder het mobiele netwerk van 
KPN, anderzijds) de FTA-diensten (bedoeld zal zijn: de FTA-tarieven) van Versatel – 
ongeacht het netwerk van waaruit het af te wikkelen verkeer ontspringt – zelfstandig en 
derhalve los van wat Versatel ter zake verlangt) vast te stellen op het niveau van de tarieven 
zoals dat van tijd tot tijd op basis van de rekenregels van de vertraagde reciprociteit wordt 
bepaald; en  
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 (c) Versatel te verbieden om (i) de (door Versatel) verhoogde FTA-tarieven door te voeren in 
haar relatie met KPN, en daartoe (ii) de door KPN van Versatel afgenomen FTA-diensten – 
ongeacht de herkomst van het met deze FTA-diensten af te wikkelen verkeer – te factureren 
tegen andere tarieven dan de vertraagd reciproque tarieven op grond van de Beleidsregels, 
en wel op straffe van een dwangsom van euro 500.000 per overtreding in een factuur; 
althans  

 
46. KPN verzoekt het college subsidiair: 

(d) te bepalen dat Versatel in elk geval in strijd handelt met haar interoperabiliteitsverplichting 
indien zij de verhoging doorvoert in de relatie met KPN (waaronder uitdrukkelijk begrepen de 
hoedanigheid van KPN als aanbieder van transitdiensten), zonder zich tegelijkertijd jegens 
KPN ter zake van de tariefsverhoging te verbinden tot non-discriminatie ten opzichte van alle 
aanbieders die direct van haar FTA-diensten afnemen, alsook aanbieders die indirect voor 
deze diensten betalen door de afname ervan in de vorm van een transitdienst, zoals de 
transitdienst naar Versatel; en voorts 

 
 (e) te bepalen dat Versatel in elk geval in strijd handelt met haar interoperabiliteitsverplichting 

indien zij de verhoging doorvoert in de relatie met KPN (waaronder uitdrukkelijk is begrepen 
de hoedanigheid van KPN als aanbieder van transitdiensten) zonder dat geheel helder is (i) 
op welke verkeersstromen vanuit welke netten de tariefsverhoging betrekking heeft, en (ii) op 
welke eenduidige wijze Versatel zal (kunnen) vaststellen op welke ter afwikkeling 
aangeboden gesprekken de tariefsverhoging (althans het door de tariefsverhoging verhoogde 
en qua structuur gewijzigde FTA-tarief) wordt toegepast; 

  
(f) Versatel te verbieden om (i) de tariefsverhoging door te voeren in haar relatie met KPN, en 

daartoe (ii) de door KPN van Versatel afgenomen FTA-diensten – ongeacht de herkomst van 
het met deze FTA-diensten af te wikkelen verkeer – te factureren tegen andere tarieven dan 
de vertraagd reciproque tarieven op grond van de Beleidsregels zolang niet aan de in de 
hiervoor beschreven onderdelen (d) en (e) van dit petitum is voldaan, en wel op straffe van 
een dwangsom van euro 500.000 per overtreding en euro 25.000 per dag dat de overtreding 
voortduurt;  

 
(g) te bepalen dat de tariefsverhoging in geen geval kan ingaan voordat tien weken zijn 

verstreken nadat volledige duidelijkheid is ontstaan over de reikwijdte van de tariefsverhoging 
door het te dezen gevraagde besluit. 
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ZIENSWIJZE VERSATEL 
 
47. Versatel voert in haar verweerschrift aan dat KPN niet ontvankelijk is in haar aanvraag, dan wel  

dat de aanvraag zou moeten worden afgewezen. 

48. Naar de mening van Versatel is niet duidelijk in welke hoedanigheid KPN de aanvraag heeft 
ingediend: als mobiele aanbieder (KPN Mobiel) of als transitaanbieder (KPN Vast). Volgens 
Versatel is KPN daarover in haar aanvraag niet eenduidig. Op het eerste gezicht lijkt zij de 
aanvraag te hebben ingediend als vaste aanbieder en vaste transitaanbieder. Echter, in de 
aanvraag worden ook argumenten aangevoerd die erop lijken te duiden dat zij de aanvraag 
heeft ingediend als mobiele aanbieder. 

49. In dit verband voert zij aan dat de aanvraag is gebaseerd op artikel 6.2 Tw. Dit betekent volgens 
Versatel dat KPN in haar hoedanigheid als mobiele aanbieder niet ontvankelijk is in haar 
aanvraag. Versatel en KPN Mobiel zijn namelijk, volgens Versatel, niet verplicht om een 
interoperabiliteitsovereenkomst te sluiten zolang zij via een indirecte interconnectierelatie (via 
KPN Transit) interoperabiliteit realiseren. Zowel Versatel als de mobiele aanbieders sluiten 
daartoe een interoperabiliteitsovereenkomst met KPN vast (transit). Versatel wijst op het oordeel 
van het CBb in zijn uitspraak in een MTA-procedure van 27 september 2006, waarin zowel 
Versatel als MCI (nu: Verizon) door het CBb niet-ontvankelijk werden verklaard omdat de 
interoperabiliteit al indirect was gerealiseerd via KPN vast. Omdat er geen overeenkomst was 
tussen Verizon en Versatel enerzijds en de mobiele aanbieder anderzijds was Opta ook niet 
bevoegd tot geschilbeslechting op grond van art. 6.3, tweede lid, Tw (oud). 

50. Voorts voert Versatel aan dat het FTA-tarief van Versatel geldt totdat Opta het tegendeel heeft 
aangetoond. Dit is volgens Versatel vaste beschikkingspraktijk van het college. In dit verband 
wijst Versatel op een besluit van het college in het geschil tussen KPN en Enertel, waarin het 
college heeft overwogen dat Energis als aanbieder zonder aanmerkelijke marktmacht zelf zijn 
tarieven vast stelt, met die beperking dat de tarieven redelijk dienen te zijn. Het college heeft in 
dat besluit ook overwogen dat de tarieven van een aanbieder die niet is aangewezen als een 
partij met aanmerkelijke marktmacht als redelijk gelden tot het college het tegendeel aangetoond 
acht. 

51. Ook zou KPN de werking van de tussen partijen geldende overeenkomst, zoals die in de loop 
der jaren door amendementen en brieven van KPN is aangepast, miskennen. Versatel wijst op 
een brief van 25 juli 2001 (productie 1) waarin door KPN aan Versatel is gecommuniceerd dat 
het Versatel vrij staat om in haar interconnectierelatie met KPN haar eigen FTA-tarieven vast te 
stellen. In casu heeft Versatel dat gedaan. KPN heeft haar aanvraag op een onjuiste grondslag 
ingediend en derhalve dient KPN Vast eveneens niet ontvankelijk te worden verklaard, aldus 
Versatel. 
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52. Ook heeft KPN als transitaanbieder geen procesbelang. Er is namelijk geen enkele mobiele 
aanbieder die heeft geprotesteerd tegen de tariefverhoging die door KPN volledig wordt 
doorberekend. Versatel wijst in dit verband er nog op dat UPC zelfs een hoger tarief dan dat van 
Versatel hanteert dat klaarblijkelijk door alle afnemers van de transitdienst wordt geaccepteerd 
en betaald. 

53. Met betrekking tot de materiële aspecten van de onderhavige kwestie wijst Versatel erop dat de 
Beleidsregels 2007 niet van toepassing zijn. Deze zijn namelijk ter uitvoering van het 
afgiftebesluit en geven dus rekenregels voor tarieven voor diensten die door dit afgiftebesluit 
worden gereguleerd. Daarvan is in casu geen sprake, want het onderhavige geschil ziet nu juist 
op diensten en tarieven die niet onder het afgiftebesluit vallen. De vertraagde reciprociteit zoals 
neergelegd in de Beleidsregels 2007 geldt alleen voor AMM diensten. Deze kunnen niet analoog 
worden toegepast in het kader van het wettelijke interoperabiliteitsregime. Dit zou volgens 
Versatel volstrekt in strijd zijn met de structuur van de wetgeving. Het CBb heeft met de 
onderhavige tariefverplichting nu juist willen bewerkstelligen dat de aan Versatel in het 
afgiftebesluit opgelegde zware ex ante tariefmaatregel niet van toepassing is op de gesprekken 
die niet afkomstig zijn van het KPN-netwerk. De intrekking van de Beleidsregels 2003, die 
betrekking had op de FTA-tarieven van niet-AMM partijen, is hiermee in lijn. 

54. Versatel wijst er bovendien op dat het beginsel van vertraagde reciprociteit ziet op reciprociteit 
tussen KPN Vast en Versatel en niet op andere verhoudingen, zodat analoge toepassing ook 
om die reden onmogelijk is. Reciprociteit betekent immers wederkerigheid of gelijke behandeling 
over en weer. De regulering van de FTA-tarieven in de Beleidsregels kan dus geen betrekking 
hebben en/of worden toegepast op de relatie tussen Versatel en andere aanbieders dan KPN 
Vast.  

55. Naar de mening van Versatel dient dan ook voor de beoordeling van onderhavige tarieven het 
algemene interoperabiliteitskader. Hierbij dient het college een grote terughoudendheid te 
betrachten. Dat volgt uit de uitspraak van het CBb van 17 september 2006 inzake de MTA-
tarieven. Het CBb geeft in die uitspraak aan dat de Tw zelf geen normen geeft op dit punt. 

56. Onder verwijzing naar de parlementaire geschiedenis stelt Versatel zich op het standpunt dat de 
wetgever ervan uitgaat dat voor een aanbieder die niet beschikt over aanmerkelijke marktmacht 
reciprociteit niet het juist uitgangspunt is, met name niet indien de interoperabiliteits- of 
interconnectiekosten van de twee partijen verschillen. Ook vindt Versatel dat de daadwerkelijke 
door Versatel gemaakte redelijke en efficiënte kosten uitgangspunt moeten zijn bij het 
beoordelen van de redelijkheid van het FTA-tarief. Zoals uit het door Versatel eventueel over te 
leggen kostenmodel zal blijken, liggen de FTA-tarieven nog ver onder de kostprijs. 

57. Versatel stelt zich voorts op het standpunt dat door de tariefverhoging ten opzichte van de 
mobiele aanbieders (en hun MTA-tarief) reciprociteit en gelijkwaardigheid wordt bewerkstelligd. 
Uit het marktanalysebesluit mobiele gespreksafgifte van 30 juli 2007 (hierna: het MTA-besluit) 
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blijkt dat Opta van mening is dat de thans door de mobiele aanbieders vastgestelde MTA-
tarieven excessief zijn omdat deze ver boven het onderliggende efficiënte kostenniveau liggen 
zodat ex ante regulering op basis van hoofdstuk 6A Tw noodzakelijk is. Bovendien hebben de 
mobiele aanbieders een prikkel om tarieven op een buitensporig niveau te handhaven. Op basis 
hiervan heeft Opta geconcludeerd dat een tariefmaatregel op basis van kostenoriëntatie een 
geschikte en noodzakelijke maatregel is. Desondanks heeft Opta een uitstel toegestaan ten 
aanzien van de volgens haar noodzakelijke stringente (kostenoriëntatie) maatregel. In plaats 
daarvan is Opta akkoord gegaan met een veel minder vergaande “zelfregulering” van de MTA-
tarieven. Wanneer Versatel nu stringent gereguleerde tarieven zou moeten hanteren jegens de 
mobiele aanbieders, ontstaat er een ongelijkwaardige situatie. Dit zou in strijd zijn met het 
gelijkheidsbeginsel (en eveneens met het door Opta zelf gehanteerde principe van reciprociteit). 
Door de tariefverhoging van Versatel ontstaat er een (noodzakelijk) evenwicht tussen de FTA- 
en MTA-tarieven en de FTA- en MTA-tariefstructuur. 

58. Het beroep van KPN op het non-discriminatiebeginsel moet worden verworpen. Op grond van 
het afgiftebesluit geldt geen non-discriminatieplicht voor Versatel. Ook kan Opta, anders dan 
KPN stelt, haar beleidsvrijheid niet invullen door aan te sluiten bij verplichtingen die reeds uit het 
algemene mededingingsrecht voortvloeien. Enkel de redelijkheidsnorm geldt. De Tw rept niet 
over non-discriminatieverplichtingen voor niet aangewezen aanbieders, zodat Opta die 
verplichting ook niet kan opleggen. Opta is slechts belast met de handhaving van de bepalingen 
uit de Tw en niet met die uit de Mededingingswet. Overigens heeft Versatel KPN onlangs laten 
weten dat de tariefsverhoging ook geldt voor de tweede grote transitaanbieder in Nederland, te 
weten Orange. 

59. Ook de vermeende verstoring van de concurrentiepositie van KPN, waarbij Versatel ervan 
uitgaat dat bedoeld zal zijn een verstoring op de transitmarkt, bestrijdt Versatel. Hierbij wijst zij 
erop dat KPN beschikt over aanmerkelijke marktmacht op de markt voor 
transitgespreksdoorgifte, met een marktaandeel van meer dan 90 procent. Op grond hiervan kan 
worden aangenomen dat KPN in staat is om zich onafhankelijk van haar afnemers te gedragen, 
zodat een verhoging van het transittarief geen klantenverlies tot gevolg zal hebben. Ook 
internationale afnemers van de KPN transitdienst zullen niet naar een andere transitaanbieder 
overstappen. KPN is namelijk de enige partij in Nederland die het internationale verkeer op alle 
mogelijke bestemmingen in Nederland zou kunnen afleveren. 

60. Tot slot merkt Versatel, in reactie op de stelling van KPN, op dat er geen onduidelijkheid bestaat 
over de reikwijdte van de tariefverhoging. In randnummer 57 van haar zienswijze geeft Versatel 
(nogmaals) aan op welk verkeer de tariefverhoging betrekking heeft. Ook geeft Versatel aan dat 
zij in staat is om de tariefverhoging adequaat door te voeren en te factureren.  
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REPLIEK KPN 

61. In repliek breidt KPN de grondslag van haar aanvraag uit met art. 6.3 Tw en art. 2 van het 
Besluit Interoperabiliteit. Op basis hiervan zijn KPN en Versatel gehouden om ter zake eind-tot-
eindverbindingen tot stand te brengen en te waarborgen. 

62. De identiteit van de aanvrager is duidelijk: KPN B.V. Onder de activiteiten van KPN B.V. vallen 
zowel mobiele als vaste telefonie. Het is voor de ontvankelijkheid van de aanvraag niet 
noodzakelijk om een onderscheid te maken tussen KPN B.V. als mobiele aanbieder en KPN 
B.V. als vaste aanbieder. Overigens, KPN heeft voor beide activiteiten belang bij een verlaging 
van de FTA-tarieven van Versatel. 

63. KPN benadrukt dat zij de eenzijdige verhoging van de FTA-tarieven door Versatel niet heeft 
aanvaard zodat thans geen overeenstemming (meer) bestaat over de interconnectietarieven van 
Versatel.  

64. Over de uitspraak van het CBb van 27 september 2006 merkt KPN op dat Versatel hieraan een 
onjuiste uitleg heeft gegeven. Volgens KPN waren de mobiele partijen wel degelijk verplicht 
geweest om te onderhandelen over interoperabiliteit als zij een andere vorm van interconnectie 
hadden gewenst met Versatel of Verizon. Daarvan was i.c. geen sprake; Verizon en Versatel 
wensten geen verandering in de wijze waarop de interoperabiliteit was gewaarborgd. 

65. KPN voert voorts aan dat zij wel degelijk belang heeft bij de vaststelling door het college dat er 
geen overeenstemming bestaat over de tariefverhoging. Dit bepaalt namelijk of het college 
bevoegd is om op grond van art. 12.2, eerste lid, Tw het geschil te beslechten of op basis van 
het tweede lid van art. 12.2 Tw. Hiermee wordt dan bepaald welke beoordelingskader het 
college dient te hanteren. 

66. Anders dan Versatel stelt, onder verwijzing naar een in juridisch opzicht achterhaald besluit, 
gelden geen tarieven als overeenstemming hierover uitblijft. KPN verwijst in dit verband naar de 
uitspraak van het CBb van 16 juni 2005, r.o. 6.2 en 6.3. Uit de door Versatel overgelegde brief 
van een accountmanager van KPN van 25 juli 2001 kan niet worden opgemaakt dat er 
overeenstemming is. In latere correspondentie met Versatel is steeds duidelijk gemaakt dat KPN 
van mening was dat Versatel niet gerechtigd was eenzijdig haar FTA-tarieven te verhogen. 

67. KPN als transitaanbieder heeft wél belang bij het verzoek. KPN Mobiel en Versatel hebben 
besloten om de totstandbrenging en waarborging van de eind-tot-eindverbindingen, in elk geval 
ten dele, te realiseren door middel van een indirecte interconnectie via het vaste netwerk van 
KPN. Aldus heeft KPN Mobiel KPN Vast (mede) belast met de zorg om eind-tot-
eindverbindingen te realiseren.  
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68. De zorgplicht die KPN Vast jegens KPN Mobiel heeft aanvaard geldt ook jegens andere 
afnemers van haar transitdiensten. Deze afnemers hebben grote bezwaren tegen Versatels 
verhoging van de FTA-tarieven en maken daarom bij KPN bezwaar tegen de Premium Transit-
facturen waarin de verhoogde FTA-tarieven zijn verwerkt. 

69. Ook het CBb heeft in zijn uitspraak van 27 september 2009 (bedoeld zal zijn: 2006) bevestigd, 
onder verwijzing naar zijn uitspraken van 16 juni 2005 betreffende de FTA-tarieven van Casema 
N.V. en Versatel, dat KPN Telecom belang heeft bij haar beroep, ook als zij de MTA-tarieven 
reeds heeft doorberekend aan haar eindgebruikers. 

70. KPN gaat ervan uit dat er geen overeenstemming is tussen haar en Versatel. Vandaar dat zij 
ervan uitgaat dat het beoordelingskader van Opta niet beperkt is tot het toetsen of de door 
Versatel in rekening gebrachte tarieven in strijd zijn met de normen die daarvoor gelden in de 
Tw. Want bij gebreke van overeenstemming is het de taak van Opta om de tarieven zelf vast te 
stellen. Daarvoor is niet vereist dat de tarieven in strijd zijn met het bij of krachtens de Tw 
gestelde. 

71. Analoge toepassing van de FTA-beleidsregels en van vertraagde reciprociteit is ook mogelijk bij 
het beslechten van geschillen. De Beleidsregels 2003 hadden als uitgangspunt dat Opta 
geschillen over de hoogte van FTA-tarieven van niet-aangewezen aanbieders zou behandelen 
op basis van het uitgangspunt van reciprociteit. Het feit dat hoofdstuk 6A het thans ook mogelijk 
maakt om in het kader van hoofdstuk 6A ex ante verplichtingen op te leggen, maakt niet dat het 
thans niet meer mogelijk zou zijn om in het kader van een geschil vertraagde reciprociteit als 
uitgangspunt te nemen. 

72. Het standpunt van Versatel dat vertraagde reciprociteit alleen geldt in de relatie tussen KPN 
Vast en Versatel en niet van toepassing is op andere verhoudingen, acht KPN onbegrijpelijk. 
Met vertraagde reciprociteit wordt een correlatie gemaakt tussen de FTA-tarieven van andere 
aanbieders dan KPN en de FTA-tarieven van KPN. Dat neemt niet weg dat die tarieven ook heel 
goed in de relaties met andere aanbieders kunnen gelden (en ook steeds hebben gegolden). 

73. Opta dient, anders dan Versatel stelt, in het geheel geen terughoudendheid te betrachten bij de 
beoordeling van het door Versatel vastgestelde FTA-tarief. KPN verwijst in dit verband naar de 
uitspraak van het CBb van 16 juni 2005 (r.o. 6.2.2). 

74. Het is in het geheel niet noodzakelijk dat het college nieuwe beleidsregels zou moeten 
vaststellen om dit geschil te beslechten. Het principe van vertraagde reciprociteit is een helder 
en een voor iedereen kenbaar principe, dat bovendien voor sommige aanbieders nog steeds 
geldt op basis van het afgiftebesluit. 

75. Het feit dat de FTA-tarieven wel reciproque zouden zijn met de mobiele afgiftetarieven is niet 
relevant omdat de mobiele afgiftetarieven een hele andere kostenstructuur kennen. Voor zover 
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Versatel problemen heeft met de MTA-tarieven, is de voor haar aangewezen weg hiertegen 
beroep aan te tekenen. 

76. In reactie op de zienswijze van Versatel met betrekking tot discriminatie, merkt KPN op dat 
Opta’s geschilbeslechtende bevoegdheid op grond van art. 12.2, lid 1, Tw niet beperkt is tot het 
beoordelen of de door Versatel gehanteerde FTA-tarieven in strijd zijn met de op haar rustende 
verplichting om interoperabiliteit te waarborgen. Opta beschikt over enige beleidsruimte om een 
geschil ex art. 12.2 lid 1 Tw te beslechten en kan derhalve ook vaststellen dat een aanbieder 
non-discriminatoire FTA-tarieven in rekening dient te brengen, aldus KPN. 

77. Voorts wijst KPN nog op haar concurrentiepositie op de markt voor het internationaal carrier 
verkeer naar Nederland. KPN zal de tariefsverhoging van Versatel moeten verwerken in haar 
tarief voor internationaal carrierverkeer naar vaste bestemmingen in Nederland. Mede gelet op 
de beperkte marges die op het internationale carrierverkeer naar Nederland worden behaald, 
heeft dit tot gevolg dat het tarief voor deze dienst relatief aanzienlijk zal stijgen. Daardoor wordt 
KPN’s concurrentiepositie op deze markt geraakt. Dit wordt aanzienlijk versterkt doordat 
Versatel heeft erkend dat zij de FTA-tarieven niet voor alle aanbieders van internationale 
carrierdiensten naar Nederland zal verhogen. De aanbieders waarvoor de FTA-verhoging niet 
geldt, behoeven hun tarieven voor de internationale carrierdiensten derhalve niet aan te passen 
en zullen dientengevolge een concurrentievoordeel genieten ten opzichte van KPN die wel moet 
opdraaien voor de betreffende verhoging. 

78. In reactie op de stelling van Versatel dat het volstrekt niet aannemelijk is dat internationale 
afnemers van de internationale carrierdienst van KPN zullen overstappen naar een andere 
aanbieder, stelt KPN dat Versatel eraan voorbij gaat dat buitenlandse aanbieders behoefte 
hebben aan een aanbieder die “Nederland terminerend” verkeer kan verwerken, ongeacht of die 
aanbieder directe interconnecties heeft met alle afzonderlijke netwerken in Nederland . Er zijn 
thans meer dan 100 aanbieders op de internationale carriermarkt die “NL terminating” 
aanbieden. Het feit dat de meeste (met KPN concurrerende) leveranciers van internationale 
carrierdiensten minder directe interconnecties met Nederlandse netwerken hebben, neemt niet 
weg dat er alternatieven voor het afleveren van verkeer met Nederlandse bestemming zijn. 

5 Juridisch Kader 
Wettelijke bepalingen 
79. Voor de beoordeling van het verzoek van KPN zijn de volgende wettelijke bepalingen van 

belang. 

Artikel 6.1 van de Tw: 
 

1. Een aanbieder van openbare elektronische communicatienetwerken of openbare 
elektronische communicatiediensten, die daarbij de toegang tot de eindgebruikers 
controleert, treedt op verzoek van een aanbieder van openbare elektronische 
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communicatienetwerken of openbare elektronische communicatiediensten met die aanbieder 
in onderhandeling met het oog op het sluiten van een overeenkomst op basis waarvan de 
nodige maatregelen worden genomen, waaronder zo nodig door middel van interconnectie 
van de betrokken netwerken, opdat eind- tot eindverbindingen tot stand worden gebracht. 

2. (….) 
 

Artikel 6.2 van de Tw: 
 
1. Indien de onderhandelingen, bedoeld in artikel 6.1, niet resulteren in een overeenkomst 

tussen de in dat artikel bedoelde aanbieders, kan het college op aanvraag van een van hen, 
voor zover naar het oordeel van het college verdere onderhandelingen redelijkerwijs niet meer 
zullen leiden tot een overeenkomst, de andere betrokken aanbieder, voor zover deze daarbij 
de toegang tot eindgebruikers controleert, verplichten de door de aanvrager gewenste eind- 
tot eindverbindingen tot stand te brengen en te waarborgen onder door het college te bepalen 
voorwaarden, indien het college van oordeel is dat de belangen van de andere aanbieder die 
ertoe geleid heben dat er geen overeenkomst tot stand is gekomen redelijkerwijs niet 
opwegen tegen de belangen van de indiener van het verzoek. 

2. (….) 
 

Artikel 6.3 van de Tw: 
 

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. 

2. (…) 
3. (…) 
4. Onverminderd het derde lid, treedt ter uitvoering van het eerste of, in geval van een verzoek, 

tweede lid iedere daar bedoelde aanbieder met andere daar bedoelde aanbieders in 
onderhandeling om overeenkomsten te sluiten op basis waarvan maatregelen worden 
genomen opdat eind- tot eindverbindingen tot stand komen en zijn gewaarborgd. 

 
Artikel 12.2 van de Tw: 

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

onderscheidenlijk tussen ondernemingen een geschil is ontstaan inzake de nakoming van 
een op een houder van een verguning, een aanbieder of een onderneming die openbare 
elektronische communicatienetwerken, bijbehorende faciliteiten of openbare elektronische 
communicatienetwerken, bijbehorende faciliteiten of openbare elektronische 
communicatiediensten aanbiedt op grond van een bij of krachtens deze wet rustende 
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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 in dat lid bedoelde houders van een vergunning, 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. 

3. (…) 
 
FTA-Beleidsregels 

80. Het college heeft in 2003 de “Beleidsregels inzake de redelijkheid van vaste terminating 
tarieven” gepubliceerd5 (verder: Beleidsregels 2003). Op grond hiervan waren partijen die niet 
waren aangewezen als partij met aanmerkelijke marktmacht verplicht geen hogere tarieven dan 
vertraagd reciproque tarieven te hanteren.  

81. In het afgiftebesluit is in de tariefverplichting voor andere partijen dan KPN (met aanmerkelijke 
marktmacht) naar deze beleidsregels en de daarin neergelegde methodiek van vertraagde 
reciprociteit (met uitzondering van de in deze beleidsregels in randnummer 23 geformuleerde 
uitzonderingsgrond) verwezen.  

82. Bij besluit van 13 februari 20076 heeft het college de “Beleidsregels inzake de maximaal 
redelijke tarieven voor gespreksafgifte op de markten voor afgifte op geografische nummers, 
084/087-nummers en 088-nummers” vastgesteld (verder: Beleidsregels 2007). 

Uitspraak CBb van 11 mei 2007 
 
83. Voor de beoordeling van het geschil is verder relevant dat het College van Beroep voor het 

bedrijfsleven (verder: CBb) op 11 mei 2007 uitspraak heeft gedaan op (onder meer) het beroep 
van Versatel. In deze uitspraak zijn de aan Versatel opgelegde tariefverplichtingen vernietigd 
met betrekking tot gespreksafgifte op haar vaste openbare telefonienetwerk, van 
telefonieverkeer dat is ontstaan op andere telefonienetwerken dan het vaste openbare 
telefonienetwerk van KPN7. Tevens heeft het CBb het afgiftebesluit van Versatel vernietigd voor 
zover het betreft (onder meer) het niet opleggen van een sectorspecifiek discriminatieverbod 
aan andere vaste aanbieders dan KPN. 

                                                     
5 OPTA/IBT/2003/201171, 18 april 2003. 
6 OPTA/TN/2007/200177 
7 LJN: BA4880 
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6 Overwegingen 

6.1 Belang 
84. KPN B.V. heeft de aanvraag tot het beslechten van het geschil ingediend in haar hoedanigheid 

van transitaanbieder (verder tevens: KPN als transitaanbieder) en in haar hoedanigheid van 
mobiele aanbieder als afnemer van de transitdienst van KPN (verder tevens: KPN als mobiele 
aanbieder). De vraag ligt voor of KPN ontvankelijk is in haar aanvraag.  

85. KPN stelt dat KPN B.V. de aanvrager is. Onder de activiteiten van KPN B.V. vallen zowel 
mobiele als vaste telefonie. Volgens KPN is het voor de ontvankelijkheid van het verzoek niet 
noodzakelijk om een onderscheid te maken tussen KPN B.V. als mobiele aanbieder en KPN 
B.V. als vaste aanbieder. Hieraan heeft zij toegevoegd dat, voor zover er al een onderscheid 
moet worden gemaakt tussen de mobiele en de vaste activiteiten, zij ten aanzien van beide 
activiteiten belang heeft bij de verlaging van de FTA-tarieven van Versatel. 

86. Het college merkt hierover op dat voor de vraag of KPN B.V. belanghebbend is in haar 
aanvraag, het noodzakelijk is te bepalen of en, zo ja, in welk belang KPN B.V. wordt geraakt (en 
in welk belang niet). Daartoe is het noodzakelijk om te bezien op welk telefonieverkeer de 
tariefverhoging van Versatel betrekking heeft. Dit betreft het telefonieverkeer dat is ontstaan op 
andere telefonienetwerken dan het vaste openbare telefonienetwerk van KPN. Hieruit volgt dat 
het verkeer dat origineert op het vaste telefonienetwerk van KPN B.V. niet door de 
tariefsverhoging van Versatel wordt geraakt. In de hoedanigheid van aanbieder van vaste 
telefonie is KPN B.V. derhalve niet in haar belang geraakt. In zoverre is het naar het oordeel van 
het college wel degelijk relevant om bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van KPN B.V. de 
mobiele activiteiten van de vaste activiteiten te onderscheiden, en ook binnen de vaste 
activiteiten van KPN de activiteiten te onderscheiden die onder (het aanbieden van) de vaste 
telefoondienst van KPN zijn te begrijpen en de activiteiten die te maken hebben met haar 
hoedanigheid van transitaanbieder (waarbij zij eveneens (een deel van haar) vaste netwerk 
gebruikt).  

87. Voor wat betreft KPN in haar hoedanigheid van mobiele aanbieder, die de transitdienst van KPN 
afneemt, overweegt het college het volgende.  

88. KPN heeft haar aanvraag (mede) gebaseerd op artikel 6.3 Tw. Hierin is bepaald dat bij 
algemene maatregel van bestuur (verder: amvb) 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. 
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89. Bij amvb van 7 mei 20048 (Besluit interoperabiliteit) zijn regels gegeven met betrekking tot onder 
meer interoperabiliteit van openbare elektronische communicatiediensten. In artikel 2 van de 
amvb zijn als categorie van openbare elektronische communicatiediensten als bedoeld in artikel 
6.3, eerste lid, van de Tw openbare telefoondiensten aangewezen. 

90. Uit het voorgaande volgt dat op KPN als mobiele aanbieder de verplichting tot interoperabiliteit 
rust. Op grond hiervan kan worden aangenomen dat KPN als mobiele aanbieder een direct 
belang heeft bij de voorwaarden waaronder zij aan die interoperabilteitsverplichting moet 
voldoen, waaronder de FTA-tarieven van de partij waarmee zij (direct dan wel indirect middels 
KPN als transitaanbieder) is geïnterconnecteerd.  

91. Daarbij komt dat de FTA-tarieven van Versatel bepalend zijn voor het niveau van de 
eindgebruikerstarieven voor de mobiele telefoniedienst van KPN die zij levert aan haar 
eindgebruikers voor zover die eindgebruikers telefonieverkeer genereren bestemd voor 
(eindgebruikers van) Versatel. KPN als mobiele aanbieder zal namelijk die FTA-tarieven (deels) 
aan haar eindgebruikers doorberekenen.  

92. In dit verband kan nog worden gewezen op de uitspraak van het CBb van 16 juni 20059 waarin 
het CBb heeft overwogen dat ook (het voormalige) KPN Telecom B.V., als aanbieder van de 
vaste telefoniedienst, belang heeft bij een oordeel van het college over de vraag op welk niveau 
de FTA-tarieven (van Versatel) worden vastgesteld, ondanks het feit dat zij dit FTA-tarief kan 
doorberekenen aan haar eindgebruikers.  

93. Deze overweging is door het CBb aangehaald in zijn uitspraak van 27 september 2006. Hierin 
overwoog het CBb in het kader van de MTA-tarieven die door KPN Telecom, Verizon en 
Versatel, aan hun eindgebruikers reeds waren doorberekend, dat ook zij procesbelang hebben 
bij hun beroepen omdat die zouden kunnen leiden tot vaststelling van lagere tarieven.10 

94. Het college is derhalve van mening dat KPN in haar hoedanigheid van aanbieder van mobiele 
telefonie als belanghebbende in onderhavige zaak moet worden gekwalificeerd. 

95. Voor wat betreft KPN in haar hoedanigheid van transitaanbieder is het college van oordeel dat 
KPN ook in die hoedanigheid als belanghebbende in onderhavige zaak moet worden 
gekwalificeerd en overweegt daartoe het volgende. 

96. KPN heeft in haar aanvraag gewezen op haar concurrentiepositie als transitaanbieder die als 
gevolg van de tariefverhoging van Versatel nadelig zal worden beïnvloed. De tariefverhoging 

                                                     
8 Staatsblad 205 
9 Uitspraak van CBb d.d. 16 juni 2005, nrs. 04/1116 en 04/1117. 
10 Uitspraak van CBb d.d. 27 september 2006, r.o. 5.2., waarin over KPN Telecom en 2 andere aanbieders die de MTA-tarieven 

“reeds hebben doorberekend aan hun eindgebruikers”, wordt gesteld dat zij procesbelang hebben.  
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van Versatel zal KPN verdisconteren in haar tarieven voor de zogenoemde Premium 
Transitdienst naar Versatel. De verhoging zal derhalve uiteindelijk (grotendeels) worden 
gedragen door de afnemers van deze Premium Transitdienst naar Versatel. KPN heeft in dit 
verband in repliek – overigens niet nader onderbouwd – gesteld dat de afnemers van de 
Premium Transitdienst “fel gekant zijn tegen Versatels verhoging van de FTA-tarieven” en bij 
KPN bezwaar maken tegen de Premium Transit-facturen waarin die verhoogde FTA-tarieven zijn 
verwerkt. Wat daar verder ook van zij, niet op voorhand is uit te sluiten dat KPN in haar 
concurrentiepositie wordt geschaad door de tariefsverhoging van Versatel. Het feit dat KPN op 
de transitmarkt een stevige marktpositie heeft, maakt dit niet anders.  

97. Ook het CBb heeft in zijn uitspraak over het afgiftebesluit11 overwogen dat bij het beoordelen 
van de vraag welke verplichtingen passend zijn zowel de verhouding tussen Versatel en de 
transitaanbieder als de verhouding tussen Versatel en de aanbieder op wiens netwerk de beller 
is aangesloten moeten worden betrokken. Hieruit volgt dat (onder meer) de verhouding tussen 
een transitaanbieder en een aanbieder op de afgiftemarkt relevant is bij de beoordeling van een 
opgelegde tariefmaatregel. Het CBb heeft dit weliswaar overwogen in het kader van een 
marktanalysebesluit, maar dit neemt niet weg dat ook in het kader van een geschilbesluit, waarin 
wordt gevraagd om een (FTA-) tariefmaatregel, het voor de hand ligt eveneens de verhouding 
tussen de transitaanbieder en de aanbieder van de afgiftedienst in aanmerking te nemen. Naar 
het oordeel van het college is hiermee het belang van een transitaanbieder bij een maatregel 
aangaande het FTA-tarief van een terminerende partij, i.c. Versatel, gegeven. 

98. Overigens, over de verwijzing van KPN naar de uitspraak van het CBb van 27 september 2006, 
r.o. 5.2, ter onderbouwing van haar belang als transitaanbieder, merkt het college nog het 
volgende op. Naar de mening van het college ging het in die uitspraak in ieder geval om het 
belang van KPN Telecom als aanbieder van vaste telefonie (bij de verhoging van MTA-tarieven 
en het doorberekenen hiervan in de tarieven voor vaste eindgebruikers). Dit neemt niet weg dat 
niet valt uit te sluiten dat de uitspraak van het CBb op dit punt een bredere strekking heeft en 
ook van toepassing is op andere relaties dan de relatie tussen een aanbieder en haar 
eindgebruiker(s), bijvoorbeeld op de relatie tussen transitaanbieder en haar afnemer(s) van 
transitdienst(en).  
 

6.2 Bevoegdheid  
99. KPN heeft haar aanvraag tot beslechting van het geschil gebaseerd op artikel 6.2 van de Tw, in 

verbinding met artikel 12.2, lid 1, van de Tw. In repliek heeft KPN ook art. 6.3 Tw en art. 2 van 
het Besluit Interoperabiliteit aan het verzoek ten grondslag gelegd. 

100. Het primaire verzoek van KPN betreft, kort gezegd, (a) de vaststelling dat KPN en Versatel geen 
overeenstemming hebben over de tariefverhoging en (b) de vaststelling van de FTA-tarieven 

                                                     
11 Zie r.o. 9.33.3 van de uitspraak van het CBb d.d. 11 mei 2007 
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van Versatel op het niveau van de tarieven zoals dat op basis van de rekenregels van de 
vertraagde reciprociteit en (c) een verbod de tariefsverhoging door te voeren en te factureren, op 
straffe van een dwangsom. 

101. 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 op basis van 
art. 12.2, lid 1, van de Tw. Hierbij is van belang vast te stellen of partijen een overeenkomst 
hebben gesloten waarin ook afspraken zijn gemaakt over het (elkaar) in rekening te brengen 
FTA-tarief.  

102. Door KPN is gesteld – en door Versatel niet weersproken12 - dat de interconnectierelatie tussen 
KPN en Versatel wordt beheerst door een (ongetekende) interconnectie-overeenkomst (versie 
1998.2.3), bijgevoegd als bijlage 1 bij het verzoekschrift.13  

103. Contractpartijen bij deze overeenkomst zijn KPN Telecom B.V. en Versatel Telecom B.V. De 
overeenkomst meldt dat deze partijen in overleg zijn getreden over koppeling van de 
telecommunicatie-infrastructuur of de telecommunicatie-inrichting van Versatel met de 
geschakelde vaste telecommunicatie-infrastructuur voor de spraaktelefoniedienst van KPN 
Telecom en de daarover aangeboden telecommunicatiediensten. De overeenkomst is gesloten 
om “de afhandeling mogelijk te maken van telecommunicatieverkeer tussen eindgebruikers van 
de telecommunicatiediensten over de respectievelijke telecommunicatie-inrichtingen 
(interconnectie en bijzondere netwerktoegang)” (zie bladzijde 3 van de overeenkomst, onder 
(4)).  

104. De interconnectie-overeenkomst heeft onder andere betrekking op 1. de dienst en de tarieven 
van Versatel waarbij zij verkeer termineert (onderdeel 1.4 van annex 1 “Telco PSTN Terminating 
Acces Service”) en op 2. de transitdienst en tarieven van KPN (onderdeel 2.5 van annex 1 “KPN 
Telecom PSTN Premium Transit Connect Service”). 

105. In artikel 8.1 van de interconnectie-overeenkomst zijn partijen overeengekomen dat zij elkaar op 
grond van deze overeenkomst vergoedingen verschuldigd zijn volgens de tarieven die voor de 
afzonderlijke diensten zijn omschreven in annex 1. In artikel 21.2, onder f, van de overeenkomst 
hebben partijen bepaald dat een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst onder meer kan 
worden gedaan binnen [zes weken] na het eindigen van “de Vaste Periode” ten aanzien van de 
voor de desbetreffende dienst overeengekomen tarieven. Onder “de Vaste Periode” verstaan 
partijen, blijkens artikel 1 van de overeenkomst, de tussen partijen ten aanzien van een Dienst 
overeengekomen periode, zoals vastgelegd in de in Annex 1 opgenomen beschrijving van die 

                                                     
12 Overigens heeft Versatel wel aangegeven dat zij een andere versie van de overeenkomst 1998.2.3 heeft dan KPN heeft 

overgelegd. Het college is gebleken dat het verschil bestaat uit ingevulde parameters en prijzen. 
13 In een vaststellingsovereenkomst van 12 februari 2002 zijn partijen overeengekomen dat de interconnectie-overeenkomst 

tussen hen geldt met uitzondering van hetgeen zij in side letters hebben uitgesloten. 
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dienst. Annex 1 is getiteld “Services and tariffs”. In artikel 1.4.4.3 is de Vaste Periode op 1 jaar 
gesteld.  

106. Het college begrijpt uit het vorenstaande dat partijen zijn overeengekomen dat de tarieven voor 
onderhavige FTA-dienstverlening voor 1 jaar werden overeengekomen en na afloop van deze 
termijn opnieuw onderhandelbaar zijn.  

107. In onderdeel 2.5 van Annex 1 zijn de afspraken vastgelegd met betrekking tot de KPN Telecom 
PSTN Premium Connect Service. Versatel heeft in dit verband gewezen op artikel 2.5.3.3 en 
2.5.4.13, waaruit zou volgen dat door KPN wijzigingen van het FTA-tarief (wanneer dat het 
inkooptarief voor KPN is in haar hoedanigheid van transitaanbieder) zonder voorbehoud zullen 
worden doorberekend aan de afnemer van de transitdienst.  

108. Artikel 2.5.3.3 luidt: 

 “ Telco will be informed two (2) months in advance and in accordance with the procedure 
described in Annex 3, of any change in payments to Third Telecom Providers as listed in 
paragraph 2.5.5.3 which are already in the list of possible destinations from the Telco’s 
Infrastructure and which results in a change of tariff charged to Telco as defined in paragraph 
2.5.4.16”.  

109. Artikel 2.5.4.13 luidt: 

 “The charges for the KPN Telecom PSTN Premium Transit Connect Service include all 
payments to KPN Telecom and Third Telecom Providers for that Answered Call. If a payment 
which KPN Telecom is required to make to any Third Telecom Provider is altered and results in 
a change of tariff charged to Telco as defined in paragraph 2.5.4.16 KPN Telecom will modify 
the charges for the KPN Telecom PSTN Premium Transit Connect Service accordingly. KPN 
Telecom will inform Telco two months in advance of such alteration”. 

110. Het college maakt hieruit op dat de tariefwijzigingen waarover hier wordt gesproken betrekking 
hebben op wijzigingen van het FTA-tarief van andere partijen dan Versatel (en KPN)14. Daar het 
in onderhavig geschil gaat om de FTA-tarieven van Versatel, ontgaat het college de relevantie 
van deze bepalingen voor onderhavig geschil. Voor zover Versatel hiermee heeft willen 
aantonen dat - ervan uitgaande dat KPN soortgelijke bepalingen heeft opgenomen in 
interconnectie-overeenkomsten met andere terminerende partijen - KPN elke verhoging van het 
FTA-tarief (van een terminerende partij dus) uitsluitend doorberekent, en daarbij geen 
voorbehoud heeft gemaakt, en dat er om die reden overeenstemming zou bestaan over de 
hoogte van elk(e verhoging van het) FTA-tarief, deelt het college die mening niet.  

                                                     
14 “Telco” is Versatel Telecom B.V., zie bladzijde 3 van de Overeenkomst. 
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111. Uit de feiten (zie paragraaf 3) blijkt dat Versatel bij brief van 12 juni 2007 heeft aangekondigd 
met ingang van 1 juli 2007 haar FTA-tarieven te verhogen. Ook blijkt uit de feiten dat KPN zich 
(sterk) heeft verzet tegen deze aangekondigde tariefverhoging. Een intensieve briefwisseling 
tussen Versatel en KPN, met uiteenzettingen van hun standpunten, heeft er niet toe geleid dat 
partijen overeenstemming hebben bereikt over het door Versatel te hanteren FTA-tarief per 1 juli 
2007.  

112. Op grond van het vorenstaande concludeert het college dat partijen geen overeenstemming 
hebben over de FTA-tarieven van Versatel per 1 juli 2007 en dat de interconnectie-
overeenkomst tussen partijen niet voorziet in de tarieven die voor de periode vanaf 1 juli 2007 
hebben te gelden. 

113. Bij gebreke van een overeenkomst over de hoogte van de FTA-tarieven vanaf 1 juli 2007 is het 
college derhalve bevoegd het geschil te beslechten op grond van artikel 12.2, lid 1 van de Tw. 
Dit betekent dat het college de FTA-tarieven die Versatel in rekening mag brengen zelfstandig 
moet vaststellen.15 

 

6.3 VASTSTELLING VAN DE FTA-TARIEVEN  
114. Versatel is bij besluit van het college van 21 december 2005 aangewezen als een partij met 

aanmerkelijke marktmacht op de wholesalemarkt voor gespreksafgifte op haar telefonienetwerk 
(het afgiftebesluit). 

115. Zoals gezegd, heeft het CBb op 11 mei 2007 uitspraak gedaan in (onder meer) het beroep van 
Versatel. Het CBb heeft in deze uitspraak de aan Versatel opgelegde tariefverplichtingen 
vernietigd met betrekking tot gespreksafgifte op haar vaste openbare telefonienetwerk, voor 
zover deze betrekking heeft op telefonieverkeer dat is ontstaan op andere telefonienetwerken 
dan het vaste openbare telefonienetwerk van KPN.16  

116. Versatel heeft hierin – naar het college veronderstelt - aanleiding gezien haar FTA-tarieven voor 
het verkeer in kwestie met (ruim) 280 procent te verhogen. KPN is het met deze verhoging niet 
eens. De vraag ligt derhalve voor welk FTA-tarief van Versatel tussen partijen vanaf 1 juli 2007 
heeft te gelden. Het college neemt bij de beantwoording van deze vraag het volgende in 
overweging. 

117. De FTA-tarieven hebben sinds 2002 de indringende aandacht van het college. Dit blijkt onder 
meer uit het feit dat het college, mede naar aanleiding van een geschilaanvraag van KPN van 8 

                                                     
15 Zie r.o. 6.2.2 in de uitspraak van het CBb van 16 juni 2005 in het geschil tussen KPN Telecom B.V. en Versatel Nederland 

B.V. 
16 LJN: BA4880 
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juli 2002, op 18 maart 2003 de Beleidsregels inzake de redelijkheid van vaste terminating 
tarieven heeft gepubliceerd (Beleidsregels 2003). In de Beleidsregels 2003 heeft het college de 
volgens het college maximaal redelijke FTA-tarieven van partijen (die niet waren aangewezen 
als partijen met aanmerkelijke marktmacht) aangegeven, waarbij het principe van vertraagde 
reciprociteit als uitgangspunt is gehanteerd. In de Beleidsregels 2003 is aangegeven dat het 
college van deze partijen verwacht dat zij hun FTA-tarieven met ingang van 1 september 2003 in 
geval van een geschil vaststellen op een volgens deze beleidsregels redelijk niveau.  

118. Het CBb heeft inzake de Beleidsregels 2003 en het daarin gehanteerde principe van vertraagde 
reciprociteit, naar aanleiding van het beroep van KPN tegen het geschilbesluit van 2 november 
2004 inzake de FTA-tarieven van Versatel, overwogen dat het college een aanzienlijke 
beoordelingsruimte toekomt. Het college heeft de grenzen van die beoordelingsruimte niet 
overschreden door het principe van vertraagde reciprociteit te hanteren bij het bepalen van 
redelijke FTA-tarieven, aldus het CBb.  

119. Met de inwerkingtreding van het nieuwe wettelijke kader per 19 mei 2004 was het college 
verplicht om met toepassing van hoofdstuk 6A van de Tw onder meer de wholesalemarkten voor 
gespreksafgifte op de vaste netwerken te onderzoeken en, voor zover passend, verplichtingen 
op te leggen aan dominante partijen op die markt(en). Dit heeft geresulteerd in het eerder 
genoemde afgiftebesluit van 21 december 2005.  

120. In dit besluit is Versatel aangewezen als partij met aanmerkelijke marktmacht en is haar een 
tariefverplichting opgelegd. In die tariefverplichting is de hoogte van het door Versatel te 
hanteren FTA-tarief door het college bepaald op het niveau dat niet hoger is dan het tarief dat 
drie jaar tevoren voor KPN heeft gegolden (vertraagde reciprociteit), conform de in de 
Beleidsregels 2003 inzake de redelijkheid van vaste terminating tarieven neergelegde methodiek 
(maar met uitzondering van de in randnummer 23 van die Beleidsregels 2003 geformuleerde 
uitzonderingsgrond).  

121. Kortom, het (kenbare) beleid van het college is er sinds 2003 op gericht de FTA-tarieven van 
partijen, al dan niet aangewezen als partij met aanmerkelijke marktmacht, te reguleren, waarbij 
het principe van vertraagde reciprociteit als uitgangspunt heeft gegolden. Het college heeft dit 
beleid consequent toegepast bij zijn besluitvorming in geschillen en bij het opleggen van 
verplichtingen in het kader van marktanalysebesluiten. Voor wat betreft de toepassing van het 
beginsel van vertraagde reciprociteit bij het opleggen van de tariefverplichtingen, zij nog 
opgemerkt dat het CBb de toepassing van dit beginsel (wederom) niet onredelijk heeft geacht.17 

122. Naar het oordeel van het college ligt het voor de hand om ook in onderhavig geschil zijn 
bestendige FTA-beleid toe te passen, waarbij dus het principe van vertraagde reciprociteit als 
uitgangspunt geldt. Hiertoe overweegt het college het volgende. 

                                                     
17 Zie de uitspraak van het CBb van 11 mei 2007, r.o. 9.27.1 en 9.27.2 
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123. Vast staat dat Versatel aanmerkelijke marktmacht heeft op de wholesalemarkt voor afgifte van 
verkeer op haar vaste netwerk. Versatel is in het afgiftebesluit als zodanig aangewezen. In 
beroep is Versatel tegen deze aanwijzing niet opgekomen, hetgeen betekent dat de aanwijzing 
als partij met aanmerkelijke marktmacht formele rechtskracht heeft. Uit het feit dat Versatel geen 
aanleiding heeft gezien zich te verweren tegen haar aanwijzing als aanmerkelijke marktmacht 
moge, naar het college voorkomt, dan ook worden afgeleid dat ook Versatel haar aanmerkelijke 
macht op onderhavige markt niet feitelijk betwist.  

124. De tariefverplichting van Versatel is door het CBb vernietigd voor zover het verkeer betreft 
afkomstig van andere netwerken dan het vaste openbare telefonienetwerk van KPN. De enkele 
reden voor deze vernietiging is een gebrek in de motivering van het afgiftebesluit op dit punt. Dit 
gebrek in motivering betreft de eventuele kopersmacht van telefonieaanbieders ten opzichte van 
Versatel. Het CBb heeft dienaangaande onder meer overwogen dat uit het afgiftebesluit niet 
blijkt dat het college de onderhandelingspositie van Versatel ten opzichte van de mobiele 
aanbieders heeft onderzocht. Ook heeft het CBb overwogen dat, bij de beoordeling van de 
vraag welke verplichtingen passend zijn, aandacht dient te worden besteed aan de verhouding 
tussen Versatel en de transitaanbieder.18 

125. Naar aanleiding van de CBb-uitspraak is inmiddels door het college onderzoek verricht naar de 
vraag of afnemers van de gespreksafgiftedienst van Versatel tegendruk in de vorm van 
kopersmacht kunnen uitoefenen (verder: het kopersmachtonderzoek). De resultaten van dit 
onderzoek heeft het college partijen bij brief van 26 september 2007 in concept doen toekomen.  

126. Het kopersmachtonderzoek is uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau 
Lexonomics, in opdracht van het college. De vraag die centraal staat in het onderzoek is of de 
macht van inkopers van vaste gespreksafgiftediensten tegenover aanbieders van deze diensten 
dermate sterk is dat, ondanks een 100% marktaandeel, deze aanbieders geen hoger dan 
competitief tariefniveau kunnen hanteren en de conclusie van aanmerkelijke marktmacht niet 
gerechtvaardigd is.19 Deze vraag is onderzocht voor twee aanbieders van vaste 
gespreksafgiftediensten, te weten Tele2/Versatel en UPC/Priority. In het onderzoek komt aan de 
orde in hoeverre afnemende partijen – hetzij via directe interconnectie, hetzij indirect via een 
transitaanbieder – voldoende kopersmacht hebben om verhogingen van FTA-tarieven van 
Tele2/Versatel en UPC/Priority tegen te gaan. Ten behoeve van dit geschilbesluit worden 
hieronder uitsluitend de conclusies samengevat voor zover deze de vaste gespreksafgiftedienst 
betreffen van Versatel. 

                                                     
18 R.o. 9.33.3 
19 Andere factoren naast marktaandelen die van invloed zijn op een bevinding van aanmerkelijke marktmacht, waaronder de 

hoogte van toetredingsdrempels of de afwezigheid van potentiële concurrentie, wijzen in de richting van aanmerkelijke 

marktmacht.  
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127. Het onderzoek is uitgevoerd op grond van een literatuurstudie, een kwantitatieve analyse van 
data afkomstig van marktpartijen, gesprekken met specialisten binnen OPTA, gesprekken met 
Versatel en schriftelijke reacties van KPN en Versatel. Voor de beoordeling van de mate van 
kopersmacht is zowel gekeken naar feitelijke gedragingen van partijen, als gebruik gemaakt van 
een theoretisch beoordelingskader. De reacties van KPN en Versatel op het conceptrapport van 
26 september zijn, voor zover relevant, meegenomen in de definitieve rapportage.20 De 
definitieve rapportage is als bijlage21 bij dit geschilbesluit opgenomen. 

128. Uitgangspunt bij de beoordeling van de sterkte van tegenwerkende kopersmacht in het rapport 
is de situatie waarin de afgiftetarieven van Versatel zelf niet zijn gereguleerd. Hieronder valt de 
situatie die beoordeeld wordt in het onderhavige geschilbesluit. Met betrekking tot regulering van 
andere partijen, waaronder andere vaste aanbieders inclusief KPN Vast en mobiele aanbieders, 
zijn in het onderzoek verschillende scenario’s bekeken. In scenario 1 zijn andere aanbieders van 
afgiftediensten onderhevig aan ex ante regulering. In scenario 2 wordt deze ex ante regulering 
afwezig verondersteld. In scenario 3 worden daarenboven de ex post mededingingsregels 
afwezig verondersteld. 

129. Het college merkt op dat scenario 1 het meest overeenstemt met de huidige situatie, gegeven 
de bevestiging door het CBb van de FTA-regulering van andere partijen (met name KPN Vast), 
alsmede de MTA-regulering in het marktanalysebesluit mobiele gespreksafgifte van 30 juli 2007.  

130. De algemene conclusie van het kopersmachtonderzoek is dat in geen van de onderzochte 
scenario’s tegenwerkende kopersmacht van inkopende partijen voldoende sterk is om 
verhogingen van het FTA-tarief door Versatel tegen te gaan. De onderzoeker concludeert dat op 
dit punt de conclusie gerechtvaardigd is dat Versatel aanmerkelijke marktmacht heeft bij vaste 
gespreksafgiftediensten.  

131. De conclusie van scenario 1, waarin verondersteld wordt dat de tarieven van andere partijen dan 
Versatel ex ante gereguleerd zijn, is dat tegenwerkende kopersmacht onvoldoende sterk is om 
verhogingen van het FTA-tarief van Versatel te voorkomen. Dit wordt geconcludeerd op basis 
van een aantal tariefverhogingen die Versatel de afgelopen jaren heeft doorgevoerd, in een 
periode waar FTA-tarieven van KPN Vast en mobiele partijen juist lager werden. De recente 
verhoging van Versatel, na de CBb uitspraak, toont aan dat partijen in de huidige situatie (die 

                                                     
20 Het betreft hier de reacties van Versatel van 3 oktober 2007 en 8 oktober 2007, en de reacties van KPN van 3 oktober 2007 

en 11 oktober 2007.  
21 Het rapport “De rol van tegenwerkende kopersmacht bij de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht van Tele2/Versatel en 

UPC/Priority in vaste gespreksafgifte van 10 oktober 2007. Het rapport is in vertrouwelijke versies ( “alleen voor KPN” en “voor 

Tele2/Versatel”) als respectievelijk bijlage 2A en 2B bij dit besluit gevoegd. 
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overeenkomt met scenario 1) niet in staat zijn om voldoende tegenwicht te bieden om hogere 
tarieven van Versatel te voorkomen.22 

132. Gelet op de in rechte vaststaande aanmerkelijke marktmacht van Versatel op haar afgiftemarkt, 
in combinatie met het feit dat Versatel in het enige in casu toepasselijke scenario onvoldoende 
tegenwerkende kopersmacht ondervindt die haar noopt tot het mitigeren van haar FTA-tarieven, 
acht het college een maatregel waarbij Versatel wordt verplicht redelijke FTA-tarieven jegens 
KPN te hanteren op zijn plaats.  

133. Voor het antwoord op de vraag wat in casu een redelijk tarief is, zoekt het college aansluiting bij 
zijn FTA-beleid, waarbij als uitgangspunt geldt het principe van de vertraagde reciprociteit. 
Hierbij neemt het college onder meer in overweging dat zijn FTA-beleid een door de rechter 
geaccepteerde FTA-regulering behelst.23  

134. Bovendien kunnen de Beleidsregels 2007 naar het oordeel van het college eveneens in het 
kader van zijn bevoegdheid tot het vaststellen van redelijke tarieven naar aanleiding van een 
aanvraag tot geschilbeslechting (analoog) worden toegepast. Het feit dat de Beleidsregels 2007 
de hoogte van de FTA-tarieven bepalen in het kader van een tariefmaatregel op basis van 
hoofdstuk 6A Tw betekent niet dat deze Beleidsregels in een ander, geschilbeslechtend, 
verband niet van overeenkomstige toepassing (kunnen) zijn.  

135. In de argumentatie van Versatel dienaangaande ziet het college geen aanleiding om tot een 
andere conclusie te komen. In dit verband overweegt het college het volgende. 

136. Door Versatel is onder meer aangevoerd dat het toepassen van het FTA-beleid op haar FTA-
tarief in strijd zou zijn met de wettelijke systematiek en de uitspraak van het CBb24 op dit punt.  

137. Naar het oordeel van het college is dit niet het geval. Naar zijn mening biedt de Tw in 
voorkomend geval verschillende mogelijkheden om FTA-tarieven te reguleren. Een mogelijkheid 
is het opleggen van een tariefverplichting middels de procedure van hoofdstuk 6A van de Tw. 
Een andere mogelijkheid is, bijvoorbeeld in geval de interoperabiliteitsverplichting van artikel 6.3 
Tw in het geding is, het in een geschilbesluit vaststellen van redelijke FTA-tarieven. Versatel 
heeft geen deugdelijke argumenten aangevoerd waaruit blijkt dat dit standpunt van het college 
niet rechtens is of anderszins onhoudbaar is.  

138. Ook uit de CBb uitspraak is niet op te maken dat het college niet bevoegd zou zijn om in het 
kader van een geschil redelijke FTA-tarieven vast te stellen. In tegendeel, in het kader van de 
vernietiging van de AMM-aanwijzing van Tele2 en UPC heeft het CBb overwogen dat, in geval 

                                                     
22 Ook in scenario 2 en 3 ondervindt Versatel onvoldoende kopersmacht. Zie het definitieve rapport. 
23 Uitspraak van het CBb van 16 juni 2005 (LJN: AT7789) en van 11 mei 2007 (LJN: BA4880). 
24 Van 11 mei 2007 waarbij de onderhavige tariefsverplichting van Versatel is vernietigd. 
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deze (niet meer aangewezen) partijen hun tarieven verhogen en afnemers daar niet mee 
instemmen, deze afnemers het college kunnen vragen bij geschilbesluit redelijke tarieven vast te 
stellen25. Het CBb ziet kennelijk en derhalve in de systematiek van de Tw ook geen 
belemmering voor de bevoegdheid van het college om redelijke tarieven in een geschilbesluit 
vast te stellen.  

139. Voorts heeft Versatel in dit verband nog aangevoerd dat de Beleidsregels 2007 alleen gelden 
voor AMM diensten en dat deze niet analoog kunnen worden toegepast in het kader van het 
wettelijke interoperabiliteitsregime. 

140. Hierover merkt het college op dat dit standpunt van Versatel naar zijn mening niet juist is. Het in 
de Beleidsregels 2003 en in de Beleidsregels 2007 gehanteerde uitgangspunt van vertraagde 
reciprociteit is algemeen, in de zin van ook buiten het kader van AMM-regulering toepasbaar. 
Feit is dat de Beleidsregels 2003 in 2007 zijn aangepast, mede om ze af te stemmen op de 
tariefverplichtingen als opgenomen in het afgiftebesluit. Dit doet echter niet af aan de (analoge) 
toepasbaarheid buiten het AMM-kader van het tariefreguleringsbeleid van het college en het 
daarin gehanteerde principe van vertraagde reciprociteit. In dit verband zij er nog aan herinnerd 
dat de Beleidsregels 2003 juist waren opgesteld om de FTA-tarieven van partijen te reguleren 
die niet waren aangewezen als partij met aanmerkelijke marktmacht.  

141. Bovendien leidt de redenering van Versatel ertoe dat het college in het kader van een 
geschilbesluit een ander beoordelingskader zou moeten hanteren ten aanzien van de 
redelijkheid van FTA-tarieven dan in het kader van AMM-verplichtingen, zonder dat daaraan 
relevante argumenten ten grondslag liggen. In dit verband wordt er nogmaals op gewezen dat 
Versatel een partij met aanmerkelijke marktmacht op haar afgiftemarkt is, die geen dan wel 
onvoldoende tegendruk ondervindt van de inkopers van haar gespreksafgiftedienst. Dit is juist 
de situatie waarop het beleid van het college is gericht. 

142. Voorts voert Versatel aan dat het beginsel van vertraagde reciprociteit niet op andere relaties 
dan de relatie tussen KPN Vast en Versatel kan worden toegepast. In dit verband voert Versatel 
nog aan dat het FTA-tarief van Versatel in casu gerelateerd moeten worden aan dat van de 
mobiele aanbieders en niet aan dat van KPN Vast. 

143. Het college merkt hierover op dat het principe van vertraagde reciprociteit primair gebaseerd is 
op het FTA-tarief van een efficiënte aanbieder. Dat dit tarief in de uitwerking gelijk gesteld wordt 
aan dat van KPN (in die zin dat andere partijen dan KPN het (hogere) tarief van KPN van drie 
jaar eerder mogen hanteren), impliceert allerminst dat het principe van vertraagde reciprociteit 
uitsluitend van toepassing is op de relatie met KPN Vast en/of uitsluitend van toepassing is op 
de relatie met vaste aanbieders. Het op basis van vertraagde reciprociteit vastgestelde 
maximale tarief is van toepassing op elke relatie waarbij Versatel opereert als terminerende 

                                                     
25 R.o. 9.13.8 van de uitspraak. 
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partij van telefonieverkeer naar haar eindgebruikers. 
 
 

144. Ook voert Versatel aan dat door haar tariefverhoging reciprociteit en gelijkwaardigheid wordt 
bewerkstelligd ten opzichte van de mobiele aanbieders en hun MTA-tarief. Nu deze mobiele 
partijen, blijkens het mobiele afgiftebesluit26, wordt toegestaan om (voorlopig) tarieven te 
hanteren die boven het kostenniveau uitgaan, ontstaat een ongelijkwaardige situatie als Versatel 
wordt gehouden aan vertraagd reciproque tarieven, aldus Versatel. 

145. Het college merkt hierover op dat in casu de vaste afgiftetarieven onderwerp zijn van het geschil 
en niet de mobiele afgiftetarieven. De redenering van Versatel lijkt er (impliciet) vanuit te gaan 
dat de markt voor afgifte op het vaste netwerk én de markt voor afgifte op het mobiele netwerk 
één relevante markt is, waarbij afgifte op het vaste netwerk substitueerbaar is met afgifte op het 
mobiele netwerk en vice versa. Dit is niet het geval. Het college onderscheidt twee relevante 
(afgifte-)markten, waarbij ter remediëring van de (potentiële) mededingingsproblemen op 
desbetreffende markten verschillende tariefsverplichtingen zijn opgelegd aan desbetreffende 
marktpartijen. Hoewel het verband tussen aanbieders van vaste en mobiele gespreksafgifte uit 
economisch oogpunt relevant is – en door het college dus ook expliciet is meegenomen in de 
verschillende marktanalyses – is de hoogte van de MTA-tarieven op grond van het 
bovenstaande geen relevant gegeven voor het oordeel over de hoogte van (redelijke) FTA-
tarieven. Het verband dat Versatel tussen deze twee tarieven legt is derhalve niet terecht.  

146. Een ander argument van Versatel is dat bij het oordeel over haar FTA-tarief uitgangspunt dient 
te zijn de door Versatel gemaakte redelijke en efficiënte kosten. Versatel stelt dat zij bij het 
vertraagd reciproque tarief niet in staat zal zijn haar kosten die gemoeid zijn met deze 
dienstverlening goed te maken.  

147. Het college merkt dienaangaande het volgende op. Het beginsel van vertraagde reciprociteit 
betekent dat een FTA-tarief mag worden gehanteerd gelijk aan het FTA-tarief zoals dat drie jaar 
geleden voor KPN gold, wat een hoger tarief is dan op dit moment door KPN wordt 
gehanteerd.27 In dit principe is reeds verdisconteerd dat KPN een historisch bepaalde 
voorsprong heeft op de andere vaste aanbieders en dat aan de efficiëntie van andere vaste 
aanbieders niet zonder meer meteen dezelfde eisen mogen worden gesteld als aan die van 
KPN.  

                                                     
26 Besluit “De wholesalemarkten voor gespreksafgifte op de afzonderlijke mobiele telefonienetwerken van KPN, Orange, Tele2, 

T-Mobile en Vodafone” van 30 juli 2007 (OPTA/TN/2007/201479). 
27 Een niet-vertraagde toepassing van reciprociteit zou inhouden dat het FTA-tarief van een andere vaste aanbieder dan KPN 

gelijk zou moeten zijn aan het FTA-tarief dat KPN op dit moment hanteert. 
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148. In de Beleidsregels 2003 was een uitzonderingsmogelijkheid opgenomen voor specifieke 
gevallen waarin de niet-aangewezen aanbieder kon aantonen dat hij ondanks efficiënt gedrag 
zijn kosten niet kon goedmaken.28 In de tariefsverplichting van het afgiftebesluit heeft het college 
bepaald dat deze uitzonderingsbepaling niet van toepassing is, en in de Beleidsregels 2007 is zij 
derhalve komen te vervallen. Voor het in stand houden van de uitzonderingsmogelijkheid 
bestonden naar het oordeel van het college geen goede gronden meer. Het college heeft hiertoe 
besloten op grond van de volgende overwegingen. 

149. In de eerste plaats wordt door het toepassen van vertraagde reciprociteit in plaats van strikte 
reciprociteit reeds rekening gehouden met de relatieve positie van de andere vaste aanbieders 
ten opzichte van KPN. De verschillen in positie tussen beide groepen aanbieders is daarmee in 
voldoende mate in de tariefregulering verdisconteerd. 

150. In de tweede plaats is er in de huidige fase van ontwikkeling van de markt geen reden om 
andere vaste aanbieders dan KPN méér tegemoet te komen dan door middel van de vertraging 
in reciprociteit. In de marktanalyse over de retailmarkten voor vaste telefonie is vastgesteld dat 
de concurrentiedruk van andere aanbieders – mede gezien de ontwikkelingen van VoB – op 
KPN toeneemt. In die omstandigheden mag van de andere aanbieders worden verlangd dat zij 
een tarief hanteren dat is gebaseerd op dat van een efficiënte aanbieder (met drie jaar 
vertraging). Voor het daarenboven doorberekenen van extra kosten bestaat geen aanleiding. 

151. In de derde plaats achtte het college het onwenselijk als aangesloten zou moeten worden bij de 
fully allocated costs van een partij. Dit zou afdoen aan de uitgangspunten en de ratio van de 
FTA-Beleidsregels, waarbij wordt uitgegaan van de kosten van een efficiënte aanbieder en 
waarbij de relatieve posities van partijen reeds in de vertraagde toepassing van reciprociteit tot 
uitdrukking komen. 

152. In zijn uitspraak van 11 mei 2007 heeft het CBb met betrekking tot het vervallen van de 
uitzonderingsgrond onder andere overwogen dat OPTA zich terecht op het standpunt heeft 
gesteld dat in het beginsel van vertraagde reciprociteit reeds is verdisconteerd dat KPN een 
historisch bepaalde voorsprong heeft op de andere vaste aanbieders en dat aan de efficiëntie 
van de andere vaste aanbieders niet zonder meer meteen dezelfde eisen mogen worden 
gesteld als aan die van KPN. Het CBb heeft daarbij geen grond gezien voor het oordeel dat 
OPTA rechtens verplicht was de andere vaste aanbieders nog verder tegemoet te komen door 
de in de Beleidsregels 2003 vervatte uitzonderingsmogelijkheid te handhaven.29 

153. Gelet op het vorenstaande ligt het naar het oordeel van het college in het geheel niet voor de 
hand om Versatel toe te staan FTA-tarieven te hanteren die zijn gebaseerd op de door haar voor 
haar FTA-dienstverlening opgevoerde kosten. Hierbij zou namelijk voorbij worden gegaan aan 

                                                     
28 Randnr. 23. Zie ook de toelichting bij de Beleidsregels, bladzijde 6 e.v. 
29 LJN: BA4880, r.o 9.28.1 en 9.28.2. 
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de uitgangspunten en ratio van de FTA-beleidsregels en aan de redenen die ten grondslag 
hebben gelegen aan het laten vervallen van de uitzonderingsmogelijkheid in de FTA-
beleidsregels.  

154. In hetgeen Versatel in dit verband naar voren heeft gebracht ziet het college geen aanleiding om 
van dit beleid af te wijken. Hiertoe overweegt hij nog het volgende. 

155. Versatel heeft tijdens de hoorzitting een toelichting gegeven op de, volgens haar, relevante 
kosten die in aanmerking zouden moeten worden genomen bij het bepalen van het (redelijke) 
FTA-tarief van Versatel. De basis voor deze toelichting is een presentatie uit 2004 ter zake van 
de behandeling van het toenmalige verzoek tot geschilbeslechting tussen KPN en Versatel over 
de door Versatel gehanteerde FTA-tarieven. Ten opzichte van deze presentatie heeft Versatel in 
het voorliggende geschil de financiële en omzetgegevens van 2006 gebruikt in plaats van de 
gegevens uit 2003. Het in de toelichting gebruikte model is een fully allocated cost model. 

156. Zoals in randnummer 151 aangegeven acht het college het onwenselijk om aan te sluiten bij de 
fully allocated costs van een partij omdat dit zou afdoen aan de uitgangspunten en de ratio van 
de FTA-Beleidsregels, waarbij wordt uitgegaan van de kosten van een efficiënte aanbieder en 
waarbij de relatieve posities van partijen reeds in de vertraagde toepassing van reciprociteit tot 
uitdrukking komen.. Versatel heeft geen feiten of omstandigheden aangebracht die ertoe zouden 
moeten leiden dat het college dit uitgangspunt verlaat.  

157. Op grond van het voorgaande besluit het college dat Versatel met ingang van 1 juli 2007 jegens 
KPN vertraagd reciproque FTA-tarieven dient te hanteren voor het verkeer dat afkomstig is van 
andere netwerken dan het vaste netwerk van KPN. 

158. Wat betreft het primaire verzoek, onder c, van KPN om Versatel op straffe van een dwangsom te 
verplichten deze vertraagd reciproque tarieven te hanteren en te factureren, merkt het college 
het volgende op. In feite vraagt KPN hier om een handhavingsmaatregel met betrekking tot het 
feitelijke gedrag van Versatel in deze. Naar het oordeel van het college is er thans geen reden 
om een zodanige maatregel op te leggen. Het college gaat ervan uit dat zijn geschilbesluiten in 
het algemeen worden nageleefd. Vooralsnog heeft het college geen enkele aanleiding om te 
veronderstellen dat het onderhavige besluit door Versatel niet zal worden nageleefd. 
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7 Dictum 
159. Het college wijst de aanvraag voor wat betreft het primaire verzoek gedeeltelijk toe en 

a. oordeelt dat KPN en Versatel geen overeenstemming hebben bereikt over de 
verhoging van de FTA-tarieven van Versatel; 

b. besluit dat de FTA-tarieven van Versatel jegens KPN met ingang van 1 juli 2007 niet 
hoger mogen zijn dan het niveau van de tarieven zoals die worden bepaald op basis 
van de rekenregels van vertraagde reciprociteit, conform de Beleidsregels inzake 
vertraagde reciprociteit van 13 februari 2007. 

160. Het college wijst de aanvraag af voor wat betreft het primaire verzoek, onder c, waarbij wordt 
gevraagd Versatel te verbieden, op straffe van een dwangsom, de verhoging van de FTA-
tarieven door te voeren en te factureren.  

161. Aan het subsidiair verzochte komt het college, gelet op dit besluit, niet meer toe. 
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