
   

 

Toelichting besluit :   

Ons kenmerk: OPTA/AM/2008/201711_O 

Zaaknummer: 08.0145.21 

Datum:  

 
Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op grond van 
artikel 12.2 van de Telecommunicatiewet in een geschil tussen: 

 
de besloten vennootschap Broadcast Newco Two B.V. gevestigd te Terneuzen,  
gemachtigde: mr. P. Burger, advocaat te Amsterdam, 

 
en   

  
KPN Broadcast Services, gevestigd te Lopikerkapel, 

 gemachtigde: mr. B.J.H. Braeken, advocaat te Amsterdam. 
 
 

1. Samenvatting  
 
Op 23 mei 2008 heeft Broadcast Newco Two B.V., een onderneming die zich onder meer 
bezighoudt met de doorgifte van radiosignalen van programma-aanbieders, een geschil aanhangig 
gemaakt over het medegebruik van antennesystemen van KPN Broadcast Services. Het geschil is 
aanhangig gemaakt nadat KPN Broadcast Services het verzoek tot medegebruik van zogenoemde 
single use antennesystemen heeft afgewezen. Broadcast Newco Two B.V. wenst duidelijkheid 
over het bestaan van de voor KPN Broadcast Services N.V. geldende verplichting tot het toestaan 
van medegebruik met het oog op de door de Stichting Regionale Omroep Overleg en 
Samenwerking georganiseerde aanbesteding van de FM distributie in Nederland van de 
programma’s van de 13 regionale publieke radio-omroepen. Het college heeft vastgesteld dat geen 
sprake is van een redelijk verzoek als bedoeld in artikel 3.11, vierde lid, Tw en heeft daarom het 
verzoek van Broadcast Newco Two B.V afgewezen.  

 
2. Verloop van de procedure 

 
1. Op 23 mei 2008 heeft het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit 

(hierna: het college) van Broadcast Newco Two B.V. (hierna: BNT) een verzoek ontvangen om 
toepassing van de artikelen 3.11, vierde lid jo. artikel 12.2, eerste lid en 12.5, tweede lid, en, zo 
nodig, artikel 3.13 van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw). 

2. Het verzoek hangt samen met een door de Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking 
(hierna: ROOS) georganiseerde aanbesteding van de FM distributie in Nederland van 13 regionale 
publieke radio-omroepen verenigd in ROOS. Met het oog op haar eventuele deelname aan de 
aanbesteding heeft BNT KPN Broadcast Services N.V. (hierna: KPN) verzocht haar het 
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medegebruik toe te staan van de voor de distributie benodigde antennesystemen. KPN is bereid 
het medegebruik van de zogenoemde multi use antennesystemen toe te staan. Het medegebruik 
van de zogenoemde single use  antennesystemen is geweigerd. Omdat BNT zich niet kan vinden 
in de voorwaarden waaronder haar het medegebruik van de multi use antennesystemen wordt 
gegund en ook het medegebruik wenst van de single use antennesystemen heeft zij het geschil 
aan het college voorgelegd. 

3. Op 29 mei 2008 heeft het college BNT bericht dat haar verzoek tot geschilbeslechting in 
behandeling is genomen. Ook KPN is hiervan op de hoogte gesteld. Daarbij zijn partijen 
uitgenodigd voor een hoorzitting die aanvankelijk op 4 juni 2008 zou plaatsvinden. Op verzoek van 
KPN en met instemming van BNT is de hoorzitting uitgesteld, nadat ROOS de biedingstermijn had 
verschoven van 11 juni naar 29 augustus 2008. 

 
4. Op 12 juni 2008 heeft BNT het college het rapport “Economische schade en gebrek aan 

concurrentievermogen bij aanbesteding FM-distributiediensten regionale omroepen” toegezonden.  
 

5. Op 13 juni 2008 heeft BNT een aantal omissies uit voornoemd rapport gecorrigeerd. 
 

6. Op 16 juni 2008 heeft het college naar aanleiding van het door BNT ingezonden rapport KPN een 
aantal vragen voorgelegd met het verzoek die tijdens de hoorzitting te beantwoorden.  
 

7. Op 18 juni 2008 heeft de hoorzitting plaatsgevonden.  
 

8. Op 19 juni 2008 heeft het college BNT in de gelegenheid gesteld te reageren op het door KPN 
tijdens de hoorzitting overgelegde overzicht van de kosten voor het medegebruik van de 
zogenoemde single use antennesystemen. Op dezelfde dag is KPN in de gelegenheid gesteld 
schriftelijk te reageren op het door BNT ingediende rapport. Beide partijen is voorts meegedeeld 
dat het college zal overgaan tot een onderzoek naar de kosten van het medegebruik van de multi 
use antennesystemen van KPN. Daarbij heeft het college al opgemerkt niet uit te sluiten dat het 
besluit over de kosten van dit medegebruik later volgt dan het besluit over het medegebruik van de 
single use antennesystemen.  
 

9. Op 25 juni 2008 heeft KPN schriftelijk gereageerd op het rapport van BNT. Eveneens op 25 juni 
2008 heeft BNT gereageerd op de door KPN tijdens de hoorzitting verstrekte kostenopgave inzake 
het medegebruik van de single use antennesystemen.  
 

10. Op 30 juni 2008 heeft het college KPN en BNT bericht het onderzoek te sluiten en op grond van de 
stukken en hetgeen namens partijen ter gelegenheid van de hoorzitting naar voren is gebracht een 
besluit te nemen. Daarbij heeft het college vermeld dat eerst een besluit zal worden genomen over 
de vraag of het verzoek van BNT tot het medegebruik van de single use antennesystemen van 
KPN kan worden aangemerkt als een redelijk verzoek in de zin van artikel 3.11, vierde lid, Tw. 
Daartoe strekt het onderhavige besluit. 
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11. Het besluit over de kosten van het medegebruik van de multi use antennesystemen zal separaat 

worden genomen.  
 

3. Feiten 

12. BNT en KPN zijn partijen die, in opdracht van houders van een vergunning voor het gebruik van 
frequentieruimte die bestemd is voor het verspreiden van programma’s door middel van een 
openbaar elektronisch communicatienetwerk dat bestaat uit radiozendapparaten, programma’s 
verspreiden. BNT heeft op 29 april 2008 aan KPN verzocht om, met het oog op de door ROOS 
aangekondigde aanbesteding, medegebruik van een aantal gespecificeerde antennesystemen.  
 

13. Op 13 mei 2008 heeft KPN op het verzoek gereageerd. KPN heeft daarbij een onderscheid 
gemaakt tussen antennesystemen die uitsluitend (kunnen) worden ingezet ten behoeve van de 13 
regionale publieke omroepen (de single use antennesystemen) en antennesystemen die worden 
ingezet voor meerdere klanten (de multi use antennesystemen). Met betrekking tot de single use 
antennesystemen heeft KPN BNT bericht dat mocht zij besluiten mee te doen aan de 
aanbestedingsprocedure en zij deze aanbesteding zou verliezen, zij deze antennesystemen zal 
verwijderen, tenzij BNT de antennesystemen wil overnemen. Ten aanzien van de multi use 
antennesystemen heeft KPN BNT bericht bereid te zijn in te stemmen met het verzoek tot 
medegebruik.  
 

14. Op 13 mei 2008 heeft BNT KPN verzocht om een nadere specificatie van de kosten voor het 
medegebruik. Op 14 mei 2008 heeft BNT KPN bericht dat KPN in haar opvatting in strijd handelt 
met artikel 3.11, vierde lid, Tw door haar het medegebruik van de single use antennesystemen te 
weigeren.  
 

15. Op 15 en 22 mei 2008 heeft KPN op de brieven van BNT van 13 en 14 mei 2008 gereageerd. In 
die brieven is KPN onder meer nader ingegaan op de weigering het medegebruik van de single 
use antennesystemen te verlenen.  
 

16. Het college heeft vastgesteld dat het in het onderhavige geschil gaat om de in de onderstaande 
tabel weergegeven antennesystemen. 

 
 

Site Adres Frequentie 
   
Losser Bentheimerstraat 8a 

7580 AA  Losser 
89,4 MHz 

Markelo Larenseweg 58 
7475 PX Markelo 

95,6 MHz 
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Zwollekerspel Bergkloosterweg 62 L 
Zwollekerspel 

99,4 MHz 

Ugchelen Otterloseweg A/P 110 
7339 GZ Ugchelen 

103,5 MHz 

Ruurlo Ventersteeg 12 
7261 RP Ruurlo 

90,4 MHz 

Megen Ravensteinsedijk 2a 
5366 ZG Haren 

89,1 MHz 

Lopik Biezendijk 3 
3412 KB Lopik 

93,1 MHz 

Mierlo* Torenweg 1 
5731 CI Mierlo 

87,6 MHz 

Loon op zand Financiën 4 
5175 NW Loon op Zand 

91,9 MHz 

Megen Ravensteinsedijk 2a 
5366 ZG Haren 

95,8 MHz 

Roosendaal* Melis Stokelaan 25 
4707 HP Roosendaal 

91,0 MHz 

Deventer Teugseweg 803 
7418 AM Deventer 

97,9 MHz 

Arnhem Utrechtseweg 310 
6812 AR Arnhem 

88,9 MHz 

Rhenen Nieuwe Veendaalseweg naast 152 
3911 MN Rhenen 

97,9 MHz 

Vlissingen Boulevard Bankert 162 t/m 228 
4382 AC  Vlissingen 

98,4 MHz 

Lelystad Oostvaardersdijk 2 
5243 PA Lelystad 

89,8 MHz 

 
*Op de antennesystemen in Mierlo en Roosendaal accommodeert KPN een eigen klant met 
frequenties met zeer geringe vermogens. KPN zal voor deze klant een (kleiner) antennesysteem 
monteren op de mast. 

 

4. Juridisch Kader 
 
17.  Op grond van artikel 3.11, vierde lid, Tw zijn aanbieders van elektronische 

communicatienetwerken die bestaan uit radiozendapparaten die geschikt zijn voor het verspreiden 
van programma’s, alsmede aanbieders van antenne-opstelpunten welke bestemd zijn om 
genoemde netwerken te ondersteunen, verplicht te voldoen aan redelijke verzoeken tot 
medegebruik van antenne-opstelpunten, antennesystemen en antennes.  
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18. Ingevolge artikel 12.2, derde lid, Tw is het college bevoegd tot het beslechten van een geschil 
tussen partijen, bedoeld in artikel 3.11, vierde lid, Tw.  

 
19. Op grond van artikel 3.13 Tw is het college bevoegd om op eigen initiatief in concrete gevallen 

maatregelen te nemen die gericht zijn op de verwezenlijking van de in artikel 8, tweede, derde of 
vierde lid, van richtlijn nr. 2002/21/EG genoemde doelstellingen. Het college handelt bij 
gebruikmaking van deze bevoegdheid met inachtneming van bij ministeriële regeling te geven 
voorschriften. Tot op heden is zo’n ministeriële regeling  niet vastgesteld. 

 
5. Standpunten van partijen 

 
Het standpunt van BNT 

 
20. Voor het standpunt van BNT verwijst het college naar de door BNT ingebrachte stukken en 

hetgeen ter hoorzitting naar voren is gebracht. Het standpunt van BNT laat zich als volgt 
samenvatten.  

 
21. BNT stelt zich op het standpunt dat KPN op grond van artikel 3.11, vierde lid, Tw verplicht is haar 

ook het medegebruik toe te staan van de single use antennesystemen. Daartoe voert BNT het 
volgende aan.  

 
22. De betrokken antennesystemen zijn volgens BNT niet repliceerbaar, waardoor KPN op grond van 

artikel 3.11, vierde lid, Tw het medegebruik moet toestaan. Niet-repliceerbaarheid heeft volgens 
BNT niet altijd te maken met het gebrek aan mastruimte. Van niet repliceerbaarheid is eveneens 
sprake als er, zoals in dit geval, te hoge kapitaalbarrières worden opgeworpen. Die te hoge 
kapitaalbarrières bestaan uit (i) verzonken kosten die in de bestaande antennesystemen berusten, 
(ii) het feit dat de systemen, die grote investeringen vragen, volledig zijn afgeschreven, maar 
technisch onveranderd bruikbaar zijn, (iii) de eerdere publieke financiering van die systemen en 
(iv) de met vervanging gepaard gaande migratiekosten.  

 
23. Indien BNT, zoals KPN stelt, zelf de benodigde antennesystemen zou moeten plaatsen of indien 

zij de bestaande antennesystemen van KPN zou moeten kopen, genereert KPN ten opzichte van 
haar een kostenvoordeel dat tot uitsluiting van BNT op de onderliggende transmissiemarkt leidt. 
Concurrentie op die markt is dan bij voorbaat uitgesloten. BNT is daarom aangewezen op de 
goedkopere antennesystemen van KPN die voor haar een ‘essential facility’ vormen, welke 
gedachte ook aan artikel 3.11, vierde lid, Tw ten grondslag zou liggen.  

 
24. Los van de niet, of niet eenvoudige, dupliceerbaarheid is het volgens BNT voorts volstrekt duidelijk 

dat de door KPN beoogde verwijdering van de antennesystemen zou leiden tot volstrekt 
inefficiënte investeringen in infrastructuur. Dat zou de wetgever met artikel 3.11, vierde lid, Tw nu 
juist hebben willen voorkomen. BNT wijst daarbij ook op artikel 1.3, eerste lid, Tw, waarin het 
stimuleren van efficiënte investeringen in infrastructuur wordt genoemd als een van de middelen 
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waarmee de concurrentie bij het leveren van elektronische communicatiediensten kan worden 
bevorderd. Broadcast wijst in dit verband ook op een uitspraak van het College van Beroep voor 
het bedrijfsleven (CBb) van 11 november 2005, waarin het CBb volgens BNT ook van opvatting 
was dat het economisch inefficiënt zou zijn om infrastructurele voorzieningen af te breken als die 
voor een ander bruikbaar zijn en niet eenvoudig dupliceerbaar.  

 
25. BNT wijst er verder op dat het feit dat KPN, wanneer zij de aanbesteding wint, de niet of niet 

eenvoudig dupliceerbare antennesystemen, wel voor de volledige aanbestedingsperiode van 10 
jaar aan het eigen transmissiebedrijf beschikbaar stelt, betekent dat KPN het medegebruik op 
discriminatoire voorwaarden aan BNT aanbiedt. 

 
26. Voor zover nodig doet BNT subsidiair een beroep op artikel 3.13 Tw.  
 

Het standpunt van KPN 
 
27. Voor het standpunt van KPN verwijst het college naar de door KPN ingebrachte stukken en 

hetgeen ter hoorzitting naar voren is gebracht. Het standpunt van KPN laat zich als volgt 
samenvatten.  

 
28. Volgens KPN is geen sprake van een redelijk verzoek als bedoeld in artikel 3.11, vierde lid, Tw. In 

de eerste plaats is daarvoor volgens KPN van belang dat BNT niet afhankelijk is van de 
continuering van de dienstverlening van KPN. BNT heeft immers de mogelijkheid de 
antennesystemen van KPN over te nemen of zelf antennesystemen te plaatsen nadat KPN haar 
apparatuur voor de uitzending van ROOS heeft verwijderd.  

 
29. In de tweede plaats zou het verzoek onredelijk zijn, omdat BNT met haar verzoek de risico’s die 

gepaard gaan met het beheer van de antennesystemen wil afwentelen op KPN. Daarbij doelt KPN 
op de kosten en risico’s die gepaard gaan met het eigendom van antennesystemen.  

 
30. In de derde plaats is het verzoek onredelijk, omdat een verplichting voor KPN om tien jaar lang het 

medegebruik van de antennesystemen te verlenen KPN beperkt in haar keuzevrijheid om al dan 
niet haar activiteiten terzake van omroepdistributie te continueren.  

 
31. De vierde reden waarom het verzoek van BNT niet redelijk zou zijn, is dat toewijzing van het 

verzoek van BNT niet bijdraagt aan het doel waarvoor artikel 3.11, vierde lid, Tw is vastgesteld. 
Artikel 3.11, vierde lid, Tw strekt er toe te voorkomen dat onnodig nieuwe antenne-opstelpunten 
worden geplaatst. De bestendiging of bevordering van de concurrentie is geen doel dat aan artikel 
3.11, vierde lid, Tw ten grondslag ligt.  
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6. De beoordeling van het geschil  
 

Beoordelingskader 
 

32. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een redelijk verzoek als bedoeld in artikel 3.11, 
vierde lid, Tw neemt het college het volgende in aanmerking.  

 
33. Sinds de inwerkingtreding van de Telecommunicatiewet in 1998 moeten exploitanten van 

antenne-opstelpunten hun infrastructuur zoveel mogelijk delen om te voorkomen dat in het 
landschap meer antenne-opstelpunten komen te staan dan in feite nodig is. Aan die verplichting 
tot medegebruik liggen vooral overwegingen van ruimtelijke ordening, milieubescherming en 
volksgezondheid ten grondslag. 1  

 
34. In 2001 is deze verplichting uitgebreid tot antennes en antennesystemen. De reden daarvoor is de 

schaarse ruimte op antenne-opstelpunten en de gebleken technische mogelijkheden tot 
medegebruik. 

 
Zie: 
Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27 567, nr. 7, p. 3. 
 

“Zoals eerder aan de Tweede Kamer is medegedeeld, geldt waar het omroepzendernetwerken 
betreft het uitgangspunt dat er in principe geen nieuwe antenne-opstelpunten worden opgericht 
(kamerstukken II 1999-2000, 24 095, nr. 25). Hieraan liggen overwegingen in het kader van de 
ruimtelijke ordening ten grondslag. Een en ander heeft tot gevolg dat houders van een vergunning 
voor het gebruik van frequentieruimte bestemd voor het verspreiden van programma’s, alsmede 
degene die in opdracht van die houder door middel van zijn omroepzendernetwerk een 
programma verspreidt, op de bestaande antenne-opstelpunten gedwongen worden om samen te 
werken. Gelet op de schaarse ruimte op antenne-opstelpunten en de gebleken technische 
mogelijkheden tot medegebruik van antennesystemen en antennes is het wenselijk om ook de 
antennesystemen en de antennes onder het regime van artikel 3.11 Tw te brengen. Redelijke 
verzoeken om een dergelijk medegebruik dienen naar mijn oordeel in beginsel te worden 
gehonoreerd en onder een zelfde wettelijk regime te worden gebracht als die met betrekking tot 
antenne-opstelpunten. De voorgestelde wijziging van artikel 3.11, vijfde lid, Tw voorziet daarin”.  

 
35. Uit het voorgaande vloeit voort dat in beginsel pas sprake kan zijn van een ‘redelijk’ verzoek als 

bedoeld in artikel 3.11, vierde lid, Tw als sprake is van schaarste. In het geval van een verzoek om 
medegebruik van antennesystemen houdt dat in dat op de betrokken antenne-opstelpunten geen 

                                                      
1 Tweede Kamer, 1996-1997, 25 533, nr. 3, p. 85. 
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ruimte is voor een partij om zelf antennesystemen te plaatsen. Daarbij moet ook de beschikbare 
tijd worden betrokken die na een aanbesteding voor een dergelijke operatie beschikbaar is.  

 
36. Dat volgt ook uit artikel 12, tweede lid, Kaderrichtlijn2, waarin aan de nationale regelgevende 

instanties wordt opgedragen om het gedeeld gebruik van faciliteiten zoveel mogelijk te bevorderen 
met name in gevallen waarin geen haalbare alternatieven voorhanden zijn vanwege de noodzaak 
het milieu, de openbare gezondheid of veiligheid te beschermen dan wel vanwege aspecten van 
ruimtelijke ordening.  

 
37. Het college wijst ook op de uitspraak van het CBb van 11 november 2005, waarin het CBb het 

volgende overwoog: 
 

“7.3.2  
(..) 
Het vorenstaande laat onverlet dat bij de beoordeling van de vraag of de verzoeken van 
Broadcast redelijk zijn niet geheel voorbij kan worden gezien aan de vraag of Broadcast 
beschikt over een eenvoudig te realiseren alternatief voor het gevraagde medegebruik. Het 
bestaan van een dergelijk alternatief zou onder omstandigheden  afbreuk kunnen doen aan de 
redelijkheid van haar verzoeken om medegebruik.” 

 
 
38. Voorts wijst het college op de uitspraak van het CBb van 7 mei 2008. Daarin overwoog het CBb: 
 

“7.4.4 Gelet op het voorgaande, heeft OPTA zich naar het oordeel van het College terecht op 
het standpunt kunnen stellen dat Broadcast afhankelijk is van medegebruik van de faciliteiten 
van Nozema en daardoor in een ongelijkwaardige relatie staat tot Nozema. Dit geldt eveneens 
voor het medegebruik van antennes en antennesystemen, indien en voorzover op de hoge 
antenne-opstelpunten geen plaats is om eigen antennes en antennesystemen voor 
uitzendingen met hoge vermogens bij te plaatsen.”  

 
39. Uit het voorgaande vloeit voort dat het college BNT niet volgt in haar standpunt dat een verzoek 

om medegebruik ook moet worden gehonoreerd als het door de verzoeker zelf voorzien in het 
plaatsen van antennesystemen in economisch opzicht minder gunstig of zelfs niet haalbaar blijkt 
te zijn. Anders dan BNT ziet het college in de toelichting op het amendement waarmee ook 
omroepzendernetwerken onder de werking van de medegebruiksverplichting van artikel 3.11 Tw 
zijn gebracht3, geen aanknopingspunt voor de juistheid van dit standpunt. De toelichting luidt als 
volgt: 

 

                                                      
2 Artikel 12, tweede lid, Kaderrichtlijn wordt geacht te zijn geïmplementeerd in artikel 3.11 en 3.12 Tw. Zie hierover Stb. 

2003, 232, p. 6. 
3 In het oorspronkelijk wetsvoorstel was de verplichting beperkt tot telecommunicatienetwerken.  
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Zie: 
Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-1998, 25 533, nr. 48. 

 
“Met dit amendement wordt, onder meer met het oog op het daadwerkelijk tot stand brengen 
van concurrentie op de markt voor omroepzendernetwerken de zogenoemde sharing van 
antenne-opstelpunten uitgebreid tot opstelplaatsen ten behoeve van antennemasten die 
gebruikt worden voor de verspreiding van programma’s.” 

 
 

40. De toelichting op het amendement kan echter niet los worden gezien van de toelichting die 
vervolgens in aanvulling hierop nog tijdens het mondelinge debat is gegeven: 

 
Zie: 

Handelingen II 1997-1998, nr. 40, p. 4914.  
 

“Artikel 3.11 bevat een bepaling voor het delen van antenne-opstelpunten en is er destijds via 
een amendement van de kamer ingekomen. Volgens de VVD-fractie zou deze ook moeten 
gelden voor omroepzendernetwerken. In ons land moeten niet meer antennemasten komen te 
staan dan nodig is. Dat geldt ook voor de omroepantennes waarvoor Nozema tot voor kort het 
monopolie had, of misschien juist, omdat deze heel hoge antennes veel invloed hebben op de 
omgeving. Ik denk dat je deze alleen moet neerzetten als dat absoluut noodzakelijk is. Ook in 
deze sector van de markt komt inmiddels concurrentie op. Als de concurrentie verantwoord 
mede gebruik kan maken van een antenne, lijkt het mij goed om hen daartoe de gelegenheid 
te geven.”  

 
41. Hieruit volgt dat voor de indiener van het amendement de opkomst van concurrentie op de markt 

voor omroepzenderwerken een gegeven was. Vanwege die opkomende concurrentie was het 
nodig de medegebruiksverplichting ook uit te breiden tot antenne-opstelpunten. De toelichting kan 
niet andersom worden uitgelegd, zoals BNT wel doet, te weten dat artikel 3.11 Tw in de Tw is 
opgenomen om concurrentie te bewerkstelligen op de markt voor omroepzendernetwerken.  

 
42. Het college stelt tegelijkertijd vast dat het in algemene zin wel de bedoeling van de wetgever is ook 

concurrentie op de markt voor omroepzendernetwerken tot stand te brengen. Bij de beoordeling 
van de vraag of sprake is van een redelijk verzoek tot medegebruik zal het college zich daarom 
wel rekenschap moeten geven van de gronden waarop de afwijzing van het verzoek om 
medegebruik berust. Het kan niet zo zijn dat in theoretisch opzicht geen sprake is van schaarste, 
maar dat tegelijkertijd de houder van de ‘bestaande of zittende’ infrastructuur zich zo onredelijk 
opstelt dat daardoor de facto wel sprake is van schaarste, waardoor concurrentie op de markt voor 
omroepzendernetwerken onmogelijk wordt. Die situatie zou zich bijvoorbeeld kunnen voordoen 
indien de houder van de al aanwezige antennesystemen de kosten voor het weghalen van de 
eigen apparatuur bij de verzoeker om medegebruik in rekening zou willen brengen of een 
onredelijk hoge prijs zou hanteren voor de verkoop van de betrokken infrastructuur.  
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Beoordeling van het verzoek 
 
43. BNT wenst het medegebruik van single use antennesystemen van KPN. Dat zijn - eenvoudig 

weergegeven - de antennesystemen die KPN thans uitsluitend gebruikt voor de verspreiding van 
de programma’s van de regionale publieke radio-omroepen.   

 
44. Het college concludeert op grond van het hiervoor weergegeven beoordelingskader dat KPN 

gehouden is het verzoek om medegebruik van de single use antennesystemen te honoreren 
indien vaststaat dat sprake is van schaarste in de zin dat op de betrokken antenne-opstelpunten 
redelijkerwijs geen ruimte is voor BNT om zelf tijdig antennesystemen te plaatsen. Het college 
concludeert dat die situatie zich thans niet voor doet. Aan die conclusie ligt het volgende ten 
grondslag.  

 
45. In de eerste plaats heeft het college vastgesteld dat KPN heeft aangeboden, voor het geval zij zou 

meedoen aan de aanbesteding en zij die zou verliezen, de single use antennesystemen te 
verwijderen om voor de antennesystemen van BNT plaats te maken. Van belang daarbij is dat 
KPN bereid is gedurende een overgangsperiode het medegebruik van haar single use 
antennesystemen toe te staan teneinde BNT voldoende tijd te gunnen haar eigen apparatuur te 
plaatsen zonder dat stilte in de ether ontstaat. Ook is van belang dat KPN zelf de kosten voor het 
verwijderen van de antennesystemen voor haar rekening neemt.  

 
46. In de tweede plaats heeft het college vastgesteld dat KPN de betrokken antennesystemen ter 

overname aan BNT heeft aangeboden. Hoewel BNT kennis heeft genomen van dit bod is ze er 
richting KPN niet op ingegaan. Het college neemt hierbij ook in overweging dat het door KPN 
uitgebrachte bod, zoals tijdens de hoorzitting is verklaard, een eerste bod is, waarover tussen 
partijen nog kan worden onderhandeld. Zonder verder over de redelijkheid van het hoogte van het 
bod van KPN te oordelen, komt het college dit bod in ieder geval niet zodanig hoog voor4 dat op 
grond daarvan reeds op voorhand niet zou kunnen worden gesteld dat voor BNT redelijkerwijs 
geen alternatief voor het medegebruik voor handen is.  

 
47. Op grond van het voorgaande concludeert het college dat, onder deze omstandigheden, geen 

sprake is van een redelijk verzoek als bedoeld in artikel 3.11, vierde lid, Tw.  
 

Overige overwegingen 
 
48. Hieronder gaat het college nog kort in op de overige door BNT in de onderhavige 

geschilprocedure ingenomen standpunten.  

                                                      
4 KPN noemt in de brief van 24 juni 2008 een bedrag van [VERTROUWELIJK]. [VERTROUWELIJK]. 
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49. In de opvatting van BNT moet haar verzoek om het medegebruik van de single use 

antennesystemen ook als een redelijk verzoek als bedoeld in artikel 3.11, vierde lid, Tw worden 
beschouwd, omdat zij anders zou zijn genoodzaakt inefficiënte investeringen te plegen. Het zelf 
investeren in infrastructuur zou inefficiënt zijn, omdat de bestaande antennesystemen van KPN 
nog in zodanige staat zijn dat zij bruikbaar blijven voor de ethertransmissie van de regionale 
publieke radio-omroepen. Artikel 3.11, vierde lid, Tw, gelezen in samenhang met artikel 1:3, eerste 
lid, Tw beoogt volgens BNT nu juist inefficiënte investeringen te voorkomen. Het college volgt BNT 
niet in dit standpunt.  

 
50. Daarvoor is van belang dat in artikel 3.11, vierde lid, Tw noch in de toelichting daarop een 

aanknopingspunt is te vinden op grond waarvan BNT zou moeten worden gevolgd in haar 
standpunt - want daar komt het standpunt op neer - dat artikel 3.11, vierde lid, Tw zover strekt dat 
verzoekers om medegebruik niet zelf hoeven te investeren zo lang er nog infrastructuur 
voorhanden is die op zichzelf nog ingezet zou kunnen worden. De medegebruikverplichting strekt 
er immers toe vanwege schaarstemotieven de houders van de betrokken infrastructuur tot 
medegebruik te verplichten. Is die schaarste er niet, dan zal de verzoeker om medegebruik bereid 
moeten zijn te investeren in eigen infrastructuur om met de zittende partij in concurrentie te 
kunnen treden. Nu artikel 3.11, vierde lid, Tw het college niet de bevoegdheid geeft om zonder dat 
sprake is van schaarste KPN tot medegebruik te verplichten, kan ook het beroep op artikel 1.3, 
eerste lid, onder a Tw, niet slagen. Die bepaling bevat geen zelfstandige bevoegdheden voor het 
college.  

 
51. Ook komt BNT geen geslaagd beroep toe op de uitspraak van het CBb van 11 november 2005. 

De door BNT aangehaalde passage uit die uitspraak moet worden bezien tegen de achtergrond 
van de weigering van destijds Nozema om BNT het medegebruik toe te staan van antennes die 
dan alleen nog door BNT zouden worden gebruikt. Volgens Nozema kon dan niet langer worden 
gesproken over ‘medegebruik’ zodat zij het verzoek om medegebruik van die antennes naast zich 
neer had mogen leggen. Van enig aanbod van Nozema om bijvoorbeeld de eigen antennes te 
verwijderen om plaats te maken voor BNT was geen sprake. Het CBb volgde Nozema evenwel 
niet in haar standpunt en in dat verband overwoog het CBb onder meer “dat niet valt in te zien 
waarom de belangen van ruimtelijke ordening en milieubescherming niet bij uitstek zouden zijn 
gediend met het wegnemen van de noodzaak bestaande faciliteiten geheel onnodig te 
dupliceren.”  

 
52. Omdat de betrokken overweging moet worden beschouwd binnen de specifieke context van het 

door Nozema aangevoerde standpunt, meent het college dat het te ver voert uit die uitspraak de 
conclusie te trekken dat KPN onder alle omstandigheden gehouden zou zijn het medegebruik toe 
te staan van antennesystemen. Dat dat te ver zou voeren blijkt ook uit de in randnummer 36 al 
aangehaalde overweging van het CBb uit dezelfde uitspraak, waarin het CBb overweegt dat bij de 
beoordeling van de vraag of de verzoeken tot medegebruik redelijk zijn niet geheel voorbij kan 
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worden gezien aan de vraag of de verzoeker beschikt over een eenvoudig te realiseren alternatief 
voor het gevraagde medegebruik.  

 
53. Omdat thans geen sprake is van een redelijk verzoek als bedoeld in artikel 3.11, vierde lid, Tw, 

komt het college niet toe aan de vraag onder welke voorwaarden KPN aan BNT het medegebruik 
zou moeten toestaan. Aan het standpunt van BNT dat KPN het medegebruik op non-
discriminatoire gronden moet verlenen, zal het college daarom voorbij gaan.   

 
54. Mede op grond van het bovenstaande wijst het college ook het verzoek van BNT af om KPN op 

grond van artikel 3.13 Tw te verplichten het medegebruik van de single use antennesystemen toe 
te staan. Artikel 3.13 Tw geeft het college de bevoegdheid op eigen initiatief in te grijpen zonder 
dat sprake is van een conflict tussen marktpartijen. Bij de uitoefening van deze bevoegdheid dient 
het college de bij ministeriële regeling te geven voorschriften in acht te nemen. Al eerder heeft het 
college geconstateerd  dat deze ministeriële regeling niet is vastgesteld, zodat deze aan het 
college verleende bevoegdheid niet is ingevuld. Bovendien is de wetgever van opvatting dat dit 
artikel niet past in het systeem van de Tw, zo blijkt uit een recentelijk ingediend voorstel om artikel 
3.13 Tw niet langer in de Tw op te nemen.5  Ook daarom ziet het college geen aanleiding om van 
deze bevoegdheid gebruik te maken. 

 
55.  Gelet op het voorgaande komt het college tot de volgende beslissing. 

                                                      
5 Zie Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 31412, nr. 3 
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7. Dictum 

 
Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit besluit op grond van artikel 
12.2 Tw van de Telecommunicatiewet in het geschil tussen Broadcast Newco Two B.V. en KPN 
Broadcast Services dat geen sprake is van een redelijk verzoek als bedoeld in artikel 3.11, vierde lid, 
Tw. Het verzoek van Broadcast Newco Two B.V. wordt afgewezen.  
 
 
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
namens het college, 
Plv. afdelingshoofd afdeling Markten 
 
 
 
mr. S.R. Formsma 
 
 
 
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.  
 
 


