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Ons kenmerk: OPTA/AM/2009/203645 

Zaaknummer: 

Datum: 

 

09.0248.21.5.01 

 

Definitief besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit in 

verband met de aanvraag om geschilbeslechting van Lycamobile Ltd. en Lycamobile 

Distribution Ltd. ter zake van interoperabiliteit. 

 

1 Samenvatting 

Dit besluit is het definitieve besluit van college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie 

Autoriteit (hierna: het college) naar aanleiding de aanvraag om geschilbeslechting van Lycamobile Ltd. 

en Lycamobile Distribution Ltd. (hierna: Lycamobile) ten aanzien van de vraag of T-Mobile Netherlands 

(hierna: T-Mobile) in strijd handelt met de interoperabiliteitsverplichting. Dit besluit treedt in de plaats 

van het voorlopig besluit van het college van 28 oktober 2009 dat op 18 november 2009 nader is 

gemotiveerd. Het college beslist dat hij tot geschilbeslechting bevoegd is en dat Lycamobile zich 

jegens T-Mobile kan beroepen op de interoperabiliteitsverplichting, maar dat er geen sprake is van een 

schending door T-Mobile van de interoperabiliteitsverplichting en dat T-Mobile niet over een ontheffing 

ex artikel 6.3, derde lid, van Telecommunicatiewet behoeft te beschikken. 

2 Verloop van de procedure 

 

1. Op 20 oktober 2009 hebben Lycamobile bij het college een verzoek om geschilbeslechting 

ingediend op grond van artikel 12.2 van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw) en daarbij 

verzocht om toepassing te geven aan artikel 12.5, tweede lid, Tw.  

 

2. Het verzoek van Lycamobile heeft betrekking op de aankondiging van T-Mobile dat zij zich, in 

verband met betalingsachterstanden van Lycamobile, het recht voorbehoudt om op zeer korte 

termijn de dienstverlening aan Lycamobile-klanten tijdelijk of blijvend stop te zetten, zo lang 

Lycamobile niet aan haar contractuele en wettelijke verplichtingen voldoet.  

 

3. Lycamobile is van mening dat T-Mobile hiermee in strijd handelt met artikel 6.3 Tw jo artikel 2 

Besluit interoperabiliteit. Zij verzoekt het college derhalve om in het kader van haar verzoek om 

geschilbeslechting met toepassing van artikel 12.5, tweede lid, Tw te bepalen dat het  

T-Mobile verboden is haar diensten aan (klanten van) Lycamobile tijdelijk of permanent op te 

schorten, alsmede haar verplichting tot nummerportering jegens Lycamobile op te schorten, 

totdat het college een definitief besluit op haar verzoek heeft genomen.  

 

4. Op 22 oktober 2009 heeft ten kantore van het college een bespreking plaats gevonden tussen 
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vertegenwoordigers van Lycamobile, T-Mobile en het college. 

 

5. Op 28 oktober 2009 heeft het college een voorlopig besluit genomen (kenmerk: 

OPTA/AM/2009/202912). 

 

6. Op 30 oktober 2009 heeft Lycamobile bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: 

het CBb) beroep ingesteld tegen het voorlopig besluit van het college van 28 oktober 2009 en 

heeft ze het CBb verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Op 2 november 2009 heeft ook 

T-Mobile beroep ingesteld tegen het voorlopig besluit van het college van 28 oktober 2009. 

 

7. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is behandeld ter zitting van de 

voorzieningenrechter van het CBb op 3 november 2009. De voorzieningenrechter van het CBb 

heeft het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening op 4 november 2009 

afgewezen (AWB 09/1334).  

 

8. Op 18 november 2009 heeft het college zijn voorlopig besluit van 28 oktober 2009 nader 

gemotiveerd. In de aanbiedingsbrief behorende bij de nadere motivering, heeft het college aan 

zowel Lycamobile als T-Mobile verzocht of zij nog prijs stellen op een definitief besluit. 

9. Bij brief van 24 november 2009 heeft Lycamobile aangegeven prijs te stellen op een definitief 

besluit. T-Mobile is hiervan in kennis gesteld. Desgevraagd hebben Lycamobile en T-Mobile 

aangegeven hun zienswijze ten behoeve van het definitieve besluit schriftelijk te geven. Bij brief 

van 3 december 2009 heeft Lycamobile haar zienswijze aan het college doen toekomen terwijl 

T-Mobile dat bij brief van 14 december 2009 heeft gedaan.  

10. Lycamobile heeft bij brief van 15 januari 2010 een reactie gegeven op de zienswijze van T-

Mobile. Op deze reactie heeft T-Mobile bij brief van 3 februari 2010 gereageerd.  

3 Juridisch Kader 

 

Voor de beoordeling van de aanvraag van Lycamobile zijn de volgende wettelijke bepalingen van 

belang. 

 

Artikel 1.3 Tw: 

 

1. Het college draagt er zorg voor dat zijn besluiten bijdragen aan het verwezenlijken van de 

doelstellingen als bedoeld in artikel 8, tweede, derde en vierde lid, van richtlijn nr. 2002/21/EG 

in elk geval door: 

a. (…) 

b. (…) 

c. het bevorderen van belangen van eindgebruikers wat betreft keuze, prijs en kwaliteit.  
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Artikel 6.2 Tw:  

1. (…) 

2. Het college kan voorts ambtshalve, al dan niet in het kader van een aanvraag als bedoeld in 

het eerste lid, aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken of openbare 

elektronische communicatiediensten, die daarbij de toegang tot eindgebruikers controleren, 

verplichtingen opleggen met betrekking tot het tot stand brengen en waarborgen van eind- tot 

eindverbindingen, indien dit in het voorliggende geval in het licht van de doelstellingen, 

bedoeld in artikel 1.3 gerechtvaardigd is.  

3. (…) 

 

Artikel 6.3 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 brengen en waarborgen. 

2. (…) 

3. Indien het tot stand brengen van eind- tot eindverbindingen technisch niet uitvoerbaar dan wel 

economisch niet haalbaar is of anderszins het nemen van de vereiste maatregelen 

redelijkerwijs niet kan worden verlangd in het licht van de middelen die beschikbaar zijn, kan 

het college aan een aanbieder ontheffing verlenen van de verplichting, bedoeld in het eerste of 

tweede lid, tot het tot stand brengen en het waarborgen van eind- tot eindverbindingen. 

4. (…) 

 

Artikel 2 Besluit interoperabiliteit
1
: 

Als categorie van openbare elektronische communicatiediensten als bedoeld in artikel 6.3, eerste 

lid, van de wet
2
 wordt aangewezen openbare telefoondiensten. 

 

Artikel 12.2 Tw: 

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

ondernemingen, onderscheidenlijk tussen ondernemingen een geschil is ontstaan inzake de 

nakoming van een op een houder van een vergunning, een aanbieder of een onderneming 

die openbare elektronische communicatienetwerken, bijbehorende faciliteiten of openbare 

                                                      
1 Besluit van 7 mei 2004, houdende regels met betrekking tot interoperabiliteit van openbare elektronische 

communicatiediensten, toegang tot de Europese telefoonnummeringsruimte en landsgrensoverschrijdende toegang tot niet-

geografische nummers (Staatsblad 2004, 205). 

2 Bedoeld wordt de Telecommunicatiewet. 
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elektronische communicatiediensten aanbiedt op grond van een bij of krachtens deze wet 

rustende verplichting, kan het college op aanvraag van een bij dat geschil betrokken partij het 

geschil beslechten, tenzij de beslechting van dat geschil op grond van deze wet aan een 

andere instantie is opgedragen. 

2. Onder een geschil als bedoeld in het eerste lid, wordt mede verstaan een geschil inzake de 

vraag of, indien de in dat lid bedoelde houders van een vergunning, aanbieders, aanbieders 

en ondernemingen, onderscheidenlijk ondernemingen een overeenkomst hebben gesloten op 

basis van een bij of krachtens deze wet op een of meer van hen rustende verplichting, de ter 

zake daarvan tussen hen bestaande verbintenissen, of de wijze waarop die verbintenissen 

worden nagekomen strijdig zijn, onderscheidenlijk strijdig is met het bij of krachtens deze wet 

bepaalde. 

3. (…) 

 

Artikel 12.5 Tw: 

1. (…) 

2. Onverminderd het eerste lid, kan het college in spoedeisende gevallen een voorlopig besluit 

nemen dat tussen de betrokken aanbieders geldt tot het definitieve besluit van het college. 

3. (…) 

  

4 Zienswijze  

4.1 Zienswijze Lycamobile 

 

11. De zienswijze van Lycamobile laat zich als volgt samenvatten. 

12. Onder verwijzing naar de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 24 

november 2004 (hierna: de Yarosa-uitspraak) komt Lycamobile als dienstenaanbieder een 

beroep op artikel 6.3 Tw toe. Het staken van de dienstverlening door T-Mobile, betekent dat 

klanten van Lycamobile geen communicatie- of bereikbaarheidsmogelijkheid meer hebben, 

terwijl de interoperabiliteitsverplichting nu juist dat belang beoogt te beschermen. 

13. Alleen met een ontheffing ex artikel 6.3, derde lid, Tw zou T-Mobile niet zijn gebonden aan de 

interoperabiliteitsverplichting. T-Mobile heeft echter daarom niet verzocht en komt daarvoor ook 

niet in aanmerking. 

14. Verder kan Lycamobile het standpunt van het college, dat een ontheffing slechts ziet op een 

situatie dat geen interoperabiliteit tot stand is gebracht, niet volgen. Dit standpunt volgt niet uit 

artikel 6.3 Tw of de parlementaire geschiedenis. 
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15. T-Mobile wijst, in het kader van het staken van haar dienstverlening, op de in rechte opeisbare 

vordering jegens Lycamobile. Hierbij miskent T-Mobile echter dat de rechtbank de vordering in 

kort geding in eerste instantie niet heeft toegewezen, het arrest van het Hof een voorlopig 

oordeel betreft en de bodemprocedure nog loopt. Bovendien kan T-Mobile op andere wijze - 

anders dan via artikel 6.3 Tw - haar vordering te gelde maken. Bovendien heeft Lycamobile 

herhaaldelijk aangedrongen op een betalingsregeling. 

16. T-Mobile heeft zich onredelijk opgesteld. Lycamobile wijst daarbij op de contacten met T-Mobile 

in de periode 21 - 29 oktober 2009. Slechts als Lycamobile aan alle voorwaarden van T-Mobile 

had voldaan, zou de dienstverlening niet zijn gestaakt.  

17. Lycamobile wijst er voorts op dat T-Mobile op grond van het voorlopig besluit haar 

dienstverlening mocht staken om te voorkomen dat ze kosten zou maken waartegenover geen 

betalingen zouden staan en T-Mobile risico zou lopen ten aanzien van achterstallige betalingen 

van Lycamobile. Een dergelijk situatie deed zich echter niet voor omdat voortzetting van de 

dienstverlening T-Mobile niet in een financieel slechtere positie zou hebben gebracht. Sterker, 

het staken van de dienstverlening vergroot de kans op een faillissement van Lycamobile Ltd. 

waardoor T-Mobile financieel juist wordt gedupeerd. 

4.2 Zienswijze T-Mobile 

 

18. De zienswijze van T-Mobile laat zich als volgt samenvatten. 

19. T-Mobile beroept zich primair op de onbevoegdheid van het college. De Wholesale Service 

Provider Agreement (hierna: de overeenkomst) van [VERTROUWELIJK] is niet een 

overeenkomst gesloten op basis van een bij of krachtens de Tw op één van de 

contractspartijen rustende verplichting.
3
  

20. Het college kan zijn bevoegdheid evenmin ontlenen aan artikel 12.2, eerste lid, Tw omdat ook 

deze bevoegdheid is gekoppeld aan een wettelijke verplichting, waarvan in casu geen sprake 

is. 

21. Artikel 6.3, eerste lid, Tw is niet van toepassing op de overeenkomst omdat dit geen 

interoperabiliteitsovereenkomst is. Er worden geen netwerken met elkaar  verbonden die in 

eind-tot-eind verbindingen resulteren tussen klanten van Lycamobile en T-Mobile. De 

overeenkomst voorziet slechts in totstandkoming van gespreksopbouw via het T-Mobile-

netwerk. Het gaat om ‘toegang’, niet om ‘interoperabiliteit’. In dat verband wijst T-Mobile ook op 

de wetstekst die spreekt over de controle van de toegang tot eindgebruikers. Lycamobile 

controleert geen toegang tot (haar) eindgebruikers, die controle is in handen van T-Mobile. 

                                                      
3  Vgl. artikel 12.2, tweede lid, Tw. 
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22. De interoperabiliteitsverplichting ziet slechts, zo stelt T-Mobile onder verwijzing naar de Yarosa-

uitspraak, op verbindingen tussen partijen die beschikken over een eigen netwerk, maar niet op 

de relatie met een Mobile Virtual Network Operator (hierna: MVNO).  

23. Nu de interoperabiliteitsverplichting niet ziet op de relatie T-Mobile en Lycamobile is er ook 

geen grondslag om aan T-Mobile verplichtingen op te leggen. 

24. Voor zover al sprake zou zijn van een interoperabiliteitsverplichting, is aan die verplichting 

voldaan omdat de klanten van Lycamobile aankiesbaar zijn voor andere netwerken en ook 

gesprekken konden initiëren. T-Mobile verwijst naar de uitspraak in voorlopige voorziening van 

4 november 2009. 

25. Ook de gebruikmaking door T-Mobile van haar opschortingsrecht acht T-Mobile, onder 

verwijzing naar het voorlopig besluit, niet strijdig met de interoperabiliteitsverplichting.  

26. Voor zover al sprake zou zijn van een geschil ex artikel 12.2 Tw, kunnen in elk geval geen 

voorschriften worden gegeven omdat het college zelf concludeert dat niet in strijd is gehandeld 

met de interoperabiliteitsverplichting. 

4.3 Reactie Lycamobile op zienswijze T-Mobile 

 

27. Lycamobile weerspreekt in haar reactie van 15 januari 2010 op de zienswijze van T-Mobile de 

stelling van T-Mobile dat de overeenkomst slechts de toegang regelt en niet de 

interoperabiliteit. Door de overeenkomst is aan Lycamobile-klanten toegang verschaft als 

gevolg waarvan T-Mobile ook interoperabiliteit moet leveren. Lycamobile verwijst  naar de 

uitspraak in voorlopige voorziening van 4 november 2009. 

28. Lycamobile weerspreekt verder de stelling van T-Mobile dat ze niet de toegang tot 

eindgebruikers controleert. Via haar (prepaid)billing systeem heeft Lycamobile de mogelijkheid  

haar klanten (eindgebruikers) de toegang tot diensten te ontzeggen. Verder heeft ze de 

(administratieve) controle over de in gebruik zijnde SIM-kaarten en kan ze T-Mobile op basis 

van de overeenkomst verzoeken om bepaalde SIM-kaarten de toegang tot het netwerk te 

ontzeggen. 

29. De overeenkomst regelt de toegang van klanten van Lycamobile op het T-Mobile-netwerk. T-

Mobile zorgt voor de (fysieke) interconnectie met andere netwerken. Aldus realiseert/waarborgt 

T-Mobile interoperabiliteit van haar eigen klanten, maar ook die van de Lycamobile-klanten. Zo 

controleert T-Mobile de toegang tot eindgebruikers, waaronder die van Lycamobile en rust op 

haar de interoperabiliteitsverplichting. Nu Lycamobile ten aanzien van interoperabiliteit volledig 

afhankelijk is van T-Mobile dient de interoperabiliteitsverplichting (tevens) ter bescherming van 

de eindgebruikers die klant zijn bij Lycamobile.  
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30. Het standpunt van T-Mobile dat een MVNO geen beroep toekomt op interoperabiliteit blijkt 

noch uit de wet noch uit de Yarosa-uitspraak. Indien dat standpunt zou worden gevolgd, zou 

dat onaanvaardbare gevolgen voor (de rechtszekerheid) van MVNO’s en hun eindgebruikers 

hebben. 

31. Onder verwijzing naar de Yarosa-uitspraak concludeert Lycamobile dat de stelling van T-

Mobile, dat de interoperabiliteitsverplichting slechts betrekking heeft op het ‘gebeld kunnen 

worden’, onhoudbaar is. Ook gespreksopbouw valt onder interoperabiliteit. Door het staken van 

de dienstverlening was gespreksopbouw door Lycamobile-klanten niet meer mogelijk en 

schond T-Mobile de op haar rustende interoperabiliteitsverplichting. 

32. Vanwege de schending van de interoperabiliteitsverplichting door T-Mobile, is het college 

bevoegd tot geschilbeslechting en kan hij verplichtingen opleggen. 

4.3 Reactie T-Mobile naar aanleiding van de reactie Lycamobile 

 

33. In de reactie van T-Mobile van 3 februari 2010, naar aanleiding van de reactie van Lycamobile 

van 15 januari 2010, benadrukt T-Mobile andermaal dat de interoperabiliteitsverplichting niet 

ziet op de (toegangs-)relatie tussen een MNO en een MVNO en dat interoperabiliteit een 

koppeling vereist tussen de netwerken van twee aanbieders. In de relatie T-Mobile en 

Lycamobile gaat het om toegang en gespreksopbouw die een MNO op vrijwillige en 

commerciële basis verleend aan een MVNO.  

34. Het niet nakomen van de betalingsverlichtingen heeft uiteindelijk geleid tot het blokkeren door 

T-Mobile van de toegang en gespreksopbouw van Lycamobile-klanten. Aan de interoperabiliteit 

van het netwerk van T-Mobile met andere netwerken is niets veranderd. 

35. Omdat Lycamobile (voor de gespreksopbouw) geen toegang (meer) heeft tot het netwerk van 

T-Mobile, wordt niet toegekomen aan het interoperabiliteitsvraagstuk. Immers, indien geen 

gesprekken meer kunnen worden opgebouwd, hoeven die ook niet meer te worden afgewikkeld 

(interoperabiliteit).  

36. T-Mobile stelt, onder verwijzing naar haar zienswijze, dat in tegenstelling tot wat Lycamobile 

meent, genoegzaam is toegelicht dat en waarom uit de Yarosa-uitspraak geen recht op 

toegang voor Lycamibile volgt. 

37. In reactie op de stelling van Lycamobile in randnummer 9 van haar nadere zienswijze stelt T-

Mobile dat ze niet heeft betoogd dat een MVNO nooit een beroep op interoperabiliteit toekomt. 

Er is slechts uiteengezet dat en waarom in onderhavige situatie sprake is van een 

toegangsvraagstuk en niet van een interoperabiliteitsvraagstuk. 
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38. In reactie op de stelling van Lycamobile dat T-Mobile gespreksopbouw van (de klanten van) 

Lycamobile onderdeel van haar interoperabiliteitsverplichting zou zijn, stelt T-Mobile dat de 

gespreksopbouw niet valt onder enige interoperabiliteitsverplichting. Dat de klanten van 

Lycamobile vanaf 5 november 2009 geen gesprekken meer konden opbouwen, is slechts het 

directe gevolg van de wanprestatie van Lycamobile. 

5 Overwegingen 

5.1 Bevoegdheid  

 

39. Ingevolge artikel 12.5, tweede lid, Tw geldt het voorlopig besluit tot het definitieve besluit is 

genomen. Onderhavig besluit is een definitief besluit dat in de plaats treedt van het voorlopig 

besluit van 28 oktober 2009.  

40. Op grond van artikel 12.2, tweede lid, Tw is het college bevoegd geschillen te beslechten die 

betrekking hebben op de vraag of (een bepaling in) een reeds bestaande overeenkomst of de 

wijze waarop de uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenissen worden nagekomen, 

strijdig is met het bij of krachtens de Tw bepaalde. 

41. Het staat vast dat partijen een overeenkomst zijn aangegaan. Partijen zijn echter verdeeld ten 

aanzien van het antwoord op de vraag of de interoperabiliteitsverplichting betrekking heeft op 

de tussen Lycamobile en T-Mobile gesloten overeenkomst, en - in het verlengde daarvan - of 

Lycamobile als MVNO jegens T-Mobile een beroep toekomt op de interoperabiliteitsverplichting 

alsmede of gebruikmaking door T-Mobile van haar (civielrechtelijke) opschortingsrecht strijdig is 

met de op haar rustende interoperabiliteitsverplichting.   

42. Nu partijen verdeeld zijn over het antwoord op de vraag of en in hoeverre de overeenkomst en 

de wijze waarop die wordt nagekomen al dan niet in overeenstemming is met 

interoperabiliteitsverplichting ex artikel 6.3, tweede lid, Tw jo. artikel 2 Besluit interoperabiliteit, 

is het college bevoegd ten aanzien van deze vraag een besluit te nemen. Het college is in het 

verlengde daarvan bovendien van oordeel dat sprake is van een geschil als bedoeld in artikel 

12.2, tweede lid, Tw omdat de overeenkomst naar de mening van het college betrekking heeft 

op de interoperabiliteitsverplichting. Hierna motiveert het college zijn standpunt daaromtrent 

nader.  

5.2 T-Mobile is jegens Lycamobile gehouden aan de interoperabiliteistverplichting  

 

43. Lycamobile, een aanbieder van openbare mobiele telefoniediensten, beschikt niet over een 

eigen netwerk. T-Mobile beschikt wel over een eigen netwerk. Over dat netwerk worden - mede 

ten behoeve van Lycamobile en haar eindgebruikers (klanten/abonnees) - mobiele openbare 

telefoniediensten aangeboden. Op grond van de overeenkomst tussen Lycamobile en T-Mobile 

is het Lycamobile - onder voorwaarden - toegestaan gebruik te maken van het netwerk van T-

Mobile. Lycamobile heeft daarmee toegang tot het netwerk van T-Mobile en zijn er (feitelijk) 
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eind- tot eindverbindingen ten behoeve van de klanten/abonnees (eindgebruikers) van 

Lycamobile tot stand gebracht waardoor deze kunnen communiceren met eindgebruikers van 

andere aanbieders. Bovendien controleert T-Mobile, zoals ze zelf erkent,  (feitelijk) de toegang 

tot eindgebruikers, waaronder die van Lycamobile.
4
 Het voortbestaan - het waarborgen - van de 

eind- tot eindverbindingen loopt gevaar indien T-Mobile gebruik maakt van haar contractueel 

vastgelegde opschortingsrecht
5
, waardoor de dienstverlening aan Lycamobile wordt gestaakt 

en de klanten/abonnees van Lycamobile niet meer kunnen bellen en sms-en. Deze 

communicatiemogelijkheden zijn onderdeel van de overeenkomst tussen Lycamobile en T-

Mobile en vallen - net als het aankiesbaar zijn voor andere netwerken en het initiëren van 

gesprekken - naar de mening van het college ook onder de interoperabiliteitsverplichting.  

44. Verder, zo volgt uit de Yarosa-uitspraak, kan een aanbieder zich slechts dan op 

interoperabiliteit beroepen indien dat als doel heeft om de communicatie- of 

bereikbaarheidsmogelijkheden voor haar eigen gebruikers te verbeteren. Op het moment dat T-

Mobile de dienstverlening aan Lycamobile dreigde te staken waardoor klanten van Lycamobile 

niet meer zouden kunnen bellen en sms-en, stonden de communicatie- en 

bereikbaarheidsmogelijkheden van de klanten/abonnees van Lycamobile op het spel. Toen T-

Mobile de dienstverlening tijdelijk onderbrak, zijn de communicatie- en 

bereikbaarheidsmogelijkheden ook daadwerkelijk beperkt. Onder meer door het aanhangig 

maken van een geschil heeft Lycamobile getracht de (tijdelijke) onderbreking van de 

dienstverlening te beletten. Hiermee staat voor het college in voldoende mate vast dat 

Lycamobile zich ten doel stelt de communicatie- of bereikbaarheidsmogelijkheden voor haar 

eigen gebruikers te verbeteren en beroept ze zich jegens T-Mobile terecht op de op T-Mobile 

rustende interoperabiliteitsverplichting. 

45. Het vorenstaande betekent naar het oordeel van het college dat er geen enkele twijfel over kan 

bestaan dat de overeenkomst tussen Lycamobile en T-Mobile betrekking heeft op 

interoperabiliteit en T-Mobile mitsdien is onderworpen aan de interoperabiliteitsverplichting als 

bedoeld in artikel 6.3, tweede lid, Tw jo. artikel 2 Besluit interoperabiliteit. Daarmee is T-Mobile  

(in beginsel) gehouden de gerealiseerde eind- tot eindverbindingen van de klanten/abonnees 

van Lycamobile te waarborgen. 

5.3 MVNO komt beroep toe op interoperabiliteitsverplichting  

 

46. Ten aanzien van de overeenkomst stelt T-Mobile dat dit geen interoperabiliteitsovereenkomst is 

omdat er geen netwerken met elkaar verbonden worden. Het gaat om ‘toegang’, niet om 

‘interoperabiliteit’. Het college kan zich niet verenigen met deze stellingname.  

                                                      
4 Met Lycamobile is het college, mede onder verwijzing naar de desbetreffende passage daaromtrent in de zienswijze van 

Lycamobile, bovendien van oordeel dat in deze casus ook Lycamobile, zij het tot op zekere hoogte, de toegang tot haar 

eindgebruikers controleert. 

5 Vastgelegd in artikel 22, eerste lid, aanhef en onder c jo. Artikel 20, vijfde lid, aanhef en onder e. 
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47. Dat de betrokken aanbieders (beide) altijd over een eigen netwerk zouden moeten beschikken 

die met elkaar verbonden moeten worden, zoals T-Mobile meent, volgt niet uit de tekst van 

artikel 6.3 Tw en evenmin uit de parlementaire geschiedenis. Integendeel, de kern van 

interoperabiliteitsverplichting is, zo blijkt uit de parlementaire geschiedenis, dat aanbieders 

ervoor zorgen dat hun klanten met elkaar kunnen communiceren.
6
 In de nota naar aanleiding 

van het verslag
7
 wordt het begrip interoperabiliteit nader uitgelegd: 

“(…) Bij interoperabiliteit gaat het erom dat twee aanbieders A en B er voor zorgen dat hun 

respectievelijke klanten met elkaar kunnen communiceren. Interoperabiliteit is er dus op gericht 

dat klanten van A kunnen communiceren met klanten van B en omgekeerd. Naast 

communiceren met klanten van B kan interoperabiliteit er ook op gericht zijn dat diensten van 

op het netwerk van B aangesloten aanbieders door klanten van A kunnen worden bereikt. Zeer 

wezenlijk is dat een aanbieder zich alleen op interoperabiliteit kan beroepen indien dat als doel 

heeft om de communicatiemogelijkheden of bereikbaarheidsmogelijkheden voor zijn eigen 

gebruikers te verbeteren. Het gaat er bij interoperabiliteit dus uitdrukkelijk niet om dat A op 

verzoek van B zijn netwerk te beschikking stelt, zodat B zijn diensten kan aanbieden aan de 

klanten van A. B handelt dan immers niet in het belang van zijn eigen gebruikers, maar primair 

om de exploitatie van zijn dienst uit te breiden. (…)” 

48. Cruciaal bij interoperabiliteit is dus dat aanbieders zorgen dat hun klanten met elkaar kunnen 

communiceren. Dat de betrokken aanbieders (beide) over een eigen (fysiek) netwerk dienen te 

beschikken die gekoppeld moeten worden, wordt (uitdrukkelijk) in het midden gelaten en is 

naar het oordeel van het college daarom irrelevant en niet als een (wettelijke) eis te 

beschouwen. Dat een aanbieder die niet beschikt over een eigen netwerk, zoals Lycamobile in 

dit geval, überhaupt niet een beroep op interoperabiliteit zou toekomen, staat daarmee evenmin 

vast. Integendeel, ook een aanbieder van een carrieselectiedienst bijvoorbeeld, beschikt niet 

over een eigen netwerk, maar komt niettemin een beroep op interoperabiliteit toe.
8
 De vraag of 

een partij een beroep op interoperabiliteit toekomt is, met andere woorden, niet afhankelijk van 

het hebben van een eigen netwerk. Dit kan ook worden afgeleid uit de Yarosa-uitspraak. Het 

College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelde dat een aanbieder een beroep kan doen 

op interoperabiliteit indien deze aanbieder als doel heeft om de communicatie- of 

bereikbaarheidsmogelijkheden voor zijn eigen gebruikers te verbeteren. Dat nu doet zich in 

onderhavige casus voor. Lycamobile is een aanbieder van openbare mobiele telefoniediensten 

die de communicatie- en bereikbaarheidsmogelijkheden voor haar eindgebruikers tracht te 

verbeteren. Dat het beroep van een aanbieder op interoperabiliteit onder alle omstandigheden 

afhankelijk wordt gesteld van het hebben van een (fysiek) netwerk dat moet worden gekoppeld 

met het netwerk van een andere aanbieder blijkt hier niet uit.  

                                                      
6 Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28 851, nr. 3, p. 35. 

7 Tweede Kamer, vergaderjaar  2002-2003, 28 851, nr. 7, p. 33. 

8 Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28 851, nr. 3, p. 36. 
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49. Tegen de achtergrond van het vorenstaande - en mede in het licht van de Yarosa-uitspraak - 

benadrukt het college wel dat  in onderhavig geval van belang is dat Lycamobile, op basis van 

een (civielrechtelijke)overeenkomst, daadwerkelijk toegang tot het netwerk van T-Mobile heeft 

gekregen en er daadwerkelijk eind-tot-eind verbindingen zijn gerealiseerd ten behoeve van de 

klanten/abonnees (eindgebruikers) van Lycamobile.  

5.4  T-Mobile handelt niet in strijd met de interoperabiliteitsverplichting 

 

50. De volgende vraag die wordt beantwoord, is of T-Mobile de interoperabiliteitsplicht heeft 

geschonden door van haar contractueel vastgelegde opschortingsrecht gebruik te maken. Het 

college blijft van oordeel dat onder de omstandigheden van dit concrete geval T-Mobile de op 

haar rustende interoperabiliteitsverplichting niet heeft geschonden. Het college vindt dat de 

interoperabiliteitsverplichting niet zo ver strekt, dat in alle gevallen en onder alle 

omstandigheden interoperabiliteit geleverd moet worden. Dit kan - in tegenstelling tot hetgeen 

Lycamobile stelt - wel degelijk worden afgeleid uit de memorie van toelichting bij artikel 6.3 Tw.
9
 

Dat de memorie van toelichting zou zien op de ontheffingsmogelijkheid als bedoeld in artikel 

6.3, derde lid, Tw, is niet juist en berust op en onjuiste lezing van de memorie van toelichting. 

De bewuste passage waaraan het college in het voorlopig besluit refereert, heeft géén 

betrekking op ontheffingsmogelijkheid, maar geldt als een algemene toelichting op de 

interoperabiliteitsverplichting. Slechts de laatste paragraaf van de memorie van toelichting - 

pagina 110 onderaan en 111 bovenaan - ziet louter op de ontheffingsmogelijkheid. 

51. Aan het tot stand brengen dan wel waarborgen van interoperabiliteit kunnen voorwaarden 

worden verbonden. Het is vanzelfsprekend en volstrekt redelijk dat voor de geleverde diensten 

van T-Mobile, die verband houden met het gebruik van haar netwerk, betaald wordt. Dat T-

Mobile daarbij als voorwaarde stelt dat ze gerechtigd is de dienstverlening aan Lycamobile op 

te schorten indien Lycamobile haar betalingsverplichtingen niet nakomt, is een daaruit 

voortvloeiend logisch gevolg en naar de mening van het college evenzeer redelijk.  

52. Gebleken is dat, gelet op het arrest van het Gerechtshof ‘s-Gravenhage van 13 oktober 2009
10

, 

Lycamobile haar betalingsverplichtingen niet is nagekomen. Naar het oordeel van het college 

kon van T-Mobile dan ook niet langer worden verwacht dat ze haar dienstverlening jegens 

Lycamobile zou continueren om zo de eind- tot eindverbindingen in stand te laten. Hieraan doet 

niet af dat de rechtbank de vordering van T-Mobile in kort geding in eerste aanleg niet heeft 

toegewezen, het arrest van het Hof een voorlopig oordeel betreft, de bodemprocedure nog 

loopt, T-Mobile  haar vordering op andere wijze te gelde kan maken en dat Lycamobile 

herhaaldelijk een betalingsregeling heeft aangeboden. Een en ander neemt immers niet weg 

dat - met het arrest van het Hof - nog steeds in rechte vast staat  dat Lycamobile haar 

betalingsverplichtingen niet is nagekomen en de uitspraak bij voorraad uitvoerbaar is, hetgeen 

                                                      
9 Vgl. Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28 851, nr. 3, p. 110. 

10 Zaaknr.: 200.028.817/01. 
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naar het oordeel van het college in deze casus een essentiële rol speelt. Ook de omstandigheid 

dat T-Mobile zich in de periode na het door het Hof gewezen arrest onredelijk zou hebben 

opgesteld - wat daar overigens ook van zij -  maakt dat niet anders.  Het college is daarom nog 

steeds van mening dat T-Mobile gerechtigd was de toegang voor Lycamobile tot haar netwerk 

te verbreken door gebruik te maken van haar (civielrechtelijke) opschortingsrecht, zij het - 

tegen de achtergrond van artikel 6.3, tweede lid jo 6.2, tweede lid, jo 1.3, eerste lid en onder c, 

van de Tw - met inachtneming van enkele specifieke verplichtingen. 

53. Lycamobile merkt in haar zienswijze nog op dat in het voorlopig besluit is aangegeven dat T-

Mobile de dienstverlening kon staken ten einde te voorkomen dat T-Mobile kosten zou maken 

waartegenover geen betalingen zouden staan en T-Mobile risico zou lopen ten aanzien van 

achterstallige betalingen. Een dergelijke situatie deed zich in de visie van Lycamobile echter 

niet voor. Het college kan zich met deze visie niet verenigen en merkt op dat met de passage 

uit het voorlopig besluit waaraan Lycamobile refereert is beoogd aan te geven - zoals naar de 

mening van het college ook duidelijk blijkt uit de motivering van het voorlopig besluit en uit 

onderhavig definitief besluit - dat het gebruik van T-Mobile van haar civielrechtelijke recht tot 

opschorting als gevolg van het niet betalen door Lycamobile van door T-Mobile geleverde 

diensten in dit concrete geval en met inachtneming van de door het college opgelegde 

verplichtingen niet strijdig was met de op T-Mobile rustende interoperabiliteitsverplichting. Een 

dergelijk situatie deed zich (wel degelijk) voor. 

5.5  Ontheffing niet vereist 

 

54. Lycamobile meent dat T-Mobile alleen dan tot het staken van haar dienstverlening aan 

Lycamobile mag overgaan als T-Mobile daarvoor een ontheffing ingevolge artikel 6.3, derde lid, 

Tw heeft.  

55. Ten aanzien van deze stelling merkt het college allereerst op dat hij in onderhavige 

aangelegenheid niet toekomt aan de vraag of een ontheffing is vereist nu T-Mobile op goede 

gronden van haar civielrechtelijke opschortingrecht gebruik heeft gemaakt en daarbij door het 

college bij het voorlopig besluit opgelegde verplichtingen in acht heeft genomen. Door op deze 

wijze de dienstverlening te staken, schendt ze de interoperabiliteitsverplichting niet. Indien de 

interoperabiliteitsverplichting niet wordt geschonden, is er evenmin aanleiding te worden 

ontheven van die verplichting.  

56. Nog afgezien van het vorenstaande, is ook om een andere reden geen sprake van een 

ontheffingsplichtige situatie. Artikel 6.3, eerste lid, Tw spreekt uitdrukkelijk over het tot stand 

brengen én waarborgen van eind- tot eindverbindingen, terwijl het derde lid van artikel 6.3, Tw, 

dat betrekking heeft op de ontheffingsmogelijkheid, slechts spreekt over het tot stand brengen 

van eind tot eindverbindingen en (uitdrukkelijk) niet over het waarborgen ervan.  
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57. Deze lezing vindt ook steun in de memorie van toelichting. Pagina 110 – 111 van de memorie 

gaat in op de ontheffingsmogelijkheid. Op pagina 110 wordt uitdrukkelijk aangegeven dat het 

daarbij om de ‘totstandbrenging’ van communicatie tussen eindgebruikers gaat, terwijl op 

pagina 111 ook slechts  wordt gesproken over het ‘tot stand brengen’.
11

 Ook bezien in het licht 

van de toelichting moet het er dus voor worden gehouden dat de ontheffingsvraag enkel speelt 

in de fase waarin de interoperabiliteit nog niet tot stand is gebracht. In onderhavige casus is 

interoperabiliteit nu juist al wel tot stand gebracht. De vraag of een ontheffing is vereist, is, met 

andere woorden, een gepasseerd station. 

5.6  De verplichtingen 

 

58. In het voorlopig besluit zijn aan beide geschilpartijen verplichtingen opgelegd. T-Mobile stelt in 

haar zienswijze dat het college onbevoegd is dergelijke verplichtingen aan T-Mobile op te 

leggen.  

59. Het college betwist dat hij onbevoegd is. De verplichtingen die bij voorlopig besluit van 28 

oktober 2009 zijn opgelegd, vinden hun juridische grondslag in de geschilbeslechtende 

bevoegdheid van het college ingevolge artikel 12.2 Tw jo. artikel 6.3, eerste lid, Tw jo. artikel 2 

Besluit interoperabiliteit jo. artikel 6.2, tweede lid, Tw. Het college kan zowel op aanvraag van 

een van de geschilpartijen verplichtingen opleggen, maar als, zoals in dit geval, 

eindgebruikerbelangen in het geding zijn, op grond van artikel 6.2, tweede lid, Tw ook besluiten 

ambtshalve verplichtingen op te leggen. 

60. De verplichtingen die zijn opgelegd aan T-Mobile moeten worden bezien tegen de achtergrond 

van de bij interoperabiliteit betrokken belangen zoals die door de wetgever uitdrukkelijk zijn 

benoemd. Interoperabiliteit is van groot belang voor een goed werkende 

telecommunicatiemarkt waarin diverse aanbieders van openbare elektronische 

communicatiediensten opereren. Zoals ook uiteengezet in het voorlopig besluit bestrijkt dit 

belang zowel het belang van de dienstenaanbieders als het belang van de eindgebruikers. Het 

belang van eindgebruikers bij interoperabiliteit is, zoals hiervoor reeds opgemerkt, erin gelegen 

dat ze kunnen communiceren met andere eindgebruikers en de diensten van andere 

aanbieders kunnen bereiken.
12

 Bovendien heeft het college ingevolge artikel 1.3, eerste lid, en 

onder c, Tw onder meer tot taak zorg te dragen dat zijn besluiten bijdragen aan het bevorderen 

van de belangen van eindgebruikers wat betreft keuze, prijs en kwaliteit.  

61. Het is tegen deze achtergrond dat het college eraan hecht dat sprake is van een duidelijke en 

objectieve informatievoorziening richting klanten/abonnees (eindgebruikers) van Lycamobile 

die, als gevolg van het staken van de dienstverlening, op korte termijn niet meer konden 

                                                      
11 Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28 851, nr. 3, pag. 110-111. 

12 Vgl. Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28 851, nr. 3, p. 35. 
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telefoneren en sms-en. Daarom heeft het college in het voorlopig besluit aanleiding gezien 

Lycamobile te verplichten haar klanten/abonnees tijdig en op objectieve wijze in te lichten.  

62. De aan T-Mobile opgelegde verplichting in randnummer 7, aanhef en onder b, van het 

voorlopig besluit om Lycamobile vooraf en tijdig in te lichten in het geval ze voornemens is de 

dienstverlening aan Lycamobile te staken, is opgelegd om Lycamobile in staat te stellen tijdig 

haar klanten/abonnees te informeren en is daarmee eveneens terug te voeren op de borging 

van eindgebruikersbelangen.  

63. De reden dat in het voorlopig besluit in randnummer 7, aanhef en onder a, T-Mobile wordt 

gelast zich te onthouden van kortdurende onderbrekingen is gelegen in de grote mate van 

onzekerheid die volgens het college daardoor bij de klanten wordt gecreëerd ten aanzien van 

de voortzetting van de dienstverlening. Bovendien zou dat bij de klant ten onrechte de indruk 

(kunnen) wekken dat de dienstverlening van Lycamobile vanwege technische redenen 

onbetrouwbaar zou zijn.  

64. Ten aanzien van de door het college aan de verplichtingen gestelde termijnen, merkt het 

college op dat op het moment dat het hij werd geconfronteerd met de geschilaanvraag er reeds 

sprake was van een geëscaleerde situatie waarin T-Mobile haar opschortingsrecht op zeer 

korte termijn dreigde te effectueren. Daar een poging van het college om partijen nader tot 

elkaar te brengen vruchteloos bleek
13

, zag het college zich, gelet op de op het spel staande 

belangen in deze zaak, genoodzaakt betrekkelijk korte termijnen te hanteren ten aanzien van 

de door hem opgelegde verplichtingen. Met deze termijnen heeft het college naar zijn oordeel 

zoveel mogelijk recht gedaan aan de verschillende bij dit geschil in het geding zijnde en (soms) 

tegengestelde belangen.  

65. T-Mobile stelt nog dat er geen grondslag is om verplichtingen aan T-Mobile op te leggen omdat 

het college in het voorlopig besluit heeft geoordeeld dat T-Mobile niet in strijd heeft gehandeld 

met de interoperabiliteitsverplichting. In dat geval kunnen ook geen verplichtingen worden 

opgelegd. Dit berust naar de mening van het college op een onjuiste lezing van het voorlopig 

besluit. Het college heeft in randnummer 14 van het voorlopig besluit weliswaar overwogen dat 

hij onder de concrete omstandigheden van dit geval van oordeel is dat de 

interoperabiliteitsverplichting niet werd geschonden, maar deze overweging kan niet los worden 

gezien van hetgeen vervolgens in randnummer 15 van het voorlopig besluit is overwogen. Daar 

wordt immers uitdrukkelijk uiteengezet dat T-Mobile gerechtigd was de toegang voor 

Lycamobile tot haar netwerk te verbreken, maar dat T-Mobile daartoe wel de in het besluit 

geformuleerde verplichtingen diende na te leven. Slechts met inachtneming van die 

verplichtingen kon T-Mobile haar dienstverlening aan Lycamobile staken zonder haar 

interoperabiliteitsverplichting te schenden.  

                                                      
13 Op donderdag 22 oktober 2009 heeft, zoals reeds opgemerkt, ten kantore van het college nog een gesprek plaatsgevonden 

tussen Lycamobile, T-Mobile en medewerkers van OPTA.  
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66. Ten aanzien van in het voorlopige besluit geformuleerde verplichtingen merkt het college nog 

op dat deze door de geschilpartijen zijn nageleefd. In het kader van dit definitieve besluit 

hebben ze daarom naar de mening van het college geen functie meer en zijn ze niet meer in dit 

besluit opgelegd. 

5.6  (Uitvoering van de) overeenkomst niet strijdig met de Tw 

 

67. Bij de uitoefening van haar contractueel vastgelegde opschortingsrecht heeft T-Mobile de aan 

haar opgelegde verplichtingen uit het voorlopig besluit nageleefd. In het licht van artikel 12.2, 

tweede lid, Tw doet zich daarom geen situatie voor waarbij tussen Lycamobile en T-Mobile 

bestaande verbintenissen, of de wijze waarop die verbintenissen worden nagekomen strijdig 

zijn, onderscheidenlijk strijdig is met het bij of krachtens de Tw bepaalde en ziet het college ook 

geen aanleiding het verzoek van Lycamobile toe te wijzen. 

6.  Conclusie  

 

68. Het college is in onderhavig geval, gelet op de concrete omstandigheden van deze casus, 

bevoegd tot geschilbeslechting op grond van artikel 12.2, tweede lid, Tw omdat de tussen T-

Mobile en Lycamobile gesloten Wholesale Service Provider Agreement betrekking heeft op de 

interoperabiliteitsverplichting ex artikel 6.3, eerste lid, Tw jo. artikel 2 Besluit interoperabiliteit. 

69. Het college is op grond van zijn geschilbeslechtende bevoegdheid ingevolge artikel 12.2, 

tweede lid, Tw jo. artikel 6.3, eerste lid, Tw jo. artikel 2 Besluit interoperabiliteit jo. artikel 6.2, 

tweede lid, Tw jo. artikel 1.3, eerste lid, en onder c, Tw bevoegd tot opleggen van 

verplichtingen, zoals geformuleerd in het voorlopig besluit, aan zowel T-Mobile als Lycamobile. 

70. Door gebruik te maken van haar (civielrechtelijke) opschortingsrecht en daarbij de aan haar in 

het voorlopig besluit opgelegde verplichtingen in acht te nemen, heeft  T-Mobile jegens 

Lycamobile in dit geval niet in strijd gehandeld met de interoperabiliteitsverplichting. T-Mobile 

behoefde daarom ook geen ontheffing als bedoeld in artikel 6.3, derde lid, Tw te hebben. 

71. Nu T-Mobile bij de uitvoering van haar opschortingsrecht de aan haar opgelegde verplichtingen 

uit het voorlopig besluit heeft nageleefd, doet zich - in het licht van artikel 12.2, tweede lid, Tw - 

geen situatie voordoet waarbij tussen Lycamobile en T-Mobile bestaande verbintenissen, of de 

wijze waarop die verbintenissen worden nagekomen strijdig zijn, onderscheidenlijk strijdig is 

met het bij of krachtens de Tw bepaalde. Om die reden zal het college het verzoek van 

Lycamobile afwijzen. 

7.  Besluit  

 

72. Gelet op het vorenstaande wijst het college wijst het verzoek van Lycamobile af. 
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HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 

namens het college, 

Afdelingshoofd afdeling Markten. 

 

 

drs. D.I. Bos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

  


