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De belangrijkste steun en aanmoediging kwamen van Ton en Anne, die nu blij zijn dat
het boek er ligt. Jullie rotsvaste vertrouwen dat het project zou slagen, was voor mij
van onschatbare waarde!
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Annetje Ottow

Heemstede, 10 maart 2006

13

00_2.qxd  10-04-2006  14:12  Pagina 13



00_2.qxd  10-04-2006  14:12  Pagina 14



1 Inleiding

1.1 Inleiding

In de onderhavige studie wordt vanuit een specifiek rechtsgebied – het telecommuni-
catierecht – bezien wat de invloed is van het bestuurs(proces)recht op het toezicht op
de telecommunicatiemarkt.

In Nederland is dit toezicht vorm gegeven door de OPTA-wet1 en de Telecommunica-
tiewet 19982 (Telecommunicatiewet (oud)), welke ingrijpend is herzien in 20043

(Telecommunicatiewet). In deze sectorspecifieke regulering is aan het zelfstandig
bestuursorgaan, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA), het
toezicht op deze markt voor een belangrijk deel opgedragen. Conform de Nederland-
se systematiek is het bestuurs(proces)recht, zoals neergelegd in de Algemene wet
bestuursrecht (Awb), op het toezicht door dit bestuursorgaan van toepassing. Dit toe-
zicht wordt gematerialiseerd via de besluitvorming van de toezichthouder. De besluit-
vorming vormt dan ook het centrale voorwerp van de studie. Bij de besluitvorming
door de toezichthouder zijn – bezien vanuit het Nederlandse bestuurs(proces)recht –
de volgende drie fasen te onderscheiden: (i) de (formele) bevoegdheid tot optreden;
(ii) de wijze van totstandkoming van het besluit en (iii) de toetsing van het resultaat
van de besluitvorming. Deze drie fasen zullen in deze studie worden behandeld, waar-
bij de nadruk op het bestuursprocesrecht zal liggen. Het bestuursrecht komt aan de
orde bij de behandeling van de bevoegdheden van de toezichthouder tot het nemen
van besluiten. Immers, de bevoegdheden van de toezichthouder vormen een essenti-
eel onderdeel van de besluitvorming: zonder bevoegdheden geen besluitvorming.

Voor het beoordelen van de invloed van het bestuurs(proces)recht op het telecommu-
nicatietoezicht is het van belang de betrokken regulering in zijn historische en maat-
schappelijke context te plaatsen. Inzicht in deze achtergrond maakt het mogelijk de

1 Wet van 5 juli 1997, houdende regels inzake instelling van een college voor de post- en telecommuni-
catiemarkt, Stb. 1997, 580, laatstelijk gewijzigd Stb. 2004, 189.

2 Wet van 19 oktober 1998, houdende regels inzake telecommunicatie, Stb. 1998, 610.
3 Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van

een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en
–diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen, Stb.
2004, 189, laatstelijk gewijzigd Stb. 2005, 390.
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vraag te beantwoorden in hoeverre de algemene bestuurs(proces)rechtelijke regels
voldoende aansluiten bij deze sectorspecifieke regulering. Indien dit niet het geval zou
zijn, zou dit kunnen betekenen dat het toezicht op de telecommunicatiemarkt aan
effectiviteit heeft ingeboet. In het onderhavige inleidende hoofdstuk zal op hoofdlij-
nen op deze sectorspecifieke regulering en de algemene kenmerken van het Neder-
landse bestuurs(proces)recht worden ingegaan. Daarbij zal worden gewezen op de
sterke doorwerking van het Europese recht op dit terrein. Het Europese recht heeft
niet alleen invloed op het toepasselijke nationale, materiële recht, doch tevens op het
nationale, formele (proces)recht. In de daarop volgende hoofdstukken zullen de
hoofdpunten nader worden uitgewerkt.

1.2 Liberalisering van de telecommunicatiemarkt

In het verleden bestond de gedachte dat diensten van algemeen belang, zoals telefonie,
slechts konden worden gewaarborgd door overheidsmonopolies. Belangrijke techno-
logische ontwikkelingen deden zich echter eind jaren tachtig- begin jaren negentig
voor, waardoor het inzicht ontstond dat het algemeen belang beter en efficiënter kon
worden gewaarborgd door concurrentie op deze markt(en) te introduceren en het
monopolie (geleidelijk) op te heffen. Dit proces, waarbij de monopoliepositie lang-
zaam werd afgebouwd, werd aangeduid als het liberaliseringsproces. Laffont & Tirole
gaan in hun studie ‘Competition in telecommunications’4 in op de specifieke (econo-
mische) kenmerken van de telecommunicatiemarkt. Zij beschrijven het liberalise-
ringsproces als een ‘growing awareness of the inefficiency of the incumbent
monopolists’. Het introduceren van concurrentie werd daarbij gezien als het instru-
ment tot het stimuleren van technologische vooruitgang teneinde een ruimer en geva-
rieerder aanbod tegen een betere prijs te verkrijgen. Concurrentie zou worden
geïntroduceerd om een grotere welvaart te bereiken.

De stimulator van dit liberaliseringsproces is de Europese wetgever geweest. In de
Europese regelgeving voor de telecommunicatiesector is gekozen voor liberalisering
van de markt met het geloof dat deze regulering zal leiden tot positieve effecten voor
producenten en consumenten. Aan deze keuze ligt het Europese Verdrag ten grondslag
(in het bijzonder artikel 2 EG-Verdrag) dat er op is gericht een gemeenschappelijke
markt tot stand te brengen met het scheppen van gelijke concurrentiekansen in de
gehele EG. Het EG-Verdrag stelt zich tot doel de bevordering van economische en
sociale vooruitgang, waarbij er van wordt uitgegaan dat dit kan worden bereikt door
een open markteconomie met vrije mededinging (artikel 98 EG-Verdrag). Dit uit-
gangspunt heeft de basis gevormd voor de liberalisering van de telecommunicatie-
markt, waarbij voor het tot stand brengen en in stand houden van effectieve
mededinging specifieke maatregelen noodzakelijk werden geacht.5

16
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4 Laffont & Tirole 2000.
5 Deze overwegingen zijn door het Hof van Justitie onderkend in bijvoorbeeld het arrest van 19 maart

1991, Frankrijk vs. Commissie, zaak C-202/88, Jur. 1991, p. I-1223, r.ov. 51-52.
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Het uitgangspunt van het Europese Verdrag sluit aan bij de economische standaard-
theorie: de welvaartstheorie. In deze laatste theorie wordt ervan uitgegaan dat
markt(omstandigheden) nooit perfect is (zijn), waardoor middelen niet op de juiste
wijze worden verdeeld (‘market failure’). Regulering is vanuit deze optiek nodig om
dit marktfalen te corrigeren en meer efficiëntie te bereiken.6 Het doel van deze regu-
lering is dan ook gebaseerd op de welvaartsgedachte dat inefficiënties in de markt
moeten worden weggenomen ter maximalisering van de welvaart. De baten van inter-
ventie (het toezicht) zouden liggen bij de realisatie van effectieve mededinging en de
daaruit gestegen welvaart voor consumenten en producenten.

Daarbij werd echter ingezien dat in een markt als deze concurrentie niet vanzelf ont-
staat. Laffont & Tirole benadrukken dat 

‘The telecommunications or electricity market is not the same as the wheat or restaurant mar-

ket, and competition does not come about as easily.’7

Een netwerkmarkt,8 als de telecommunicatiemarkt, kenmerkt zich door hoge verzon-
ken kosten, waardoor het niet lonend is bepaalde onderdelen van het netwerk opnieuw
aan te leggen. Daarbij kan met name worden gedacht aan het zogenaamde aansluitnet,
het fijnmazige, landelijke netwerk waarmee gebruikers worden aangesloten op het tele-
foonnetwerk. Van het aansluitnet wordt veelal aangenomen dat sprake is van een
natuurlijk monopolie.9 Toegang tot dit netwerk (op redelijke voorwaarden) is essenti-
eel om concurrerende diensten aan eindgebruikers te kunnen aanbieden. Deze afhan-
kelijkheid vormt een belangrijke barrière voor nieuwkomers op de markt, waarvoor de
noodzakelijke voorzieningen dienen te worden getroffen. Daarnaast bestaat de nood-
zaak tot de koppeling van verschillende netwerken, aangeduid als interconnectie. Inter-
connectie vormt dan ook een cruciaal onderdeel van de regulering. Zonder
interconnectie kunnen de eindgebruikers van de verschillende netwerken niet met
elkaar communiceren. Voor aanbieders van (nieuwe) telecommunicatienetwerken en
–diensten vormt interconnectie een essentiële voorziening. Indien deze voorziening
niet beschikbaar is, is het voor een eindgebruiker niet aantrekkelijk van deze netwerken
en diensten gebruik te maken. De beschikbaarheid van interconnectie tegen redelijke
voorwaarden vormt een noodzakelijke voorwaarde voor het tot stand brengen van con-
currentie. Er bestaat dan ook – zeker in de beginfase van de liberalisering – een grote
mate van afhankelijkheid van het netwerk van de reeds aanwezige aanbieder. Deze
afhankelijkheid plaatsen nieuwkomers op de markt in een kwetsbare positie.

17
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6 Zie bijvoorbeeld ook het genoemde rapport ‘Welvaart en de regulering van netwerksectoren’, opgesteld
door OCFEB in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Financiën,
Den Haag: maart 2002, www.ez.nl. dat regulering van netwerksectoren heeft bestudeerd aan de hand
van de behaalde welvaarsteffecten.

7 Idem, p. 2.
8 Zie voor een beschrijving van de algemene kenmerken van een netwerkmarkt: Dommering 2002, p. 26-27.
9 Dommering 2002, p. 26.
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Gezien deze kenmerken van de telecommunicatiemarkt werd het in Europees verband
noodzakelijk geacht, het liberaliseringsproces in sector-specifieke regulering vast te
leggen. Via specifieke, wettelijke maatregelen werd de monopoliepositie van het over-
heidsbedrijf afgebouwd en de rechten van de nieuwkomers en de daar tegenover
staande verplichtingen van de voormalige monopolist in de regulering neergelegd.
Deze wetgeving wordt aangeduid als ‘ex ante-wetgeving’, waarbij bij voorbaat de rech-
ten en plichten in de wet zijn verankerd en de bevoegdheid is geïntroduceerd reeds
vooraf de marktcondities vast te stellen. Met deze ex ante regulering wordt beoogd een
actieve sturing aan het liberaliseringsproces te geven, vanuit de gedachte dat concur-
rentie in deze markt – gezien de genoemde specifieke eigenschappen van deze net-
werkmarkt – anders niet of niet snel genoeg tot stand kan komen. Dit in tegenstelling
tot ex post-regulering, waarbij slechts achteraf, nadat een niet wenselijk geachte gedra-
ging zich heeft voorgedaan, corrigerend wordt opgetreden.

1.3 Ruime bevoegdheden en open normen

Bij het ontwikkelen van een dergelijk wettelijke kader doet zich evenwel het probleem
van de dynamiek van de markt voor. De telecommunicatiemarkt is een zeer dynami-
sche markt, waar (technische) ontwikkelingen zich in snel tempo afspelen. Dit
bemoeilijkt het wetgevingsproces. Immers, in het geval van te gedetailleerde wetge-
ving, wordt de wet door de maatschappelijke en technische ontwikkelingen ingehaald
en schiet de wetgeving zijn doel voorbij. Het lijkt voor een wetgever, die voldoende wil
kunnen inspelen op alle mogelijke toekomstige ontwikkelingen, dan ook onontkoom-
baar een algemeen kader te scheppen, met voldoende open normen, die naar de
omstandigheden van het geval, nader kunnen worden ingevuld.

Wiarda10 wees voor Nederland op dit type van wetgeving in zijn klassieke werk ‘Drie
typen van rechtsvinding’. In dit standaardwerk geeft hij aan dat door het steeds verder
complicerende en differentiërende patroon van onze samenleving, de wetgever nood-
zakelijkerwijs is teruggevallen op meer open (vage) normen. Ook Klap11 wijst hierop
in zijn onderzoek ‘Vage normen’. Hij geeft aan dat – tegen de achtergrond van de ont-
wikkeling van de sociale rechtsstaat – de steeds verder groeiende sturing van de over-
heid aan maatschappelijke ontwikkelingen, de behoefte aan flexibiliteit en de
mogelijkheid tot differentiering heeft vergroot. Hoewel de behoefte tot open normen
in het geval van telecommunicatie ontstaat vanwege de zich snel veranderende tech-
nologische ontwikkelingen en minder vanwege de door Wiarda aangeduide gecompli-
ceerdheid van onze maatschappij, zijn deze oorzaken wel vergelijkbaar. In beide
gevallen is het de wens van de overheid via wetgeving een rol te spelen in maatschap-
pelijke en economische ontwikkelingen, die moeilijk voorspelbaar zijn. Het gebruiken
van open normen in wetgeving vormt in die gevallen een instrument om te kunnen
inspelen op veranderingen in de maatschappij of markt.

18
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10 Wiarda 1999.
11 Klap 1994.
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Het gebruik van open normen is voor de overheid een belangrijk instrument bij de
diverse taken die zij uitoefent. Klap12 onderscheidt drie – ook voor de telecommuni-
catiemarkt herkenbare – taken van de overheid in onze sociale rechtsstaat. In de eer-
ste plaats wijst hij op de presterende functie van de overheid, waarbij het er met name
om gaat dat de overheid alle individuele omstandigheden die relevant zijn voor de te
nemen beslissing ook daadwerkelijk meeweegt. Bij de sturende functie gaat het er om
dat de overheid snel en doelmatig kan ingrijpen wanneer dat in het licht van maat-
schappelijke of technische ontwikkelingen gewenst of nodig is. Bij de arbitrerende
functie gaat het er om dat de overheid conflicterende belangen tegen elkaar kan afwe-
gen om zodoende recht te kunnen doen aan de concrete situatie. Voor al deze taken
geldt dat het verantwoordelijke bestuursorganen over voldoende beoordelingsruimte
dient te beschikken om adequaat – hetgeen volgens Klap inhoudt: snel en met de
nodige detaillering – op uiteenlopende en veranderende omstandigheden te kunnen
reageren:

‘Strikte normen die het handelen van de overheid als het ware vooraf determineren, staan

haaks op de eisen van flexibiliteit en differentiëring. Zulke normen kunnen onmogelijk alle

denkbare situaties bestrijken en zouden de rechtsontwikkeling blokkeren.’13

Open normen verschaffen de overheid de beoordelingsruimte die voor een effectieve
taakuitoefening vereist is. Dergelijke wetgeving is ook wel aangeduid als instrumente-
le wetgeving: de wetgeving vormt het instrument tot het bereiken van bepaalde over-
heidsdoelstellingen. Telecommunicatieregulering is bij uitstek een voorbeeld van
dergelijke instrumentele wetgeving. Deze wetgeving is specifiek in het leven geroepen
om via het introduceren van concurrentie de telecommunicatiemarkt te liberaliseren.
Via ex ante regulering wordt beoogd een daadwerkelijk concurrerende markt te creë-
ren: deze wetgeving vormt het instrument tot het openbreken van deze markt.

1.4 Het legaliteits- en democratiebeginsel

Aan deze vorm van wetgeving kleven echter de nodige bezwaren. Klap14 wijst er terecht
op dat wetgeving met veel vage normen op gespannen voet kan staan met het legali-
teitsbeginsel, als een van de fundamentele rechtsbeginselen van de klassieke rechts-
staatgedachte. Wezenlijk kenmerk van deze rechtsstaat is dat niet alleen de burger, maar
ook de overheid zich aan de wet en de regels van het overige objectieve recht moet hou-
den.15 Het legaliteitsbeginsel vormt daarbij (naast de grondrechten, de machtsverdeling
en de rechterlijke controle) een instrument tot realisatie van deze rechtsstaat.16 De basis
van dit beginsel wordt gevormd door het uitgangspunt dat overheidshandelen dient te
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12 Klap 1994, p. 25, in navolging van Geelhoed 1983.
13 Klap 1994, p. 28.
14 Klap 1994, p. 31-34.
15 Zie Van Ommeren 2003, p. 17.
16 Van Ommeren 2003, p. 18-19.
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berusten op een wettelijke grondslag. Indien deze wettelijke grondslag evenwel is geba-
seerd op open normen, welke veel vrijheid aan het bestuur laten bij het uitoefenen van
hun bevoegdheden, vormt de wet slechts een zwakke basis ter bescherming van de bur-
ger jegens de overheid. Bovendien verschaft het weinig rechtszekerheid: het overheids-
handelen dient voorspelbaar te zijn. Deze voorspelbaarheid wordt uitgehold, indien
aan de betrokken overheid verstrekkende bevoegdheden op basis van ruime, vage nor-
men worden toegekend. Met het legaliteitsbeginsel wordt dan ook beoogd de rechtsze-
kerheid voor justitiabelen te waarborgen.

Daarnaast leidt de terugtred van de wetgever tot een verstoring van het democratisch
machtsevenwicht. In dit evenwicht vindt de rechtsvorming primair plaats door de
wetgever, de wetstoepassing door het bestuur en rechter die daarbij legalistisch te werk
dienen te gaan. Bij de toepassing van vage normen en discretionaire bevoegdheden
vindt een verschuiving van taken van de wetgever naar het bestuur en de rechter
plaats. Dit staat op gespannen voet met het democratiebeginsel, waar het primaat van
de wetgever overheerst.

1.5 Balanceren tussen de beginselen van legaliteit en effectiviteit

Hoe nu de noodzaak van vage normen in een zich snel veranderende omgeving te ver-
enigen met de eisen van het legaliteits- en democratiebeginsel? Het moge duidelijk
zijn dat naar mate meer de hand wordt gehouden aan een strikte toepassing van deze
beginselen, het toekennen van ruime bevoegdheden op basis van vage normen lasti-
ger wordt. Het toepassen van deze beginselen leidt eerder tot een legalistische benade-
ring, waarbij nauw omschreven bevoegdheden en normen in de wet worden
neergelegd. De wetgever stelt de bevoegdheden en normen vast en houdt zelf contro-
le over de toepassing van de wettelijke regelingen. Deze systematiek houdt echter het
gevaar in dat de wetgever achter de feiten en marktontwikkelingen aanloopt en de wet
realiteitsgehalte mist. Immers, voor een wetgever is het niet mogelijk reeds bij voor-
baat op alle mogelijke toekomstige ontwikkelingen in te spelen. Of anders gezegd: de
vraag die daarbij steeds rijst, is hoe de vereisten van doeltreffendheid (effectiviteit) en
doelmatigheid (efficiëntie) van de wetgeving optimaal met de beginselen van de
democratische rechtsstaat zijn te verenigen.17 Onder effectiviteit wordt verstaan de
mate waarin doelstellingen worden bereikt, onder efficiëntie de mate waarin het berei-
ken van doelstellingen geschiedt tegen de geringste kosten.18

Klap geeft in zijn dissertatie aan dat het legaliteitsbeginsel juist vanwege de maat-
schappelijke behoeften enige relativering heeft ondergaan. Dit neemt in zijn visie niet
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17 Zie van Ommeren 1993, p. 20. Hij geeft aan dat de vereisten van doeltreffendheid en doelmatigheid in
de rechtsstaatgedachte zijn te integreren. Op welke wijze dit dient te geschieden, geeft hij evenwel niet
aan.

18 Deze definities zijn ontleend aan Michiels 1998b, p. 6. In dit onderzoek zal verder niet worden ingegaan
op de vereisten van efficiëntie (doelmatigheid), als een economische (kosten)benadering van het recht.
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weg dat de wetgever zijn verantwoordelijkheid dient te nemen en zal dienen aan te
tonen dat een noodzaak tot het hanteren van vage normen bestaat. Bovendien dient
de wetgever wel enige houvast te geven door normerende criteria in de wet vast te leg-
gen.19 Addink20 wijst er op dat juist het democratiebeginsel de bron vormt voor de
ontwikkeling van de zogenaamde ‘principles of good governance’, welke zijn aan te
duiden als het beginsel van behoorlijk bestuur, het beginsel van publieke participatie,
het beginsel van een transparant bestuur en het respecteren van de mensenrechten.
Recentelijk zijn daar aan toegevoegd ‘the principle of accountable administration’ en
‘principle of effective administration’. Het respecteren van deze beginselen dragen bij
aan het democratiebeginsel en zijn terug te vinden in het Nederlandse bestuursrecht,
welke voor een deel zijn uitgewerkt in de Algemene wet bestuursrecht. Door de toe-
passing van deze beginselen ligt de nadruk minder op de legaliteit van het optreden
van het bestuur als zodanig, doch zijn voldoende randvoorwaarden aanwezig die het
bestuur legitimeren. Daarbij dient tevens aandacht te worden besteed aan de effectivi-
teit van het bestuur, welk beginsel in het Nederlandse bestuursrecht echter onderbe-
licht is gebleven, doch naar de mening van Addink – mede onder invloed van het
Europese recht – meer nadruk zal gaan krijgen.21 Van der Heijden pleit in zijn onder-
zoek ‘Een filosofie van behoorlijk bestuur’ eveneens voor meer aandacht voor de effec-
tiviteit (en efficiëntie) van het bestuursrecht. Van der Heijden zoekt naar een methode
waarbij de bestuursrechtelijke en bestuurskundige normen worden gecombineerd. Hij
onderkent dat beide normenstelsels gericht zijn op de optimalisering van bestuurlijk
handelen, waardoor een combinatie van beide normenstelsels kan leiden tot een han-
delen dat zowel zo rechtmatig als zo effectief en efficiënt mogelijk is. Voorwaarde is
daarbij wel dat beide normenstelsels op elkaar worden afgestemd. In zijn visie dienen
legaliteit en effectiviteit gecombineerd te worden beschouwd, waardoor beide elemen-
ten in feite samenvloeien.22

1.6 De functies van het bestuursrecht

De eerder door Klap beschreven drie functies van de overheid vinden hun neerslag in
het bestuursrecht, als het recht dat deze verschillende functies van de overheid vorm
geeft. Deze functies zijn terug te vinden in het werk van De Haan e.a.,23 waar zij het
bestuursrecht eveneens aan de hand van drie functies beschrijven: de legitimerende
functie, de instrumentele functie en de waarborgfunctie van het bestuursrecht. Bij de
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19 Klap 1994, p. 68-69.
20 Addink 2005, 36.
21 De laatste jaren is in het bestuursrecht meer oog geweest voor het vereiste van effectiviteit van het

bestuurs(proces)recht. Zie bijvoorbeeld: preadviezen van de VAR 2001 (Van Ettekoven e.a., 2001),
Brenninkmeijer 2001, Brief van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkre-
laties van 19 juli 2004, ‘Rechtsstaat en Rechtsorde’, Kamerstukken II, vergaderjaar 2004-2005, 29 279, nr.
16, waarin ‘voortvarende besluitvorming en een vlotte doeltreffende afdoening van bestuursrechtelijke
geschillen’ van grote waarde wordt geacht.

22 Van der Heyden 2001.
23 De Haan e.a. 2001, p. 46-54.
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legitimerende functie wordt door het bestuursrecht aan het bestuursorgaan de legiti-
matie tot optreden verschaft. Concreet komt de legitimerende functie tot uiting bij het
in het leven roepen van bestuursorganen, het toekennen van bestuursbevoegdheden
en het regelen van besluitvormingsprocedures.24 De instrumentele functie betreft de
rol die het bestuursrecht speelt ten behoeve van de vaststelling en uitvoering van het
overheidsbeleid.25 Bij de instrumentele functie wordt het bestuursrecht beschouwd als
middel tot het bereiken van bepaalde doeleinden. De te bereiken doelen worden nage-
streefd door middel van het formuleren van regels met een normatief karakter. De
doelstellingen van de regels nemen hierbij een centrale plaats in. De waarborgfunctie
ziet op de bestuursrechtelijke normering van het bestuursoptreden, waarbij de rechts-
positie van de burger ten opzichte van de overheid wordt gewaarborgd. Het bestuurs-
orgaan wordt zowel materieel als procedureel aan rechtsregels gebonden.26

De waarborgfunctie is de functie die in het traditionele bestuursrecht de meeste aan-
dacht heeft gekregen. Door de bestuursrechtelijke normering van het bestuursoptre-
den wordt de rechtspositie van de burger ten opzichte van de overheid gewaarborgd.
De Haan e.a. geeft aan dat het waarborgen van de rechtspositie van de burger het ach-
terliggende motief vormt voor de rechtsstaatgedachte en het daarmee verband hou-
dende beginsel van de wetmatigheid van het bestuur. Door het bestuursoptreden te
binden aan rechtsregels en door het vereiste van een wettelijke grondslag (het legali-
teitsbeginsel) wordt de burger beschermd tegen willekeur.27 De legitimerende functie
van het bestuursrecht beoogt het bestuursoptreden zowel materieel als procedureel te
binden aan rechtsregels. De legitimerende functie bevat derhalve een belangrijke pro-
cedurele component. Door het besluitvormingsproces en het optreden van het
bestuursorgaan procedureel in te bedden, wordt het bestuursorgaan een belangrijke
legitimatie tot optreden verschaft. De legitimerende functie en waarborgfunctie van
het bestuursrecht vloeien voor een deel in elkaar over. Beide functies leggen het
bestuursorgaan zowel materieel als procedureel aan banden.

Hoe zijn nu deze drie functies met elkaar te verenigen? Een te instrumentele benade-
ring van het recht, waarbij aan de hand van gestelde doelen het overheidsbeleid wordt
bepaald en de regels worden ingericht, houdt het risico in zich dat de nadruk teveel op
effectiviteit van de regelgeving (het bereiken van de doelstellingen) komt te liggen en
de waarborg- en legitimerende functies van het bestuursrecht hierdoor onderbelicht
dreigen te raken. De Haan e.a. wijzen er op dat het instrumentele karakter naar hun
mening nooit de overhand mag krijgen. De geformuleerde regels en normen dienen
tevens te voldoen aan eisen van recht en rechtvaardigheid.28 Hierbij speelt de waar-
borgfunctie van het bestuursrecht een belangrijke rol.
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24 De Haan e.a. 2001, p. 46.
25 De Haan e.a. 2001, p. 47.
26 De Haan e.a., p. 51.
27 De Haan e.a. 2001, p. 57.
28 De Haan e.a. 2001, p. 47.

01.qxd  10-04-2006  14:13  Pagina 22



Daarbij dient echter tevens te worden gewezen op het eerder genoemde werk van Van
Der Heijden.29 Hij meent dat de driedeling van De Haan e.a. te scherp is gesteld en dat
ook de algemene beginselen van behoorlijk bestuur instrumentele eigenschappen
bezitten. Deze beginselen geven begeleiding aan het proces (optimalisering van het
proces) en geven daarmee vorm aan het te bereiken doel. De drie functies van De
Haan e.a. vloeien naar zijn mening in feite in elkaar over en beïnvloeden elkaar. Deze
functies kunnen dan ook niet separaat worden beschouwd, doch slechts in onderlin-
ge samenhang.

In Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male wordt het als volgt onder woorden gebracht:

‘Het vorenstaande levert een serie uitgangspunten of aandachtspunten op die voor het gehele

bestuursrecht gelden: zowel de bestuursrechtelijke wetgeving in formele zin als de lagere rege-

lingen op het gebied van het bestuursrecht, als ook de nadere bestuursbesluiten zullen steeds

moeten voldoen en getoetst moeten worden aan de criteria die kunnen worden samengevat

met de trefwoorden rechtsstaat, democratie, en de instrumentele vereisten van effectiviteit en

efficiëntie. Daarbij zal in de praktijk meestal gezocht moeten worden naar een ‘optimale mix’,

want verschillende criteria kunnen leiden tot divergerende eisen; wat iemand in een concreet

geval het optimum acht, is grotendeels een kwestie van afweging van de verschillende belan-

gen, van appreciatie – het is in zoverre een keus van politiek karakter.’30 (cursivering toege-

voegd, ATO)

De uitdaging ligt derhalve in het vinden van de juiste mix tussen de toepassing van de
functionele benadering aan de ene kant, waarbij de vereisten van doeltreffendheid en
doelmatigheid belangrijke overwegingen zijn en het toepassen van de waarborg- en
legitimerende benaderingen, waar algemene rechtsbeginselen een cruciale rol spelen.
Door deze aspecten in onderlinge samenhang te bezien kan – wat het onderhavige
onderzoek betreft – een optimalisering van het toezicht op de telecommunicatiemarkt
worden bereikt.

1.7 De rol van de rechter

In het reeds aangehaalde werk van Wiarda, ‘Drie typen van rechtsvinding’ signaleert
hij dat de wetgever – om redenen zoals aangegeven – er steeds meer voor heeft geko-
zen te werken met open normen. Wiarda geeft aan dat dit geleid heeft tot een veran-
derende interpretatie van de wetgeving door de rechter. Door deze open normen,
vindt een steeds autonomere vorm van rechtsvinding door de rechter plaats. Paste
aanvankelijk de rechter de wet naar de letter toe (‘la bouche de la loi’) aan de hand van
een legalistische interpretatie (ook wel aangeduid als een formele toetsing), meer en
meer heeft de rechter het recht ‘gevonden’ via verfijnde interpretatiemethoden, waar-
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29 Van der Heijden 1994 en 2001.
30 Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2002, p. 44.
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bij de systematiek van de wet, de wetsgeschiedenis en de onderliggende doelstellingen
van de wetgeving een prominentere plaats hebben gekregen. Aangezien de regels, bij-
voorbeeld wegens maatschappelijke ontwikkelingen, zelf niet geheel volledig of dui-
delijk zijn, dient de rechter zelf op zoek te gaan naar andere aanknopingspunten en de
wettelijke voorschriften verder te bewerken of interpreteren:

‘(...) valt een duidelijke verschuiving waar te nemen van interpretatiemethoden waarbij slechts

naar de taalkundige betekenis van de wettekst of de bedoeling van de wetgever wordt gezocht,

naar methoden waarbij de opsporing van de strekking van de wet en de daaraan ten grond-

slag liggende gedachten en beginselen op de voorgrond worden gesteld als grondslag voor

extensieve interpretatie, analogie en rechtsverfijning en aanvulling van wettelijke leemten;

daarbij gaat dan tevens de wens om voor de behoeften van een steeds sterker in beweging

geraakte samenleving die door de wetgever niet in haar ontwikkeling kon worden bijgehou-

den, passende oplossingen te vinden, een steeds groter gewicht in de schaal te leggen’.31

De rechter zoekt daarbij naar een bevredigende oplossing die zoveel mogelijk aan de
maatschappelijke behoeften tegemoet komt. Scholten heeft deze werkwijze gekwalifi-
ceerd als de ‘sociologische interpretatie’ door de rechter.32 Andere kwalificaties danwel
indelingen naar soort interpretatie kunnen hierbij worden gehanteerd, zoals een tele-
ologische interpretatie (een uitlegging van de wettekst, waarbij de rechter meer let op
de bedoeling van de wet dan op de letter van de wet), een wetssystematische interpre-
tatie (de systematiek van de wet is van belang), welke methoden kunnen leiden tot een
extensieve danwel een restrictieve interpretatie van de betrokken regelingen. In een
concreet geval zal de rechter diverse interpretatiemethoden hanteren, die ertoe leiden
dat een passende, billijke uitkomst kan worden gevonden. Op deze wijze vindt rechts-
vinding en rechtsvernieuwing door de rechter plaats.

Wiarda en Scholten beschrijven de rechtsvinding door de rechter met name vanuit het
civiele recht. In feite bestaat geen fundamenteel verschil bij de interpretatie van wet-
geving door de bestuursrechter, doch enkele nuanceringen zijn aan te brengen.
Immers, bij de toetsing door de bestuursrechter is geen sprake van een geschil tussen
twee particuliere partijen, doch dient een voorliggend besluit van een bestuursorgaan
op rechtmatigheid te worden getoetst. Daarbij dient de bestuursrechter in de eerste
plaats te beoordelen of de bevoegdheid van het bestuursorgaan tot het nemen van het
voorliggende besluit bestaat. Of anders gezegd: of dit besluit berust op een (juiste)
wettelijke grondslag (het legaliteitsbeginsel). De focus van de bestuursrechter is dan
ook meer op legaliteit van het bestuursoptreden gericht, waarbij dient te worden
beoordeeld of het bestuursorgaan binnen zijn wettelijke bevoegdheden is gebleven.
Een element dat bij de civiele rechter ontbreekt. Deze focus zou een verklaring kun-
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31 Wiarda 1988, p. 239. Wiarda gaat op de diverse interpretatiemethoden in, verklaart vanuit de verande-
rende maatschappelijke behoeften, waarbij hij deze ontwikkeling niet of slechts in geringe mate bena-
dert vanuit de staatsrechtelijke problemen die de rechtsvinding door de rechter veroorzaakt.

32 Scholten, Algemeen Deel, p. 154 e.v.
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nen zijn voor de meer legalistische benadering van de bestuursrechter bij de toetsing
en interpretatie van wetgeving.33 Tegelijkertijd dienen zowel de civiele rechter als de
bestuursrechter de betrokken wet toe te passen en te interpreteren, waarbij – binnen
de maatschappelijke context van het geval – oplossingen voor het geschil dienen te
worden gevonden.34 Beide rechters hebben in het geval van open normen behoefte
aan de noodzakelijke hulpmiddelen voor de interpretatie van de voorliggende wetge-
ving. De wetgever dient hiertoe de juiste richting aan te geven, door het formuleren
van de nodige toetsingscriteria en de onderliggende doelstellingen van de regelgeving.
Op deze wijze kan tegemoet worden gekomen aan de legaliteitseis: het biedt een wet-
telijke grondslag voor het bestuursorgaan bij zijn optreden en aan de rechter bij de
toetsing van dit optreden.

1.8 De rol van het procedure- en procesrecht

Welke plaats neemt het (bestuurs)procesrecht bij de toepassing van het materiële recht
in en wat zijn de belangrijkste kenmerken van het Nederlandse bestuursprocesrecht?
In het Algemeen Deel van Assers’s handleiding tot de beoefening van het Nederlands
burgerlijk (proces)recht, geeft Vranken aan dat procesregels er niet zijn omwille van
zichzelf, maar ter realisering van materieelrechtelijke aanspraken van partijen.35 Deze
procesregels dienen te waarborgen dat het debat op een ‘faire manier’ wordt gevoerd,
met – waar het civiele procesrecht betreft – procesrechtelijk gelijke kansen voor beide
partijen. Vranken geeft aan dat procesregels dan ook met het oog op die strekking
moeten worden uitgelegd en toegepast. Daarbij vormen deformalisering en de goede
procesorde naar zijn opvatting de sleutelwoorden. Het procesrecht dient zich ten dien-
ste te stellen aan het materiële recht en mag geen obstakel vormen bij de toepassing
daarvan. Vranken pleit dan ook voor een soepele toepassing van het (civiele) proces-
recht.

In de kern is de functie van het procesrecht in het bestuursrecht dezelfde, doch de rol
en positie van de betrokken partijen is een fundamenteel andere dan in het civiele
proces. In de eerste plaats dient een onderscheid te worden gemaakt tussen het besluit-
vormingsrecht en het procesrecht. Het besluitvormingsrecht gaat in belangrijke mate
over de procedure bij de totstandkoming van een besluit van een bestuursorgaan. In
deze fase gaat het om procedureregels, waaraan het bestuursorgaan is gebonden bij de
totstandkoming van een besluit. Deze regels behelzen de beginselen die zien op een
zorgvuldige en deugdelijke besluitvorming door het bestuursorgaan en dragen bij aan
de legitimiteit van het bestuursoptreden. Deze fase bestaat in het civiele recht niet. Het
procesrecht ziet op de regels in de rechtsbeschermingsfase (bezwaar, beroep en hoger
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33 Zie bijvoorbeeld Van der Meulen 2003 (p. 44 ), die wijst op de neiging van de bestuursrechter zich terug
te trekken op een formele toetsing.

34 De Lange verwoordt dit in zijn dissertatie ‘Publiekrechtelijke rechtsvinding’ als volgt: ‘Eisen van recht-
matigheid en doelmatigheid moeten in concreto met elkaar worden verbonden’, De Lange 1991, p. 187.

35 Franken 1995, p. 18-19.
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beroep), waarbij de regels erop gericht zijn de rechtspositie van de burger jegens de
overheid te waarborgen. Diverse kenmerken en beginselen van het Nederlandse
bestuursprocesrecht vloeien voort uit deze waarborgfunctie van het bestuursrecht.36

In het bestuursrecht vormt bijvoorbeeld een belangrijk uitgangspunt de gedachte van
ongelijkheidscompensatie, waarbij de ‘zwakke’ burger tegen de ‘sterke’ overheid dient
te worden beschermd. Dit uitgangspunt verklaart diverse in het bestuursprocesrecht
gehanteerde uitgangspunten, zoals bijvoorbeeld de niet-lijdelijkheid van de rechter37

en een actieve rol van de rechter bij de vaststelling van feiten.38

Doch het bestuursprocesrecht dient ook te voldoen aan de kwaliteitsmaatstaven van
toegankelijkheid en effectiviteit.39 Dit dient niet alleen te gelden voor het procesrecht
doch tevens voor het procedurerecht, bij de totstandkoming van besluiten door de
toezichthouder. In het bestuursprocesrecht is de toegankelijkheid vorm gegeven via
het besluit- en belanghebbendebegrip. Deze begrippen nemen in het bestuursproces-
recht een centrale plaats in. Zij vormen het aanknopingspunt voor de toepassing van
de procedureregels en de rechtsbeschermingsmogelijkheden. Indien geen sprake is
van een besluit of een (derde)belanghebbende zijn in beginsel deze regels niet van toe-
passing. De uitleg van deze begrippen is dan ook cruciaal: niet alleen voor de toepas-
sing van het formele procedure- en procesrecht, doch tevens voor het kunnen
toepassen van materieelrechtelijke regels. In de praktijk is gebleken – bij het toezicht
op de telecommunicatiemarkt,40 doch ook in het algemeen bij de toepassing van de
Algemene wet bestuursrecht41 – dat een te rigide uitleg van deze twee begrippen kan
leiden tot lacunes in de rechtsbescherming of tot onnodige procedures.

Het bestuurs(proces)recht is er lange tijd op gericht geweest eenheid in dit rechtsge-
bied aan te brengen en een grote mate van uniformering door te voeren. Deze algeme-
ne regels zijn neergelegd in de Algemene wet bestuursrecht, welke wet van toepassing
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36 Zie bijvoorbeeld Stroink 2004, p. 130-132.
37 Zie tevens Daalder 2004 (p. 50), waar hij wijst op de kenmerken van ongelijkheidscompensatie en

recours objective, waardoor de voorzieningenrechter aan de beoordeling van een verzoek en de gronden
waarop dat berust niet toekomt, omdat hij op eigener beweging gebreken in het besluit vaststelt.

38 Zie in dit verband ook het nog steeds relevante preadvies van de VAR (1978) over beginselen van admi-
nistratief procesrecht: Van Galen & Van Maarseveen 1978. Zij onderscheiden 10 rechtsbeginselen: het
requisitoire beginsel, de ongelijkheidscompensatie, het uniteitsbeginsel, het beginsel van non-cumula-
tie, het vermoeden van rechtsmatigheid, het vrije bewijsbeginsel, het beginsel van procesmondigheid,
de kosteloosheid, het openbaarheidsbeginsel en de mondelinge behandeling.

39 Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2002, p. 524-525.
40 Zie Ottow 2003b.
41 Zie bijvoorbeeld Polak 2004, p. 7-8, waar hij aangeeft dat de eenzijdige oriëntatie van de Algemene wet

bestuursrecht op het besluitbegrip de nodige nadelen heeft, zoals in sommige gevallen een overkill,
maar in andere gevallen juist weer een aantoonbaar tekort aan rechtsbescherming. Zo is onder meer
voorgesteld om naast het besluitmodel ook verzoekschriftprocedures te introduceren op die terreinen
van het bestuursprocesrecht, waarin het besluitenprocesrecht tekort schiet: zie onder meer Rapport ‘De
toekomst van de rechtsbescherming tegen de overheid. Van toetsing naar geschilbeslechting’, VAR
Commissie Rechtsbescherming, VAR, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2004.
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is op alle besluiten van bestuursorganen. Deze uniformering houdt evenwel het risico
in zich dat te weinig oog bestaat voor een aanpassing van het procedure- en proces-
recht naar mogelijke behoeften die vanuit het materiële recht kunnen bestaan. Deze
benadering is terug te vinden in het artikel van Konijnenbelt ‘Bestuursprocesrecht:
Josefs rok?’,42 waarin hij kritiek uit op een té strakke fixatie op eenheid van dit rechts-
gebied (door hen aangeduid als ‘eenheid van recht als preoccupatie’). Hij pleit voor
nader onderzoek naar de vraag of in sommige gevallen verschillen gerechtvaardigd
zijn. Zo stelt hij de vraag of verschillende benaderingen wellicht mogelijk zijn, bijvoor-
beeld ‘naar gelang van het type geschil dat aan de orde is...’. Konijnenbelt pleit er in feite
voor het procedure- en procesrecht weer meer ten dienste te stellen aan het toepasse-
lijke materiële recht en te onderzoeken in hoeverre een aanpassing van de algemene
regels in specifieke gevallen noodzakelijk is.

Zo wijzen Polak e.a. in hun rapport ‘De toekomst van de rechtsbescherming tegen de
overheid’43 er op dat in het economische bestuursrecht de machtsongelijkheid tussen
het bestuur en de burger veel minder pregnant is, aangezien ‘het soms om zeer grote
en kapitaalkrachtige bedrijven gaat’. Dit geldt ook voor het telecommunicatierecht. In
het geval van geschilbeslechting door OPTA dient bovendien te worden bedacht dat
het voorwerp van de besluitvorming ziet op het juridische geschil tussen twee of meer
ondernemingen onderling, waar het bestuursorgaan als een soort arbiter fungeert.
Daarbij treedt het bestuursorgaan niet (handhavend) op in het kader van de nako-
ming van wettelijke verplichtingen in het algemeen belang. Bovendien wordt het tele-
communicatierecht gekenmerkt door asymmetrische regelgeving, waarbij het
expliciet de bedoeling is bepaalde marktpartijen in een achterstandspositie te plaats-
ten door bepaalde (zware) verplichtingen op te leggen. Dit om marktverstoringen op
te heffen. Hier vindt derhalve ook een ongelijkheidscompensatie plaats, doch van een
andere orde dan die in het bestuursrecht gebruikelijk is. Bij de toepassing van het
bestuurs(proces)recht dient met dergelijke economische verhoudingen en omstandig-
heden rekening te worden gehouden.

1.9 Een synthese: de positionering van het telecommunicatie(proces)recht

Projecteert men bovengenoemde, algemene waarnemingen over het bestuurs(pro-
ces)recht op de telecommunicatiemarkt dan kan worden geconcludeerd dat de nood-
zaak tot het scheppen van concurrerende voorwaarden in een dynamische markt,
waarbij de overheid een sturende rol wenst te spelen, ertoe dient te leiden dat gewerkt
wordt met een algemeen kader, waarbij aan het betrokken bestuursorgaan flexibele
bevoegdheden worden verstrekt om naar bewind van zaken te handelen. De telecom-
municatieregulering kan worden gekwalificeerd als instrumentele wetgeving, waar
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42 Konijnenbelt 2003. Vgl. Kortmann 2000, p. 41, waar hij de Awb kwalificeert als ‘wetgevend imperialis-
me’.

43 Rapport ‘De toekomst van de rechtsbescherming tegen de overheid. Van toetsing naar geschilbeslech-
ting’, VAR Commissie Rechtsbescherming, VAR, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2004, p. 37.
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door middel van open (vage) normen, kan worden ingespeeld op maatschappelijke en
technische ontwikkelingen, teneinde deze markt te liberaliseren. Het Europese recht, en
als gevolg daarvan ook het nationale telecommunicatierecht, wordt voor een belangrijk
deel gekenmerkt door dergelijke doelgerichte, normatieve regels. Dit heeft tot gevolg
dat de instrumentele functie in dit rechtsgebied van het economisch ordeningsrecht in
sterke mate aanwezig is. Het (bestuurs)recht wordt op dit terrein gebruikt om bepaal-
de publieke belangen te behartigen. Door het stellen van regels worden ‘wenselijk of
noodzakelijk geachte gedragingen verplichtend voorgeschreven’.44 Het gesignaleerde
conflict tussen legaliteit en effectiviteit doet zich dan ook op dit rechtsgebied, dat in
belangrijke mate doelgedreven is, in belangrijke mate voor. Deze instrumentele regels
kenmerken zich door een hoge mate van dynamiek, welke het gevaar in zich heeft dat
deze regels leiden aan een gebrek aan ‘constantheid en rechtszekerheid’.45

Achteraf bezien kan evenwel worden geconstateerd dat de Nederlandse wetgever –
doch ook in zekere mate de Europese wetgever – bij het opstellen van de telecommu-
nicatieregels anno 1998 zich te weinig de dynamiek van deze markt heeft gerealiseerd.46

Deze wetgeving is te zeer techniekafhankelijk geredigeerd, waarbij het begrip telefonie
een centrale plaats innam. Daardoor bleek deze wetgeving niet bestand tegen nieuwe
technologische ontwikkelingen, zoals het internet, en was de wet al snel door deze ont-
wikkelingen achterhaald.47 De bestuursrechter – als de bevoegde rechter in dezen –
werd dan ook al snel geconfronteerd met lastige interpretatievraagstukken, waarbij de
bevoegdheid van het betrokken bestuursorgaan een steeds terugkerend thema vormde.
De werking van het legaliteitsbeginsel deed zich hierbij in volle omvang voor. Een for-
mele opstelling van de bestuursrechter bij de toepassing van de Telecommunicatiewet
leidde ertoe dat de bestuursrechter oordeelde dat een wettelijke grondslag van vele
besluiten van OPTA ontbrak. Uit het door het Instituut voor Informatierecht verrich-
te onderzoek ‘Zes jaar bestuur en rechtspraak in de telecommunicatiemarkt’48 blijkt dat
het bevoegdheidsvraagstuk de belangrijkste vernietigingsgrond van de besluiten van
OPTA is geweest. Hierdoor kon in die gevallen niet tegen de door OPTA geconstateer-
de concurrentievervalsing op de markt worden opgetreden.

Vanuit bestuursrechtelijk oogpunt heeft hierbij als complicerende factor gespeeld het feit
dat het bevoegde orgaan een onafhankelijke toezichthouder in de vorm van een zelfstan-
dig bestuursorgaan is. De toezichthouder op markten, ook wel aangeduid als ‘marktau-
toriteit’,49 hebben kort gezegd tot taak de liberalisering van markten te begeleiden.50 Aan
deze toezichthouders wordt een grote mate van onafhankelijkheid – niet alleen van

28

1 INLEIDING

44 De Haan e.a. 2001, p. 48.
45 Idem.
46 Zie Dommering 2003b.
47 Zie hierover Dommering 2002 en 2003b.
48 Dommering e.a 2003.
49 Van der Meulen 2003.
50 Van der Meulen 2003, p. 23.
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marktpartijen maar ook van de overheid – toegekend. Dit vindt zijn oorzaak in het feit
dat de toezichthouders in het leven worden geroepen bij liberalisering van markten, waar
een monopoliesituatie wordt opgeheven en wordt toegewerkt naar een markt met volle-
dige concurrentie. Deze (voormalige) monopolist is meestal (gedeeltelijk) in handen van
de betrokken overheid, als het voormalige staatsbedrijf ter voorziening van het betrokken
algemeen belang. Tegelijkertijd dient diezelfde overheid toezicht te houden op het libera-
liseringproces en de toegang tot de markt voor nieuwe toetreders te begeleiden. Gezien
deze dubbele rol van de overheid (marktdeelnemer en toezichthouder) is in veel landen
– mede als gevolg van Europese jurisprudentie51 en wetgeving52 – een onafhankelijke toe-
zichthouder in het leven geroepen, die op afstand van de betrokken overheid functio-
neert. Bovendien werd de oprichting van een marktautoriteit noodzakelijk geacht voor
de noodzakelijke deskundigheid en vereiste expertise over de techniek en de markt. Deze
deskundigheid maakt het mogelijk, zo is de gedachte, gericht toezicht op deze specifieke
markt te houden.53

Deze overwegingen golden tevens voor de Nederlandse telecommunicatiesector.54 De
oprichting van een onafhankelijke toezichthouder werd bij de oprichting van OPTA dan
ook van belang geacht, zowel met het oog op het aandeelhoudersschap van de Staat in
PTT Telecom BV, nu KPN NV (de voormalige monopolist) als in meer politieke zin.55

Deze onafhankelijkheid stond echter – vanuit het Nederlandse bestuursrecht – op
gespannen voet met het democratie- en legaliteitsbeginsel, waarbij de controle van de
wetgever en het bestuur (voor een deel) wordt verplaatst naar een zelfstandig bestuurs-
orgaan. Vanuit dit gedachtegoed werd door de Nederlandse wetgever gekozen voor een
zelfstandig bestuursorgaan met strikt omschreven taken en bevoegdheden. OPTA is hier-
door wel eens gekwalificeerd als een ‘waakhond aan de ketting’. De Minister van, toen nog
Verkeer en Waterstaat (sinds 29 juli 2002 Economische Zaken56) trachtte greep te houden
op het regelgevend kader, waarbij het beleid diende te berusten bij de minister en slechts
de strikte uitvoering bij OPTA. Hierdoor was sprake van een uitvoering- en toezichtor-
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51 HJEG 19 maart 1991, Frankrijk vs. Commissie, zaak C-202/88, Jur. 1991, p. I-1223. Zie tevens: HJEG 
13 december 1991, RTT vs. GB-INNO, C 18/88, Jur. 1991, p. I-5941; HJEG 27 oktober 1993, Procureur
du Roi vs. Lagauche, gev. Zaken C-46/90 en C-93/91, Jur. 1993, I-5267 en zie tevens de arresten HJEG
27 oktober 1993, Decoster, zaak C-69/91, Jur. 1993, p. I-5335 en HJEG 27 oktober 1993, Taillandier, zaak
C-92/91, Jur. 1993, p. I-5383.

52 Artikel 6 van de Richtlijn 88/301, Pb EG 1988, L 131/73. Zie voor een totaal overzicht van deze richt-
lijnbepalingen: Nicolaides 2003, p. 52-57.

53 Vgl. Van der Meulen 2003, p. 40-45. Zie tevens het rapport ‘Nationale en internationale inventarisatie
markttoezichthouders en EU- toezichtsbeleid. Eindrapport’, Ministerie van Economische Zaken, 18
mei 2004.

54 Dommering e.a. 1999, p. 39-51.
55 Kamerstukken II, vergaderjaar 1997-1997, 25 128, nr. 3, p. 5.
56 Besluit van 22 juli 2002, houdende de herindeling van de ministeriële taak met betrekking tot telecom-

municatie- en postbeleid alsmede met betrekking tot het beleid ten aanzien van de kabelsector en digi-
tale televisie en radio via de ether, Stb. 2002, 419. Zie tevens Besluit mandaat, volmacht en machtiging
voor het directoraat-generaal voor Telecommunicatie en Post van het Ministerie van Economische
Zaken, Stcrt. 29 juli 2002, nr. 142, p. 5.
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gaan met beperkte discretionaire bevoegdheden. Deze opstelling heeft mede geleid tot
een strikte toepassing van het legaliteitsbeginsel door de Nederlandse bestuursrechter. Bij
de inrichting van het telecommunicatietoezicht heeft derhalve de nadruk gelegen op het
strikt vormgeven en handhaven van de wettelijke bevoegdheden van de toezichthouder.

Bij het besluit tot liberalisering van de telecommunicatiemarkt, heeft de Europese wetge-
ver – en in navolging daarvan de Nederlandse wetgever – gekozen voor een ex ante regel-
gevend kader, waarbij via het bij voorbaat opleggen van asymmetrische verplichtingen
aan bepaalde marktpartijen toegang tot de telecommunicatiemarkt wordt gefaciliteerd.
Veel aandacht is hierbij – zowel op Europees als nationaal niveau – besteed aan de mate-
riële normen van het ex ante regiem. De formele aspecten van een dergelijk regelgevend
regiem kwam slechts zijdelings aan de orde. Hierbij wordt gedoeld op de procedurele
aspecten van het telecommunicatierecht in verband met het toezicht, de handhaving en
rechtsbescherming. In zijn artikel ‘Een nieuw maatpak voor netwerkmarkten’ wijst Dom-
mering op het gebrek aan aandacht voor de procedurele aspecten van het toezicht:

‘Wanneer de overheid kiest voor ex ante toegangsregulering is het niet alleen zaak het mate-

riële kader duidelijk te schetsen, maar ook de procesregulering in te richten om toegangsge-

schillen slagvaardig te kunnen beslechten. Dit is niet alleen een kwestie van regulering, maar

ook van vormgeving van bestuursorganen, bevoegde geschilinstanties, en de bemensing en

opleiding daarvan. Juist op dit punt zien we hoe de publieke discussie over de nieuwe regule-

ring van de telecommunicatie volledig langs de zaak heen gaat. De regulering van het proces

is wezenlijk, maar die blijft achterwege.’57

Aanvankelijk kenden de Europese telecommunicatierichtlijnen slechts een enkele pro-
cedurele bepaling. Ook in de Telecommunicatiewet (oud) kwamen – een enkele uit-
zondering daargelaten58 – geen specifieke regels voor procedures voor. Vanuit de
uniformiteitgedachte werd het noodzakelijk geacht het toezicht door OPTA volledig
in de Algemene wet bestuursrecht in te bedden. De wetgever was van oordeel dat de
algemene regels van de Algemene wet bestuursrecht een voldoende kader boden voor
de procedurele aspecten van het toezicht door OPTA. De Algemene wet bestuursrecht
zou afdoende zijn om alle procedurele aspecten van de Telecommunicatiewet (oud)
op te lossen en een afdoende rechtsbescherming van betrokkenen te garanderen. Illus-
tratief voor deze visie in dit verband is het antwoord van de Minister van Verkeer en
Waterstaat op kamervragen over de totstandkoming van de Telecommunicatiewet
(oud) over de geschilbeslechtende bevoegdheid van OPTA:
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57 Dommering 2002, p. 28. Ook in de Verenigde Staten is op de tegenvallende resultaten van het regule-
ringsproces vanwege de zwakke procedurele begeleiding gewezen: ‘Posner (1974) argued that empiri-
cal evidence showed a disappointing performance of the regulatory process. A defence against that
evidence was that the disappointing performance was not explained by the unsoundness of the premi-
ses or the nature of the process, but by the weaknesses encountered by the regulatory process in terms
of either personnel or procedures’, Hantke-Domas 2003, p. 182.

58 Artikel 7.7 Tw (oud): huurlijnengeschillen, artikel 6.3, lid 3 Tw (oud): de beslistermijn voor intercon-
nectiegeschillen en artikel 18.3 Tw (oud): verplichting tot inwinnen advies NMa.
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‘De in de Awb voorkomende regeling ten aanzien van besluiten en beschikkingen is afdoende

om een in alle opzichten correcte afhandeling van bedoelde geschillen te garanderen.’59

Juist voor de totstandkoming van besluiten is dit standpunt niet juist gebleken en
heeft tot veel vertraging in het besluitvormingsproces gezorgd. De Algemene wet
bestuursrecht bevat ten aanzien van besluitvormingsprocedures slechts algemene
regels voor het nemen van besluiten (Hoofdstuk 3 en Afdeling 4.1.1). Bovendien was
het procedurerecht onvoldoende geëquipeerd om met de speciale kenmerken van de
geschilprocedure rekening te houden.

Terugkijkend op de eerste jaren van de werking van de Telecommunicatiewet (oud),
de OPTA-wet en het toezicht door OPTA, kan worden gesteld dat het ontbreken van
procedurele duidelijkheid een negatieve invloed heeft gehad op de totstandkoming
van concurrentie. In dit verband kan worden gewezen op het rapport ‘Toezicht en
regulering in de Telecommunicatiemarkt. Een analyse van sectorspecifiek en algemeen
mededingingstoezicht’:60

‘Al met al blijken deze onduidelijkheden in het proces een negatieve feedback te hebben op het

theoretische voordeel dat het specifiek toezicht heeft als het er om gaat in concreto beslissin-

gen te kunnen geven omtrent kosten en eindgebruikerstarieven. Het doet afbreuk aan twee

theoretische voordelen van het sectorspecifieke toezicht: timing en slagkracht.’

Dit geldt evenwel niet voor beslissingen van OPTA omtrent kosten en eindgebruikers-
tarieven alleen. Het gehele toezicht door OPTA heeft aan effectiviteit ingeboet door-
dat klagers, en OPTA zelf, niet alleen worstelden met de materieelrechtelijke
vraagstukken, maar tevens opbotsten tegen gecompliceerde vragen van (bestuurs-)
procesrecht. Procedures zijn zowel in eerste instantie, als in de bezwaar- en beroepfa-
se – door bestuursrechtelijke complicaties, waarin de wetgever niet heeft voorzien,
onnodig ingewikkeld gebleken, zoals in het onderzoek nader uiteen zal worden gezet.

Partijen en OPTA hebben hierdoor lange tijd in het duister getast over de structuur van
de besluitvorming. Dit staat in schril contrast met bijvoorbeeld de Mededingingswet,
die vele bepalingen over de (te doorlopen fases van) procedures bevat. In de Telecom-
municatiewet (oud) was hier echter geen aandacht aan besteed.61 De doorlooptijden
van procedures zijn hierdoor onnodig lang geweest. Illustratief zijn in dit verband de
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59 Van Breugel & Daalder 1999, p. 292.
60 Dommering e.a. 2001, p.86.
61 Slechts voor twee typen geschillen was in de Tw (oud) een termijn voorgeschreven, waarbinnen OPTA

diende te beslissen (voor interconnectie zes maanden en voor gedoogplicht acht weken). In de andere
gevallen worden geen termijnen genoemd. In dat geval dient derhalve te worden teruggevallen op de alge-
mene bepaling artikel 4:14 Awb. Bovendien nam OPTA het standpunt in dat dit geen bindende termijnen
betrof en hield zich in de praktijk ook niet aan deze termijnen. De geschillenregeling rondom huurlijnen
stond – in tegenstelling tot de andere regelingen – wel uitgebreid omschreven in het Besluit ONP geschil-
lenbeslechting (bijvoorbeeld de termijn waarbinnen het geschil aanhangig dient te zijn gemaakt).
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bevindingen van de Europese Commissie over de procedures (onder meer) in Neder-
land:

‘In a fast-moving market, players look to the NRA[national regulatory authority] to resolve

disputes rapidly. There is, however, clearly a trade-off between the quality of decisions on the

one hand and rapid decision-making in line with market developments on the other. In some

Member States the incumbent (and in some cases its subsidiaries) has been able to seize first

mover advantage in the roll-out of DSL services while entrants have been engaged in lengthy

proceedings with regulators and the courts.(...)

In a related matter, it appears that incumbents have, as a matter of strategy, continued the

practice of appealing systematically against NRA decisions (...). While due process is a funda-

mental legal principle, NRAs need to put in place disincentives for excessive delaying measu-

res. Operators are concerned at lengthy appeal procedures in Belgium, Germany and The

Netherlands, Austria and Finland.’62

Ook OPTA heeft lang het belang van duidelijke en transparante procedures niet inge-
zien. Na aandringen vanuit de praktijk63 heeft OPTA voor geschilprocedures een Pro-
cedureregeling geschillen64 gepubliceerd. Deze procedureregels waren evenwel lange
tijd niet beschikbaar en dat heeft de eerste jaren van het toezicht voor veel onduide-
lijkheden en vertragingen gezorgd. Dit was mede te wijten aan onervarenheid aan de
zijde van OPTA. OPTA had te weinig oog voor het belang van (het de hand houden
aan) strakke procedureafspraken en termijnen, bijvoorbeeld voor het toe- en doorzen-
den van stukken (door OPTA) en de beslistermijnen.65 Deze Procedureregeling
geschillen gold bovendien weer niet voor andere dan de geschilprocedures, zoals
handhavingsbesluiten of aanwijzingsbesluiten (artikel 6.4 Tw (oud)). Daarnaast dient
evenwel te worden opgemerkt dat ook de opstelling van marktpartijen tijdens proce-
dures tot vertragingen in het besluitvormingsproces heeft gezorgd.66

De afwezigheid van strak geformuleerde procedures en de mogelijkheid tot het nemen
van snelle dwingende besluiten door de toezichthouder, heeft er in de Nederlandse
praktijk toe geleid dat procedures teveel tijd in beslag namen en niet altijd afdoende
toezichtinstrumenten voorhanden waren om de juiste correcties in de zich ontwikke-
lende telecommunicatiemarkt aan te brengen. Dit gebrek aan een duidelijk op het toe-
zicht op de telecommunicatiemarkt toegesneden procedurele kader heeft een extra
barrière gevormd voor de ontwikkeling van concurrentie op deze markt. In plaats van
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62 Zie Zevende Implementatierapport (2001), p. 15.
63 Zie bijvoorbeeld Ottow 2000, p. 5.
64 Stcrt. 20 juli 2001, nr. 138, p. 19.
65 Zie voor de doorlooptijd van deze procedures: Ottow 2000, p. 3-10 en Achtste verslag van de Commis-

sie over de tenuitvoerlegging van het pakket telecommunicatieregelgeving van 3 december 2002 (COM
(2002) 695 def.), Annex 3.10 The Netherlands, p. 1-2.

66 Dommering e.a. 2003, p. 65-67 en 76-77.
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een snel en sturend ingrijpen in de markt om bestaande monopolies en dominante
posities te doorbreken, lieten oplossingen en correcties vaak lang op zich wachten. Naar
praktisch effect leek het toezicht hierdoor meer ex post dan ex ante georiënteerd.67

Door de Europese Commissie zijn deze problemen onderkend.68 De Europese Com-
missie benadrukt dat de nationale toezichthouders met voldoende toezichtinstrumen-
ten dienen te worden geëquipeerd om hun toezichtzaken naar behoren uit te oefenen.
Bij gebreke van dergelijke instrumenten komt de implementatie van de telecommuni-
catierichtlijnen in gevaar en dreigt de incumbent zijn concurrentiele voorsprong te
behouden. Bovendien heeft de Europese Commissie aandacht gevraagd voor de pro-
cedurele complicaties die zich in de diverse lidstaten (waaronder Nederland) voor-
doen bij het toezicht op deze sector. Met name de lange doorlooptijden van
procedures vormden hierbij een struikelblok.

In de herziene telecommunicatieregulering69 is – zowel op Europees als op nationaal
niveau – meer aandacht aan de effectiviteit van het toezicht gegeven. In de nieuwe
Europese richtlijnen worden de lidstaten verplicht diverse maatregelen te treffen om de
positie van toezichthouders te versterken.70 Bovendien zijn belangrijke procedurele
bepalingen in de richtlijnen opgenomen, die het besluitvormingsproces en de rechts-
beschermingsmaatregelen harmoniseren teneinde de effectiviteit van het toezicht op de
telecommunicatiemarkt te vergroten. Bij de implementatie van deze nieuwe ONP
(Open Network Provision) Richtlijnen in Nederland zijn diverse maatregelingen tot
verbetering doorgevoerd. Zowel in de Europese richtlijnen als de herziene Telecommu-
nicatiewet zijn nu de doelstellingen van de telecommunicatieregulering geëxpliciteerd,
aan de hand waarvan de toezichthouder zijn bevoegdheden dient uit te oefenen. Deze
doelstellingen vormen daardoor tevens een belangrijke handreiking voor de nationale
rechters bij de toetsing van besluiten en de interpretatie van de Europese en nationale
wetgeving.
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67 Vgl. Dommering e.a. 2001, p. 84-86.
68 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, The Economic and

Socoal Committee and the Committee of the regions, Seventh report on the Implementation of the
telecommunications Regulatory Package, Brussels, COM(2001) 706.

69 Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeen-
schappelijk regelgevingskader voor elktronische- communicatienetwerken en diensten, Pb EG 2002, L
108/33 (Kaderrichtlijn), Richtlijn 2002/19/EG van het Europees parlement en de Raad van 7 maart 2002
inzake de toegang tot en interconnectie van elektronische- communicatienetwerken en bijbehorende
faciliteiten, Pb EG 2002, L 108/7 (Toegangsrichtlijn), Richtlijn 2002/20/EG van het Europees parlement
en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronische communicatienetwerken en
–diensten, Pb EG 2002, L 108/21 (Machtigingsrichtlijn) en Richtlijn 2002/22/EG van het europees Par-
lement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking
tot elektronische-communicatienetwerken en –diensten, Pb EG 2002, L 108/51 (Universeledienstricht-
lijn), tesamen aangeduid als de ‘ONP-review richtlijnen’ en de ‘nieuwe telecommunicatierichtlijnen’.
Deze richtlijnen zijn in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd door de wijziging van de Telecom-
municatiewet in 2004 (Stb. 2004, 189).

70 Zie onder meer: de artikelen 8, 16, lid 4 en 20 Kaderrichtlijn en artikel 5 Toegangsrichtlijn.
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1.10 Doorwerking van het Europese recht

Een belangrijke component bij de toepassing van het Nederlandse bestuurs(proces)recht
is het Europese recht. Het Europese recht, via de door het Hof van Justitie ontwikkelde
jurisprudentie en het toepasselijke secundaire Europese recht (in casu: richtlijnen), heeft
niet alleen invloed op het nationale materiële recht, zoals het economisch marktorde-
ningsrecht, doch ook op het bestuurs(proces)recht. Jans71 wijst in zijn artikel ‘Het belang-
hebbende-begrip in het licht van het Europees recht’ op de doorwerking van het
Europese recht op onderdelen van het nationale bestuurs(proces)recht, dat van oor-
sprong communautair van karakter is. Deze doorwerking noopt in sommige gevallen tot
aanpassing van de nationale procedure- en procesregels, welke niet altijd zijn in te passen
in het algemene stramien van de Algemene wet bestuursrecht:

‘Gevolg hiervan is dat het Europees recht een contraproductief effect heeft op de harmonisa-

tie van het administratief procesrecht, zoals dat door de Awb wordt beoogd: een buitenge-

woon onaantrekkelijke gedachte!’72

Ook in zijn oratie wijst Jans op het feit dat de consequentie van het Europese recht kan
zijn dat niet onder alle omstandigheden aan de uniformiteitgedachte van het
bestuur(proces)recht kan worden vastgehouden.73 De ontwikkeling van het Neder-
landse bestuurs(proces)recht kan niet slechts op nationaal niveau worden bezien, doch
dient rekening te houden met Europese invloeden die aan een uniforme, gestructureer-
de methode van het nationale bestuursrecht in de weg kunnen staan. Deze doorwer-
king noopt in sommige gevallen tot aanpassingen van de nationale procedure- en
procesregels, welke niet zijn in te passen in de jas van de Algemene wet bestuursrecht.

Dit is met name het gevolg van het door het Hof van Justitie ontwikkelde Europese
effectiviteitsbeginsel. Hoewel bij de implementatie van Europese richtlijnen het uit-
gangspunt vormt dat de vaststelling van de (materiële) normen op communautair
niveau plaatsvindt en de toepassing en handhaving van deze normen op het nationale
niveau, kent dit uitgangspunt zijn beperkingen. Doordat de uitvoering en handhaving
van het Europese recht voornamelijk op nationaal niveau wordt geïmplementeerd, kan
deze nationale afhankelijkheid ertoe leiden dat de toepassing van materiële normen
van Europees recht niet kunnen worden geëffectueerd, aangezien het nationale (pro-
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71 Jans 1993. Zeer recentelijk heeft Jans opnieuw gewezen op de mogelijk verstrekkende gevolgen van het
Europese recht voor het nationale bestuursprocesrecht in zijn oratie ‘Doorgeschoten? Enige opmerkin-
gen over de gevolgen van de Europeanisering van het bestuursrecht voor de grondslagen van de
bestuursrechtspraak’, Jans 2005.

72 Jans 2003, p. 203.
73 In zijn oratie ‘Doorgeschoten? Enige opmerkingen over de gevolgen van de Europeanisering van het

bestuursrecht voor de grondslagen van de bestuursrechtspraak’ wijst Jans opnieuw gewezen op de
mogelijk verstrekkende gevolgen van het Europese recht voor het nationale bestuursprocesrecht: Jans
2005.
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ces)recht hiertoe geen mogelijkheid biedt of beperkingen oplegt. De vraag die dan
voorligt, is in hoeverre het nationale procedure- of procesrecht opzij dient te worden
gezet danwel dient te worden aangepast op grond van het Europese recht.

Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie74 volgt dat de nationale procesautonomie
voorop staat, doch dat deze autonomie niet onbegrensd is. Bij de omzetting van richtlij-
nen dient te worden gegarandeerd dat rechten en aanspraken, zoals neergelegd in het
Europese recht – in casu de nieuwe telecommunicatierichtlijnen – ook daadwerkelijk
kunnen worden afgedwongen en niet worden belemmerd door nationale regels van pro-
cedure- of procesrecht. Deze regel van Europees recht, zoals ontwikkeld door het Hof
van Justitie in zijn jurisprudentie, staat bekend als het Europese effectiviteitsbeginsel
(ook aangeduid door het Hof van Justitie als het doeltreffendheidsbeginsel of effectivi-
teitsvereiste).75 Het effectiviteitsbeginsel kleurt de nationale procedure- en procesregels
als het ware verder in en stelt eisen aan deze nationale regels. Het is aan het nationale
recht om de ‘procesrechtelijke modaliteiten’76 te bepalen, voor zover deze voldoen aan
het effectiviteitsvereiste. De rechtsbasis voor deze jurisprudentie is gelegen in artikel 10
EG-verdrag (voorheen artikel 5 EEG-verdrag), waaruit het Hof van Justitie heeft afge-
leid dat de lidstaten ervoor zorg dienen te dragen dat het gemeenschapsrecht effectief in
de nationale rechtsorde kan doorwerken. Bij de invulling en toepassing van de nationa-
le procedure- en procedureregels bij de toepassing van materiële regels met een commu-
nautaire oorsprong, zoals het telecommunicatierecht, zal hiermee rekening dienen te
worden gehouden. De invloed van het Europese recht op het Nederlandse procedure-
en procesrecht, in het bijzonder wat betreft de toepassing daarvan in het telecommuni-
catierecht, vormt dan ook een belangrijke leidraad van het onderzoek.

1.11 Het algemene toetsingskader: de vereisten voor effectief toezicht

In het onderhavige onderzoek zal worden geanalyseerd op welke wijze het bestuurs-
recht en het bestuursprocesrecht invloed uitoefenen op het telecommunicatietoezicht.
Effectiviteit vormt daarbij een belangrijke graadmeter.77 Zoals aangegeven, wordt
onder effectiviteit (doeltreffendheid) verstaan de mate waarin doelstellingen van de
betrokken regels worden bereikt. De doelstellingen, in casu van het telecommunicatie-
toezicht, nemen derhalve een centrale plaats in. Zij vormen het middel om de effecti-
viteit van de wetgeving, in casu de regulering voor het telecommunicatietoezicht, in te
kaderen en te toetsen. De doelstellingen zijn een belangrijke leidraad voor de wetge-
ver bij de inrichting van het toezicht (bevoegdheden, toezichtsinstrumenten en pro-
cedures), voor de toezichthouder bij het toepassen van de regulering en het ingrijpen
in de markt bij de uitoefening van zijn bevoegdheden en voor de rechter bij het toet-
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74 Zie voor een behandeling van deze jurisprudentie: Hoofdstuk 2, paragraaf 2.4.
75 Voor een behandeling van dit Europese beginsel: zie bijvoorbeeld Jans e.a. 2002, p. 72-90.
76 HJEG arrest van 10 november 1993, Otto vs. Postbank, zaak C-60/92, Jur. 1993, p. I-5683, r.o.v. 14.
77 Vgl. Zijlstra, die aangeeft dat uit de gedachte van de sociale rechtsstaat voortvloeit dat overheidshande-

len effectief en doelmatig moet zijn: Zijlstra 1997, p. 67.
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sen van besluiten van de toezichthouder en het interpreteren van de wetgeving. Door
Ogus is in zijn standaardwerk ‘Regulation’ deze werkwijze als volgt samengevat:

‘All regulatory systems require a number tasks: as an exercise of policy making, the goals of a

regime must be established; those goals must then be translated into the principles and rules

which control behaviour; and there must be procedures for explicating and enforcing the

principles and rules and for the adjudication of disputes arising from them.’78

De doelstellingen van de telecommunicatieregulering vormen een leidraad bij de
beantwoording van de vraag welke bevoegdheden, procedures en rechtsbescherming
noodzakelijk dan wel passend zijn in deze specifieke markt. De kenmerken van de
betrokken markt, in casu de telecommunicatiemarkt, vormen daarbij een belangrijke
(beoordelings)factor. De vraag die daarbij dient te worden gesteld is of de kenmerken
van de telecommunicatiemarkt en de (specifieke doelstellingen van de) telecommuni-
catieregulering nopen tot de invoering van speciale danwel aangepaste bevoegdheden,
procedure- en procesregels.

Zowel de Europese als de nationale rechter hebben bij de toepassing en uitleg van
zowel het materiële als formele nationale recht eveneens belangrijke betekenis toege-
kend aan de doelstellingen van de betrokken regulering. Koopmans wijst er in zijn
bewerking van ‘Drie typen van rechtsvinding’79 op dat teleologische interpretatieme-
thode door de Europese rechter sterk is ingegeven door de wijze waarop het EG-Ver-
drag is geredigeerd. Het verdrag bevat zelf weinig aanknopingspunten, hetgeen de
Europese rechter noodzaakte tot het formuleren van algemene rechtsbeginselen:

‘Wat de totstandkoming van de gemeenschappelijke markt betreft hield het verdrag slechts een

veelheid van technische regels in; het Hof leidde hieruit een aantal hoofdregels af, die het

interpreteerde in het licht van de doelstelling ervan. Op die grondslag bouwde het Hof vervol-

gens een stelsel van jurisprudentierecht op.’

De tekst van het EG-verdrag is zelf van een ‘purpose-oriented nature’,80 hetgeen deze
interpretatiemethode aan de hand van de doelstellingen van de Gemeenschap in de
hand heeft gewerkt. Bovendien sluit een teleologische interpretatiemethode beter aan
bij het dynamische karakter van de communautaire rechtsorde. Deze creativiteit van
de Europese rechter81 heeft duidelijk zijn sporen nagelaten bij de toepassing en inter-
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78 Ogus 1994, p. 99.
79 Koopmans 1999, p. 55.
80 Koopmans 2000, p. 52. In deze bijdrage wijst Koopmans er op dat de interpretatiemethode, zoals

gehanteerd door het Hof van Justitie, inderdaad minder tekst-georiënteerd is, doch veeleer ‘purpose-
and system-oriented’, een combinatie van systematiek en doelstellingen van het EG-Verdrag.

81 Deze creativiteit is evenwel niet zonder kritiek gebleven. Critici menen dat het Hof van Justitie aan de
hand van de teleologische interpretatie een te groot rechterlijk activisme aan de dag heeft gelegd en
teveel op de stoel van de wetgever c.q. beleidsmakers is gaan zitten. Zie hierover Craig & De Burca 2003,
p. 96-102, met literatuurverwijzingen aldaar.
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pretatie van het nationale recht, met name ten aanzien van nationale regelgeving met
een communautaire oorsprong, zoals op vele terreinen van het economisch marktor-
deningsrecht. Zo volgt uit de Europese jurisprudentie dat in het geval van nationale
wetgeving die is gebaseerd op Europese richtlijnen – zoals het geval is bij de telecom-
municatiewetgeving – de bepalingen van nationaal recht richtlijnconform dienen te
worden geïnterpreteerd. In zijn jurisprudentie heeft het Hof van Justitie bepaald dat
bij de interpretatie van nationaal recht zoveel mogelijk met doel en strekking van de
toepasselijke richtlijn rekening dient te worden gehouden. In de standaardzaak Von
Colson formuleerde het Hof van Justitie deze verplichting als volgt:82

‘26. Wel moet worden gepreciseerd, dat de uit een richtlijn voortvloeiende verplichting der

Lidstaten om het daarmee beoogde doel te verwezenlijken, alsook de verplichting der Lidstaten

krachtens artikel 5 EEG-Verdrag, om alle algemene of bijzondere maatregelen te treffen die

geschikt zijn om de nakoming van die verplichting te verzekeren, voor alle met overheidsge-

zag beklede instanties der Lidstaten gelden, en dus, binnen het kader van hun bevoegdheden,

ook voor de rechterlijke instanties. Daaruit volgt, dat de nationale rechter bij de toepassing van

nationaal recht, (...), dit nationale recht moet uitleggen in het licht van de bewoordingen en het

doel van de richtlijn, teneinde het in artikel 189, derde alinea, bedoelde resultaat te bereiken.’

(cursivering toegevoegd, ATO)

Deze verplichting vloeit voort uit artikel 10 EG-Verdrag (voorheen artikel 5 EEG-Ver-
drag), waarin de verplichting voor de lidstaten is vastgelegd alle maatregelen te treffen
die noodzakelijk zijn om de nakoming van de uit het EG-Verdrag voortvloeiende ver-
plichtingen te verzekeren. Ook de ontwikkeling door het Hof van Justitie van het
Europese effectiviteitsbeginsel is op deze grondslag gebaseerd. Het bereiken van de
doelstellingen van het Europese recht en de implementatie van de bepalingen van deze
richtlijnen mogen niet worden belemmerd door regels van het toepasselijke nationa-
le procedure- en procesrecht.

De doelstellingen van de telecommunicatieregulering en de kenmerken van de tele-
communicatiemarkt vormen derhalve een belangrijk uitgangspunt bij de uitleg en
toepassing van de Telecommunicatiewet, de daaraan ten grondslag liggende Europese
wetgeving en het nationale procedure- en procesrecht (de Algemene wet bestuurs-
recht). De wetgeving dient effectief te zijn: de noodzakelijke toezichtsinstrumenten
dienen op effectieve wijze te kunnen worden ingezet en geen onnodig ingewikkelde
procedures mogen het liberaliseringsproces vertragen. Dit geldt niet alleen op natio-
naal niveau, doch ook op Europees niveau, zowel ten aanzien van het materiële recht
als het toepasselijke procedurele recht.

De kernvraag vormt hierbij: op welke wijze kunnen de doelstellingen van het toezicht op
de meest adequate wijze worden bereikt, bezien vanuit het bestuurs(proces)recht? Het
antwoord op deze vraag hangt vanzelfsprekend af van de kenmerken van de betrokken
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82 HJEG arrest van 10 april 1984, Von Colson, zaak 14/83, Jur. 1984, p. I-1891, r.o.v. 26.
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markt en de gestelde doelstellingen. Daarbij dient te worden onderzocht welke bevoegd-
heden, procedure- en procesregels passen bij een onafhankelijke toezichthouder die tot
taak heeft het liberaliseringsproces te begeleiden en sturing aan de markt te geven. In het
onderhavige onderzoek wordt op deze vraagstelling een visie ontwikkeld, die is gebaseerd
op een door doelstellingen gedreven rechtsgebied en ervaringen in de rechtspraktijk.

Bij deze werkwijze passen evenwel enkele kanttekeningen. De in de telecommunica-
tierichtlijnen en Telecommunicatiewet neergelegde doelstellingen blinken niet uit in
duidelijkheid en zijn niet altijd eenvoudig met elkaar in overeenstemming te brengen.
Deze onduidelijkheden in de wetgeving leiden tot interpretatievraagstukken bij het
hanteren van de doelstellingen. Bovendien kan het eenzijdig hanteren van deze doel-
stelling-benadering tot gevolg hebben dat te weinig rekening wordt gehouden met de
legitimerende- en waarborgfuncties van het bestuursrecht. Er dient te worden erkent
dat een spanningsveld bestaat tussen het ten uitvoer leggen van instrumentele, doel-
gedreven regels aan de ene kant en het in acht nemen van de legitimerende en waar-
borgbeginselen aan de andere kant.83 Immers – gezien de doelstellingen van
telecommunicatieregulering en de dynamische kenmerken van deze markt – zijn snel-
heid, ruime bevoegdheden van de toezichthouder, onafhankelijkheid en effectiviteit
belangrijke ingrediënten, welke dienen te worden verenigd met de beginselen als lega-
liteit, rechtszekerheid, zorgvuldigheid en proportionaliteit, meer in het algemeen de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De juiste balans zal dienen te worden
gevonden tussen deze waarborgen aan de ene kant en de voor het toezicht noodzake-
lijke ingrediënten ten behoeve van effectief toezicht aan de andere kant.

In diverse studies is onderzoek gedaan naar de randvoorwaarden waaraan het toezicht
c.q. de toezichthouder dient te voldoen, met name ter compensatie van de grote mate
van onafhankelijkheid.84 In met name buitenlandse (rechts)economische studies85 over

38

1 INLEIDING

83 Door De Haan e.a. omschreven als: ‘Tussen beleidsmatige effectiviteit en efficiency enerzijds en rechts-
statelijkheid en normativiteit anderzijds kan dus een duidelijk spanning bestaan’. Zie vierde druk, p. 42.

84 Zie bijvoorbeeld Zijlstra 1997, Visser 1986,Van Nus 1995, Heringa & Verhey 2003, Schueler 2004 en
Verhey & Verheij 2005. In deze literatuur heeft met name het vereiste van onafhankelijkheid de nodige
aandacht verkregen, waarbij de studies zich richten op het aspect van de democratische controle en de
politieke inbedding van de onafhankelijke toezichthouder in een democratisch bestel. Daarbij kan
tevens worden gewezen op studies ten aanzien van zogenaamde ‘European agencies’: bijvoorbeeld:
Chiti 2000, Zwart & Verhey 2003, Vos 2003 en Curtin & Wessel 2005.

85 Zie voor een interessantie studie: House of Lords, Select Committee on the Constitution, ‘The Regula-
tory State: Ensuring its Accountability’, 6th Report of Session 2003-04, 6 May 2004, London: The Stati-
onary Office Limited 2004. Voor de Nederlandse context kan worden verwezen naar de studie ‘Principles
of good market governance’ (2003) van TILEC. In deze studie worden – in navolging van diverse bui-
tenlandse literatuur – algemene beginselen (zogenaamde principles of good governance) geformuleerd,
waaraan het toezicht en de toezichthouder dienen te voldoen (Hancher e.a. 2003). Zij onderscheiden
daarbij de volgende algemene beginselen c.q. vereisten: transparantie, onafhankelijk toezicht op de
markt, een duidelijk mandaat van de wetgever, flexibele bevoegdheden, proportionaliteit, consistentie in
besluitvorming, voorspelbaarheid, controleerbaarheid (accountability) en het respecteren van het mede-
dingingsrecht. Zie verder: Lavrijssen 2004b,Van der Vlies & Spanjer 2004 en Addink 2005.
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markttoezicht en regulering zijn deze randvoorwaarden nader uitgewerkt. Ogus86

onderscheidt drie niveaus van randvoorwaarden (door hem aangeduid als ‘forms of
accountability’), waaraan het (onafhankelijke) toezicht op een markt dient te voldoen:
financial accountability; procedural accountability, en substantive accountability. Ogus
geeft aan dat toezichthouders niet alleen financiële verantwoording dienen af te leggen
van hun activiteiten, maar bovendien dienen zij te voldoen aan diverse procedurele
standaarden die garanderen dat de procedures transparant, fair en onpartijdig zijn.
Transparantie en controleerbaarheid van de besluitvorming vormen daarbij belangrij-
ke factoren.Ten slotte dienen hun (beleids)regels en beslissingen controleerbaar te zijn
en te voldoen aan de doelstellingen van de regulering (van de betrokken markt).

In het onderhavige onderzoek zal de nadruk komen te liggen op de procedurele rand-
voorwaarden voor het onafhankelijke toezicht door de toezichthouder op de telecom-
municatiemarkt. Aan deze procedurele randvoorwaarden kunnen – naar analogie van
de eerder genoemde functies van het bestuursrecht – drie functies worden toegekend.

In de eerste plaats ter compensatie van de door de Europese wetgever vereiste onaf-
hankelijkheid van de toezichthouder, met ruime bevoegdheden. Deze randvoorwaar-
den zien met name op de controle van de toezichthouder, vertaald in regels als
transparantie van de besluitvorming en inspraak van de betrokkenen.

In de tweede plaats dienen deze regels de rechtspositie van de betrokken ondernemin-
gen te waarborgen, ter voorkoming van willekeur. Dit uit zich in regels met betrekking
tot ‘due process’: waarbij het zorgvuldigheidsbeginsel en de motiveringsplicht een
belangrijke rol spelen.

In de derde plaats vormen deze procedurele regels een instrument om de effectiviteit
van het toezicht te vergroten. Effectieve procedures, snel en adequaat, dragen bij aan
het bereiken van de liberaliseringsdoelstellingen van de telecommunicatieregulering.

Ook voor deze procedurele regels geldt dat het vinden van het juiste evenwicht tussen
deze drie functies geen sine cure is. Snelheid en zorgvuldigheid zijn geen makkelijk te
combineren grootheden. Steeds zal een afweging dienen te worden gemaakt tussen de
effectiviteit van het toezicht aan de ene kant en de zorgvuldigheidsvereisten aan de
andere kant.

Samengevat richt het onderhavige onderzoek zich op de vraag welke bevoegdheden
aan de toezichthouder ter beschikking dienen te staan en op welke wijze het toezicht
procedureel dient te worden ingebed, teneinde het door de Europese wetgever beoog-
de toezicht op adequate wijze te effectueren. Door het toekennen van de noodzakelijke
bevoegdheden en effectieve procedures kunnen de doelstellingen van telecommunica-
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tieregulering worden bereikt. Bij dit onderzoek wordt niet gekozen voor een ‘isolatio-
nistische benadering’,87 waarbij het telecommunicatierecht van de werking van de Alge-
mene wet bestuursrecht wordt uitgezonderd. De Algemene wet bestuursrecht en de
daaraan ten grondslag liggende beginselen van het Nederlandse bestuurs(proces)recht
vormen de basis van het onderzoek naar de bestuurs(proces)rechtelijk randvoorwaar-
den van het hier relevante marktordeningsrecht, het telecommunicatierecht. Echter,
aan de hand van de kenmerken van de markt, de systematiek en doelstellingen van de
regulering en de vereisten van Europees recht zal worden onderzocht of aanpassingen
danwel verfijningen noodzakelijk zijn. Dit onderzoek richt zich op het toezicht op de
telecommunicatiemarkt, doch bevat aanbevelingen en conclusies die (gedeeltelijk) toe-
pasbaar zijn op het toezicht in andere gereguleerde sectoren.

1.12 Plan van aanpak

Aan dit onderzoek liggen enkele studies ten grondslag, die in dit onderzoek worden
gebruikt. Het betreft de volgende onderzoeksrapporten:
(i) A.T. Ottow, ‘Het verschil tussen duivenhokken en telecommunicatie. De

bestuurs(proces)rechtelijke obstakels bij het toezicht op de telecommunicatie-
markt’, preadvies VAR Vereniging voor Bestuursrecht, In: B.M.J. van der Meulen &
A.T. Ottow, ‘Toezicht op markten’, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2003.88

(ii) A.T. Ottow, ‘Effective Access and Procedure in telecommunications Disputes in
Europe. National Report Netherlands’, In: M. Andenas & S. Zleptnig, ‘Effective
Access and Procedure in telecommunications Disputes in Europe’, British Institute
of International and Comparative Law, London, 2004.89

(iii) E.J. Dommering, N.A.N.M. van Eijk, A.T. Ottow en O.L. van Dalen, ‘Zes jaar
bestuur en rechtspraak in de telecommunicatiemarkt’, Amsterdam: Instituut voor
Informatierecht, Universiteit van Amsterdam, december 2003, onderzoek uitge-
voerd in opdracht van OPTA.90

(iv) A.T. Ottow, ‘Dispute resolution under the new European framework’, paper for the
Round Table Expert Group on Telecommunications Law, Amsterdam, Institute for
Information Law, 2003, In: E.J. Dommering & N.A.N.M. van Eijk (ed.), ‘The Round
Table Expert Group on Telecommunications Law. Conference papers’, Amsterdam:
Institute for Information Law, University of Amsterdam, 2005, p. 191-221.91
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87 Polak 2004, p. 10. Ten onrechte gaat Polak er van uit dat in het preadvies ‘Het verschil tussen duiven-
hokken en telecommunicatie. De bestuurs(proces)rechtelijke obstakels bij het toezicht op de telecom-
municatiemarkt’ zou zijn gekozen voor een dergelijke isolationistische benadering. Niet is gepleit voor
een buiten werkingstelling van de Algemene wet bestuursrecht, zoals abusievelijk door Polak wordt
aangenomen, doch is geschreven vanuit de gedachte dat de wetgever bij de introductie van speciaal
marktordeningsrecht zich de vraag moet stellen of in de bijzondere wet regelingen dienen te worden
opgenomen die de effectiviteit van het toezicht vergroten althans hieraan niet in de weg staan.

88 Ottow 2003b.
89 Gepubliceerd op de website van het British Institute of International and Comparative law:

www.biicl.org.
90 Dommering e.a. 2003.
91 Ottow 2005a.
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(v) A.T. Ottow, M.J. Konert, N.A.N.M. van Eijk en B.J. Schueler, ‘De Telecommunica-
tiewet en handhaving’, Amsterdam: Instituut voor Informatierecht, Universiteit
van Amsterdam, december 2004, onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ACT
(Associatie van Competitieve Telecom operators).92

De hoofdstukindeling van het boek geschiedt aan de hand van de besluitvorming door
de toezichthouder. De hoofdstukindeling is als volgt.

In Hoofdstuk 2 wordt het algemene toetsingskader nader uitgewerkt. Bij elke fase van
de besluitvorming – de formele bevoegdheid tot optreden; de wijze van totstandko-
ming van het besluit en de toetsing van het resultaat van de besluitvorming- dient
rekening te worden gehouden met de kenmerken van de telecommunicatiemarkt en
de doelstellingen van de telecommunicatieregulering. Begrip en kennis van de doel-
stellingen zijn noodzakelijk om de vraag te kunnen beantwoorden of de bevoegdhe-
den van de toezichthouder, het besluitvormingsproces en de rechtsbescherming
voldoen aan de vereisten van effectiviteit.

In Hoofdstuk 3 vormt het centrale thema: bevoegdheden van de telecommunicatie-
toezichthouder. Hierbij zal worden stil gestaan bij de invloed van het legaliteitsbegin-
sel op de bevoegdheden van OPTA. Aan de hand van enkele casusposities zal worden
geïllustreerd welke gevolgen een strikte interpretatie van bevoegdheden kan hebben
voor het toezicht. Daarbij zal tevens – ter vergelijking – aandacht worden geschonken
aan de systematiek in Engeland en Frankrijk.

In Hoofdstuk 4 zal speciaal aandacht worden geschonken aan de twee belangrijkste
bevoegdheden van OPTA: aanwijzingen en de geschilbeslechting. Onder het nieuwe
telecommunicatierecht vormt het belangrijkste toezichtsinstrument de bevoegdheid
tot aanwijzing van ondernemingen met een aanmerkelijke marktmacht. Indien de
toezichthouder tot de conclusie komt dat een onderneming over een aanmerkelijke
marktmacht op een bepaalde markt beschikt, ontstaat de juridische grondslag tot
optreden: de toezichthouder is onder die omstandigheden bevoegd tot het opleggen
van verplichtingen (zogenaamde remedies) over te gaan. Indien van een dergelijke
marktmacht op de betrokken markt geen sprake is, ontstaat er geen bevoegdheid tot
optreden voor OPTA (een zogenaamde niet-gereguleerde dienst).

Geschilbeslechting is als taak voor de nationale toezichthouders geïntroduceerd in de
Europese richtlijnen. Naar Nederlandse begrippen betreft dit echter een a-typische
taak voor een (zelfstandig) bestuursorgaan. OPTA plaatst zich als het ware ‘boven par-
tijen’ en dient een bindend oordeel te geven over het geschil tussen de betrokken par-
tijen over verplichtingen, die voortvloeien uit de Telecommunicatiewet. Bij de
geschillenbeslechting verwijdert de uitoefening van bevoegdheden door de toezicht-
houder zich van de traditionele toezicht.
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Deze twee soorten besluiten worden in Hoofdstuk 4 besproken vanuit de invalshoek
van bevoegdheden. De procedurele aspecten van deze twee besluiten zullen in de ove-
rige hoofdstukken worden behandeld.

In Hoofdstuk 5 komt het besluitvormingsrecht aan de orde. In dit hoofdstuk wordt
ingegaan op de procedureregels aangaande de primaire besluitvorming door OPTA.
De invloed van de Europese procedures op de besluitvorming van OPTA vormt in dit
hoofdstuk een belangrijk onderdeel. Door de nieuwe Europese richtlijnen heeft het
besluitvormingsproces een ingrijpende wijziging ondergaan. De vraag is of dit nieu-
we, geharmoniseerde besluitvormingsproces voldoet aan de vereisten voor een effec-
tief toezicht.

In Hoofdstuk 6 wordt aandacht besteed aan het feitenonderzoek, waarbij bewijs en
motivering belangrijke ingrediënten vormen.

In Hoofdstuk 7 komt de openbaarheid van de besluitvorming en de vertrouwelijkheid
van gegevens aan bod.

In Hoofdstuk 8 zal speciale aandacht worden besteed aan de aan OPTA ter beschik-
king gestelde handhavingsinstrumenten. In de eerste plaats komt in dit hoofdstuk aan
de orde of op het onderhavige terrein van het economisch bestuursrecht sprake is van
een beginselplicht tot handhaving door de onafhankelijke toezichthouder, mede in het
licht van het Europese effectiviteitsbeginsel. Vervolgens wordt bezien welke handha-
vingsbevoegdheden OPTA op grond van het Nederlandse bestuursprocesrecht ter
beschikking staan en in hoeverre deze stroken met de vereisten, zoals neergelegd in de
Europese richtlijnen, het effectiviteitsbeginsel en de algemene beginselen van evenre-
digheid en zorgvuldigheid.

In Hoofdstuk 9 wordt stil gestaan bij de rechtsbeschermingvraagstukken. Daarbij
komt zowel de inrichting van de rechtsbescherming (de bezwaar- en (hoger)beroep-
fases) als de omvang van de rechtsbescherming en de rechterlijke toetsing aan de orde.
Ten slotte zal aandacht worden besteed aan de rol van de civiele rechter naast de
bestuursrechter (Rechtbank Rotterdam en het CBB), als de in de Telecommunicatie-
wet aangewezen bevoegde rechters.

In Hoofdstuk 10 zal worden afgesloten met conclusies.

Bij het onderzoek zal op diverse plaatsen een vergelijking worden gemaakt tussen het
nationale en Europese telecommunicatierecht aan de ene kant en het nationale en
Europese mededingingsrecht aan de andere kant. Het telecommunicatierecht, als spe-
cies van het algemene mededingingsrecht, wijkt op het gebied van het procedurerecht
in vele opzichten af van het generieke mededingingsrecht. Het is dan ook interessant
om te bezien in hoeverre bestuurs(proces)rechtelijke keuzes in het generieke mede-
dingingsrecht navolging verdienen in het telecommunicatierecht. Deze vergelijking is
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des te belangrijker nu door de herziening van het telecommunicatierecht, de zoge-
naamde ONP-review, het mededingingsrecht aan belang zal toenemen en het tele-
communicatierecht steeds meer zal toe groeien naar het generieke
mededingingsrecht. Deze vervlechting van beide rechtsgebieden zal bovendien moge-
lijk zijn beslag krijgen op het institutionele niveau, waar het streven van het kabinet
erop is gericht OPTA als een kamer van de NMa te gaan laten fungeren. Deze bestuur-
lijke versmelting zal een afstemming en eenwording van de bestuurs(proces)rechtelij-
ke aspecten van het generieke en specifieke toezicht noodzakelijk maken.

Dit boek behandelt het procedure- en procesrecht naar Nederlands recht en het
onderliggende Europese recht. Ofschoon op diverse plaatsen verwezen wordt naar
buitenlandse literatuur en onderzoek, is er geen sprake van een rechtsvergelijkende
studie. Ter illustratie zal ten aanzien van enkele onderwerpen een vergelijking met
andere rechtsstelsels, met name die van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, worden
gemaakt. Deze vergelijkingen bieden een inspiratiebron voor mogelijke aanpassingen
van het Nederlandse systeem en tonen aan dat de implementatie van de Europese tele-
communicatierichtlijnen niet op eenduidige wijze geschiedt.

1.13 Begripsbepaling

De belangrijkste in deze studie gebruikte termen worden hieronder beschreven.

Toezicht
Deze term wordt gebruikt in de ‘reguleringsbetekenis’ en niet in de zin die het begrip
in het bestuursrecht heeft. Daarmee wordt gedoeld op elke vorm van toezicht houden
c.q. optreden in de betrokken markt. In het bestuursrecht heeft het begrip toezicht de
engere betekenis van ‘toezicht op de naleving’, zoals geregeld in Afdeling 5.2 Awb. Deze
laatste Awb-term zal worden aangeduid als ‘toezicht in enge zin’.

Toezichthouder
In dit onderzoek zal het begrip toezichthouder worden gebruikt als het orgaan dat
‘kort gezegd tot taak heeft de liberalisering van markten te begeleiden’93 (ook wel aan-
geduid als marktmeester) en niet in de zin van het beperktere Awb-begrip, zoals gede-
finieerd in artikel 5:11 Awb. Deze laatste Awb-term zal worden aangeduid als
‘toezichthouder in enge zin’. Het begrip nationale toezichthouder ziet op de onafhan-
kelijke toezichthouders die in de diverse lidstaten zijn belast met de uitvoering van de
Europese telecommunicatierichtlijnen.

Regulator
De Engelse term regulator is afgeleid van de term ‘regulation’, dat vooral in Angelsak-
sische landen wordt gebruikt en dat fungeert als verzamelterm voor het ingrijpen van
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of namens de overheid. Daaronder kunnen regelgeving, uitvoering en geschilbeslech-
ting begrepen worden. Zo heeft een ‘regulator’ in de Verenigde Staten regelgevende,
uitvoerende en rechtsprekende bevoegdheden.94 Naar Nederlandse vertaling wordt de
term regulator aangeduid als de ‘nationaal regelgevende instantie’. In het onderhavige
onderzoek wordt de term regulator slechts gebruikt om een toezichthouder aan te
duiden die beschikt over regelgevende bevoegdheden, in de zin van het uitvaardigen
van algemene verbindende voorschriften.

Ex post vs. ex ante
Met de term ‘ex post’ wordt gedoeld op regulering c.q. toezicht op basis van het gene-
rieke mededingingsrecht dat (in beginsel) ex post is georiënteerd: het ingrijpen
gebeurd achteraf. Met de term ‘ex ante’ wordt gedoeld op sector specifieke regulering
c.q. toezicht, waarbij ex ante verplichtingen worden opgelegd: het ingrijpen vindt in
beginsel plaats voordat de gedraging zich heeft voorgedaan.

Handhaving
Deze term wordt gebruikt in de zin van het bestuursrechtelijk begrip handhaving,
zoals geregeld in Afdeling 5.2 Awb.

Geschilbeslechting
Dit betreft de taak van de toezichthouder, waarbij een geschil tussen telecommunica-
tieondernemingen via bestuurlijke weg wordt beslecht.

Rechtsbescherming
Rechtsbescherming wordt gedefinieerd als de processuele mogelijkheden die telecom-
municatieondernemingen (en onder omstandigheden de toezichthouder zelf) ter
beschikking staan om besluiten van een toezichthouder te laten toetsen. Hieronder
vallen zowel de bezwaarschriftprocedures als een beroep op de rechterlijke macht.

Procedureregels en procesregels
In het bestuurs(proces)recht wordt, zoals reeds aangegeven, het onderscheid gehanteerd
tussen het besluitvormingsrecht en het procesrecht. Besluitvormingsrecht gaat in belang-
rijke mate over de procedure bij de totstandkoming van een beslissing van een bestuurs-
orgaan. Het procesrecht ziet met name op de gerechtelijke procedure. In dit onderzoek
worden de begrippen besluitvormingsrecht(regels) en procedurerecht(regels) als syno-
niemen gehanteerd. Het begrip procesrecht zal worden gebruikt voor de bezwaarschrift-
procedure en de gerechtelijke procedures.

Telecommunicatie
Deze term wordt in algemene zin gebruikt en dient te worden gelijk gesteld met elke
vorm van communicatie(netwerken).
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2 Het algemene toetsingskader 

2.1 Inleiding

In het onderhavige hoofdstuk zal het algemene toetsingskader worden geschetst voor
de beantwoording van de vraag welke invloed het bestuurs(proces)recht heeft op het
toezicht op de telecommunicatiemarkt. Daarbij is van belang te bezien of de toepasse-
lijke, Nederlandse regels voldoende aansluiten bij de kenmerken van de telecommuni-
catiemarkt en de systematiek en de doelstellingen van de telecommunicatieregulering.
In de paragrafen 2.2 en 2.3 zullen achtereenvolgens de specifieke kenmerken van de
telecommunicatiemarkt en de (doelstellingen van) telecommunicatieregulering de
revue passeren. Vervolgens zal worden geanalyseerd welke eisen het Europese Hof van
Justitie stelt aan de doorwerking van het Europese recht in het nationale procedure- en
procesrecht via het effectiviteitsbeginsel (paragraaf 2.4). Ten slotte zal worden onder-
zocht op welke wijze dit effectiviteitsbeginsel kan worden geconcretiseerd voor de tele-
communicatieregulering en welke invloed dit beginsel zou kunnen hebben op de
procedurele inbedding van het toezicht in Nederland (paragraaf 2.5).

2.2 De (historische) kenmerken van de markt

Er is sprake van marktordeningsrecht, waarbij de economische context en de kenmer-
ken van de betrokken markt aan de gekozen regulering ten grondslag liggen.95 Het
betreft hier sectorspecifieke regels. Kennis van de specifieke kenmerken van de betrok-
ken sector vormen een belangrijke leidraad bij het formuleren van de toepasselijke
regulering en de daaraan ten grondslag liggende doelstellingen. Voor het kiezen van de
juiste vorm van regulering (en de daarbij behorende procedurele regels) en vervolgens
het toepassen en analyseren van deze regels is het cruciaal rekening te houden met de
specifieke kenmerken van de betrokken markt.

Twee specifieke kenmerken van de telecommunicatiemarkt spelen een belangrijke rol
bij de beoordeling van de (doelstellingen van de) regulering. In de eerste plaats het feit

95 Zie ook Notitie Liberalisering en privatisering in netwerksectoren (2000), p. 16: ‘De meest geschikte
concurrentiemodaliteit zal per netwerksector verschillen, omdat deze afhankelijk is van de specifieke
kenmerken van de sector. Marktordening is maatwerk’.
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dat deze markt een netwerkmarkt96 betreft en in de tweede plaats dat de telecommu-
nicatiemarkt voorheen (bijna volledig) werd gecontroleerd door een monopolist.

Een netwerkmarkt, als de telecommunicatiemarkt, kenmerkt zich door hoge verzonken
kosten, waardoor het niet lonend is bepaalde onderdelen van het netwerk opnieuw aan
te leggen. Daarbij kan met name worden gedacht aan het zogenaamde aansluitnet, het
fijnmazige, landelijke netwerk waarmee gebruikers worden aangesloten op het tele-
foonnetwerk. Van het aansluitnet wordt veelal aangenomen dat sprake is van een
natuurlijk monopolie.97 Daarnaast kenmerkt een netwerkmarkt98 als de telecommuni-
catiemarkt zich door de noodzaak van toegang tot het netwerk en de noodzaak tot de
koppeling van verschillende netwerken.

Bij het betreden van deze nieuwe markten spelen diverse vragen van toegang: toegang
tot de markt door de aanleg van concurrerende netwerken (infrastructuurconcurren-
tie) danwel het verlenen van toegang tot de reeds bestaande netwerken van de voor-
malige monopolist, ook aangeduid als de incumbent (dienstenconcurrentie over
bestaande netwerken).99 Het voordeel van het toegang tot bestaande infrastructuren
verschaffen, is dat de nieuwe toetreders door netwerktoegang snel zogenaamde exter-
ne netwerkeffecten kunnen behalen: door de koppeling van netwerken kunnen meer
eindgebruikers worden bereikt (meer gebruikers kunnen met elkaar communiceren)
en eindgebruikers hebben meer keuze uit verschillende diensten.100 Er ontstaat op
deze wijze relatief snel dienstenconcurrentie en een ruimer aanbod voor eindgebrui-
kers. In dit scenario is echter sprake van een grote afhankelijkheid van de incumbent
voor deze nieuwkomers. Zonder de medewerking van de incumbent (toegang verlenen
tot zijn bestaande netwerk), kunnen zij in veel gevallen geen diensten aanbieden.

Doch ook in het geval van infrastructuurconcurrentie zal gedurende een lange perio-
de deze afhankelijkheid blijven bestaan. De aanleg van nieuwe netwerken vergt tijd en
bovendien zullen de nieuwe netwerken aan de reeds bestaande netwerken van de
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96 Voor de economische achtergronden van een dergelijke netwerkmarkt: Armstrong 1998 en Van
Damme & Hancher. Voor de reguleringsaspecten van dergelijke markten: Dommering 2002, p. 24-33.

97 Dommering 2002, p. 26.
98 Zie voor een beschrijving van de algemene kenmerken van een netwerkmarkt: Dommering 2002, p. 26-

27.
99 Een interessante studie over de regulering van netwerksectoren vormt het rapport ‘Welvaart en de regu-

lering van netwerksectoren’, opgesteld door OCFEB in opdracht van het Ministerie van Economische
Zaken en het Ministerie van Financiën, Den Haag: maart 2002, www.ez.nl. In dit rapport wordt inge-
gaan op specifieke aandachtspunten van netwerksectoren (zoals technologische ontwikkelingen en de
historische situatie van de markt) en worden diverse concurrentiemodaliteiten en de daaraan te kop-
pelen tariefregulering behandeld. In het rapport worden de voor- en nadelen als gevolg van verande-
ringen in regulering in termen van maatschappelijke welvaart tegen elkaar afgewogen. Zie tevens: De
Bijl 2000.

100 Larouche 2000, p. 198-201, waar hij de voor- en nadelen van deze toegang tot netwerken bespreekt.
Besproken door Dommering 2001, p. 52-54.
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incumbent moeten worden gekoppeld (zgn. interconnectie) en zal toegang tot bepaal-
de netwerkonderdelen van de incumbent noodzakelijk blijven (bijvoorbeeld bij ont-
bundelde toegang en collocatie). De incumbent beschikt niet alleen over het fijnmazige
telefoonnetwerk, verspreid door het gehele land, maar beschikt tevens over een jaren-
lang opgebouwd bestand van trouwe klanten. Het opbouwen van concurrerende net-
werken en abonneebestanden vergt niet alleen tijd, maar bovendien grote
investeringen van de nieuwkomers. Deze investeringen gaan gepaard met een grote
onzekerheid, vanwege de snelle technologische ontwikkelingen die zich keer op keer
op deze markt voordoen (bijvoorbeeld internet en UMTS-diensten). De telecommu-
nicatiemarkt blijft zich kenmerken door een grote dynamiek: technische innovatie
verloopt snel en het element tijd speelt daarbij een belangrijke rol. Gezien de voor
nieuwkomers te verrichten investeringen dienen zij zo snel mogelijk toegang tot de
betrokken markten te verkrijgen om hun diensten aan te kunnen bieden. Dit maakt
het tot een zeer dynamische markt, waarop veranderingen zich snel afspelen.

Recente ontwikkelingen illustreren deze dynamiek en de onzekerheid die daarmee
gepaard gaat. Door de verdere ontwikkeling van de internettechnologie is het vervoer
van spraak via het internetprotocol (voice over ip, ‘voip’) inmiddels mogelijk en vrij-
wel kosteloos verkrijgbaar.101 De verwachting is dat dit een grote vlucht gaat nemen,
waardoor de traditionele spraak over het vaste telefoonnetwerk wellicht gaat verdwij-
nen. Verder vindt een steeds grotere convergentie plaats tussen diverse infrastructuren
(vast en mobiel) en tussen soorten diensten (spraak, data en televisie). Daarnaast ont-
staan nieuwe infrastructuurnetwerken (de digitalisering van de tv-kabelinfrastructuur
en de aanleg van glasvezelnetten), die nieuwe vraagstukken over marktafbakening,
interconnectie en toegang doen ontstaan. Toekomstige ontwikkelingen zijn moeilijk
voorspelbaar, hetgeen investeringen risicovol maakt en het niet alleen voor de (toe-
komstige) spelers op de markt, doch ook voor de regelgever en toezichthouder moei-
lijk grijpbare markten zijn.

Het tijdselement is dan ook cruciaal, zowel voor nieuwe toetreders als voor de reeds
gevestigde marktpartijen. De gedragingen van de bestaande aanbieders zullen er op
zijn gericht drempels voor nieuwe toetreders op te werpen. Daartoe vormt de nood-
zakelijke toegang tot bestaande netwerkonderdelen een belangrijk instrument om
deze markttoegang te sturen.

De kenmerken van de telecommunicatiemarkt kunnen als volgt worden samenge-
vat:102

– historische monopolistische voorsprong;
– hoge verzonken kosten;
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101 Zie hierover: ‘Special report: Telecoms and the internet.The meaning of free speech’, The Economist,
September 17th, 2005.

102 Deze opsomming is ontleend aan Dommering 2002, p. 26-27.
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– snelle technologische ontwikkelingen;
– gelaagde structuur (infrastructuur en diensten);
– noodzaak van toegang en koppeling van netwerken;
– gecombineerd gebruik door dienstenaanbieders, gekoppelde netwerkbeheerders

en gebruikers; en
– schaalvoordelen.

Gezien deze kenmerken van de telecommunicatiemarkt kan de telecommunicatie-
markt niet als een ‘gewone markt’ worden gekwalificeerd. 103 Bij de inrichting van de
Europese regels is met deze kenmerken van de telecommunicatiemarkt rekening
gehouden. Ook de inrichting van het toezicht en het daaraan gekoppelde procedure-
en procesrecht dient vanuit die invalshoek te worden bezien.

2.3 De telecommunicatieregulering

2.3.1 De systematiek van de regulering

In de Europese regelgeving voor de telecommunicatiesector is gekozen voor liberali-
sering van de markt door middel van ex ante regulering (in verschillende gradaties)
met het geloof dat deze regulering zal leiden tot positieve effecten voor producenten
en consumenten. Aan deze keuze ligt het Europese Verdrag ten grondslag (in het bij-
zonder artikel 2 EG-Verdrag) dat er op is gericht een gemeenschappelijke markt tot
stand te brengen met het scheppen van gelijke concurrentiekansen in de gehele EG.
Het EG-Verdrag stelt zich tot doel de bevordering van economische en sociale voor-
uitgang, waarbij er van wordt uitgegaan dat dit kan worden bereikt door een open
markteconomie met vrije mededinging (artikel 98 EG-Verdrag). Dit uitgangspunt
heeft de basis gevormd voor de liberalisering van de telecommunicatiemarkt, waarbij
voor het tot stand brengen en in stand houden van effectieve mededinging specifieke
maatregelen noodzakelijk werden geacht.104

De baten van interventie (het toezicht) zouden liggen bij de realisatie van effectieve
mededinging en de daaruit gestegen welvaart voor consumenten en producenten. De
regulering is er op gericht marktfalen te corrigeren. Een dergelijk marktfalen doet zich
bijvoorbeeld voor in het geval van een natuurlijk of wettelijk monopolie. Een derge-
lijk monopolie leidt in de economische welvaartstheorie onvermijdelijk tot misbruik
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103 De Ru – daarentegen – meent dat aanbieders en vragers elkaar in de telecommunicatiemarkt in vrij-
heid ontmoeten zodat vrije prijsvorming ontstaat: De Ru 2003a, p. 8. Op zich is het juist dat de markt
als ordeningsprincipe is gekozen, maar correctie in de telecommunicatiesector is nu juist nodig, aange-
zien de vrijheid van marktpartijen wordt beperkt door de specifieke kenmerken van deze markt, zoals
door Laffont & Tirole uiteengezet. Vanwege de afhankelijkheidspositie van (nieuwe) toetreders kunnen
zij juist niet geheel in vrijheid onderhandelen.

104 Deze overwegingen zijn door het Hof van Justitie onderkend in bijvoorbeeld het arrest van 19 maart
1991, Frankrijk vs. Commissie, zaak C-202/88, Jur. 1991, p. I-1223, r.ov. 51-52.
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(bijvoorbeeld excessieve prijzen) ten nadele van consumenten. Door in het geval van
een wettelijk monopolie gebruik te maken van concurrentie (competitive market
entry) en in het geval van een natuurlijk monopolie gebruik te maken van toegangs-
regulering (zoals toegang tot de local loop) zal uiteindelijk meer welvaart voor de con-
sument en producent worden gerealiseerd. Dit vormt de rationale voor regulering,
waarbij concurrentie wordt geïntroduceerd.105

Bij de bestudering van deze telecommunicatieregulering is het van belang een onder-
scheid te maken tussen de regels die bekend stonden als de genoemde ONP richtlij-
nen, zoals geïmplementeerd in de Telecommunicatiewet (oud), en de ONP Review
richtlijnen, die in werking traden op 24 juli 2003, en die zijn geïmplementeerd in de
herziene Telecommunicatiewet van 2004.

Oude regulering
ONP staat voor ‘Open Network Provision’, hetgeen de aanduiding vormt voor de toe-
gangsvoorwaarden voor telecommunicatieinfrastructuur, die transparant, non-discri-
minatoir en redelijk dienen te zijn. De ONP richtlijnen en de ONP Review richtlijnen
onderscheiden zich – kort gezegd – in één belangrijk opzicht. Bevond de ontwikkeling
van concurrentie anno 1997 zich nog in een pril stadium, anno 2003 is deze meer tot
wasdom gekomen. In 1997 lag de nadruk dan ook sterk op het openbreken van mark-
ten via zogenoemde ex ante verplichtingen, op te leggen aan de voormalige monopo-
listen, in 2003 lag de focus meer op het instandhouden van concurrentie en waar
nodig corrigerend optreden.

Om op korte termijn concurrentie daadwerkelijk tot stand te brengen en markten
open te breken, zijn in de ONP richtlijnen diverse bevoegdheden neergelegd, waarbij
de sectorspecifieke toezichthouder ex ante kan optreden en de markt met generieke
maatregelen kan sturen. In de ONP richtlijnen en in navolging daarvan heeft de natio-
nale wetgever als instrument voor het inlopen van deze achterstand gekozen voor
asymmetrische regelgeving.

Via het opleggen van specifieke verplichtingen aan de incumbent worden de nieuwko-
mers in een voordeligere positie geplaatst. Deze verplichtingen worden bij voorbaat
(ex ante) opgelegd. Via actieve besturing worden gewenste structurele veranderingen
in de markt bewerkstelligd, waarbij de focus van de Europese en nationale wetgever
erop was gericht de achterstand van de nieuwe toetreders ten opzichte van de (voor-
malige) monopolist zo snel mogelijk weg te werken, of anders gezegd: de behaalde
voorsprong van de voormalige monopolist zo snel mogelijk in te halen. Deze voor-
sprong (ook aangeduid als een first mover advantage) vormt een belangrijke toegangs-
barrière voor nieuwkomers die deze markt willen betreden.106 Lessen uit het verleden
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105 Crew & Kleindorfer 2002, p. 8.
106 Zie Armstrong e.a. 1994, hoofdstuk 4.2.1.
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hebben aangetoond dat concurrentie niet automatisch tot stand komt, maar dat extra
maatregelen noodzakelijk zijn om deze achterstand in te lopen.107 Dit vormt een
belangrijke reden voor asymmetrische regelgeving. Door middel van deze regelgeving
worden specifieke instrumenten aangereikt voor diverse toegangsvraagstukken. Het
generieke mededingingsrecht werd niet als een alternatief beschouwd, aangezien daar-
bij slechts achteraf kan ingrijpen in de markt en het mededingingsrecht slechts een
globaal instrumentarium verschaft.108

Deze regulering was er op gericht een level playing field te creëren, waarbij nieuwko-
mers op de markt dezelfde kansen hebben als de voormalige monopolist. De regule-
ring was evenwel teveel gericht op de gebieden waar de monopolist reeds actief was:
vaste telefonie. De ex ante regulering zag op het verlenen van Open Network Provision.
De nadruk lag op het verlenen van toegang op het vaste openbare telefonienetwerk en
het aanbieden van concurrerende telefoniediensten. De ONP-regelgeving was hier-
door ‘bezig met de afschaffing van een oude institutionele structuur, niet met de vor-
ming van een nieuwe’.109 Tegelijkertijd dient te worden geconstateerd dat deze
regelgeving wel een niet te onderschatten impuls heeft gegeven aan het openbreken
van de telecommunicatiemarkt en tot grote verschuivingen op deze markt(en) heeft
geleid.

De ONP-regelgeving verschafte een instrumentarium voor de verdeling van capaciteit
voor toegang tot infrastructuur. Daarbij werd gekozen voor het instandhouden van de
bestaande structuur van de incumbents, waarbij infrastructuur en diensten in één
hand blijven. Een structurele scheiding tussen infrastructuur en diensten, als ultimum
remedium tegen potentiële concurrentievervalsing werd daarbij niet gekozen, noch
door de Europese noch door de Nederlandse wetgever. Voor Nederland zou deze con-
structie hebben moeten leiden tot de splitsing van PTT Telecom in een infrastructuur-
en dienstenbedrijf, hetgeen uiteindelijk politiek niet haalbaar bleek. Achteraf was dit
een gemiste kans, aangezien bleek dat een verticaal geïntegreerde onderneming leidt
tot grote problemen bij het afdwingen van toegang voor nieuwkomers en de verdeling
van capaciteit op het netwerk.110 De afhankelijkheid van de incumbent, tevens concur-
rent van de nieuwe marktpartijen, bleek een grote barrière bij het verkrijgen van de
noodzakelijke netwerktoegang en –capaciteit. De afsplitsing van het infrastructuuron-
derdeel van een dominante speler kan leiden tot een onafhankelijke toekenning en
verdeling van capaciteit, met gelijke kansen voor alle spelers in de markt. In de spoor-
wegsector en de elektriciteitssector zijn deze argumenten doorslaggevend geweest om
wel te kiezen voor een dergelijke structurele wijziging in de marktverhoudingen.111
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107 Van Damme & Hancher 2000, p. D6-D9.
108 Dommering 2001, p. 55.
109 Dommering 2003, p. 13.
110 Zie hierover Dommering 2003, p. 15.
111 Zie voor de energiesector: Wijziging van de Elektriciteitswet en Gaswet in verband met nadere regels

omtrent een onafhankelijke netwerkbeheerder, Kamerstukken II, vergaderjaar 2005-2006, 30 212, nr. 1-3.
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De asymmetrische regelgeving was er op gericht de incumbents te verplichten toegang
tot hun infrastructuur te verlenen. Ondernemingen met een marktaandeel van 25%
of meer werden op wettelijk afgebakende markten (zoals telefonienetwerken, -dien-
sten en huurlijnen) ‘aangewezen’, de zogenaamde aanwijzing aanmerkelijke markt-
macht. Deze aanwijzing had tot gevolg dat diverse toegangsverplichtingen konden
worden afgedwongen. De aanwijzing was derhalve gekoppeld aan door de wetgever
gefixeerde markten, welk systeem moeilijk viel toe te passen in geval van nieuwe
marktontwikkelingen. Door de opkomst van mobiele telefonie en de ontwikkeling
van internettechnologie en –diensten werd duidelijk dat behoefte bestond aan een
flexibeler systeem, waarbij specifieke markten konden worden geïdentificeerd, afhan-
kelijk van (technologische) ontwikkelingen op de markt. Dit maakte het noodzakelijk
een nieuw systeem te introduceren, welke herziening bekend staat als de ‘ONP-review’.

Nieuwe regulering
Ten tijde van de review [1999–2002] ging men ervan uit dat de achterstand voor nieu-
we marktpartijen inmiddels voor een belangrijk deel was ingelopen en de noodzaak tot
het opleggen van ex ante verplichtingen in veel mindere mate bestond. Dit heeft ertoe
geleid dat verplichtingen slechts in bepaalde omstandigheden kunnen worden opgelegd.
Het begrip aanmerkelijke marktmacht bepaalt nog steeds de basis waarop de ex ante
interventie is gebaseerd, doch de invulling van dit begrip is aanzienlijk gewijzigd ten
aanzien van het oude kader. Er is slechts sprake van aanmerkelijke marktmacht indien
een economische machtspositie (in de zin van artikel 82 EG-Verdrag) op een relevante
markt kan worden aangetoond. De invulling van het begrip marktfalen heeft een ande-
re invulling gekregen, doch indien een marktfalen kan worden aangetoond, blijft speci-
fieke ex ante regelgeving ook onder het nieuwe regime nog steeds noodzakelijk.112 Per
relevante markt dient te worden nagegaan of sprake is van marktfalen. Hierdoor ont-
staat als het ware een flexibel ex ante instrument dat door de toezichthouder afhankelijk
van de ontwikkelingen op de betrokken markt al dan niet kan worden ingezet.113 In het
geval bijvoorbeeld nog steeds sprake is van beginnende markten dient daarbij aan de ene
kant oog te bestaan voor de grote technische en economische bedrijfsrisico’s die onder-
nemingen in deze sector lopen, aan de andere kant dient rekening te worden gehouden
met een mogelijke first mover advantage indien die ertoe zou kunnen leiden dat een
langdurige machtspositie ontstaat, die moeilijk is te doorbreken.114
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112 In de Memorie van Toelichting op de herziene Telecommunicatiewet wordt op dit aspect gewezen: ‘De
problemen in de elektronische communicatiesector, met name toegang tot netwerken, hebben veelal
een structureel en zeer divers karakter. Voor het op effectieve wijze bevorderen van marktwerking is het
noodzakelijk dat deze problemen snel en effectief worden opgelost. Dan is voorzienbaar dat het alge-
mene Europese mededingingsrecht en andere rechtsmiddelen, onder meer vanwege het ex post en ad
hoc karakter, geen tijdige of adequate structurele oplossing kan bieden voor een geconstateerd pro-
bleem. Het transitieproces naar meer marktwerking zal dan niet of veel te traag van de grond komen’,
Kamerstukken II, 2002-2003, 28 851, nr. 3, p. 21. Zie over de verschillen tussen regulering en het gene-
rieke mededingingsrecht: De Bijl 2000.

113 Zie over deze systematiek: De Streel 2003.
114 Kamerstukken II, 2002-2003, 28 851, nr. 3, p. 22.
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Op deze wijze dient het telecommunicatierecht steeds meer toe te groeien naar het
generieke mededingingsrecht, dat meer ex post gericht is. Het betreft een overgangsfa-
se, waarbij de wetgeving nog belangrijke ex ante kenmerken vertoont, doch in minde-
re mate. Het uitgangpunt vormt daarbij dat de specifieke regulering kan worden
opgeheven op het moment dat sprake is van doeltreffende concurrentie op (deelmark-
ten van) de elektronische communicatiemarkt. Volgens Larouche & Lavrijssen kan
deze regulering worden gekwalificeerd als het 

‘begeleiden van de sector in de transitie van een monopolie naar marktwerking, door middel

van marktgroei en verzwakking van de positie van de monopolist. Zodra deze overgang is vol-

tooid heeft de sectorspecifieke regelgeving, met uitzondering van (...) een klein aantal eilan-

den, zijn diensten bewezen’.115

Volgens deze auteurs gaat de nieuwe regelgeving echter voorbij aan de specifieke eco-
nomische kenmerken van de telecommunicatiesector en de verantwoordelijkheid van
de Staat voor goede telecommunicatievoorzieningen. Beide auteurs bepleiten dat de
sectorspecifieke regelgeving – naast de rol in de overgangsfase – tevens moet zien op
het goed functioneren van de gehele communicatiesector in zijn fundamentele rol
voor de economie. Daarbij wijzen zij – evenals Laffont & Tirole – op twee belangrijke
kenmerken van deze markt, nl. de lokale bottlenecks en de netwerkeffecten, welke in
hun visie belangrijke toegangsbarrières zullen blijven.116 Indien men deze barrières
structureel wil blijven beslechten, zal men naar hun mening niet kunnen volstaan met
het toepassen van het ex post gerichte generieke mededingingsrecht.117 Beide auteurs
betwijfelen of het gekozen instrumentarium in de nieuwe richtlijnen afdoende zijn
om deze specifieke kenmerken van de markt en de verantwoordelijkheid van de Staat
het hoofd te bieden. Ook de Nederlandse wetgever heeft nagelaten de vraag te stellen
op welke wijze regulering in een situatie van marktwerking toegevoegde waarde kan
bieden teneinde te waarborgen dat de gehele communicatiesector optimaal tot het
algemeen welzijn bijdraagt.118 In de nadien verschenen ‘Notitie Liberalisering en pri-
vatisering in netwerksectoren (2000)’ wordt aan dit aspect wel aandacht besteed, doch
hiervan is weinig terug te vinden in de herziene Telecommunicatiewet.
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115 Larouche & Lavrijssen 2002, p. 263.
116 Zie voor een kritische bespreking van toetredingsbarrières: Van Damme 2003. Van Damme laat zich

(vanuit economisch perspectief) kritisch uit over gereguleerde toegang tot netwerken. Ook hij beziet
regulering vanuit de te stellen doelen en meent dat het beleid zich uitsluitend op het consumentenbe-
lang dient te richten, waarbij volgens deze auteur de hamvraag is of het in het consumentenbelang is
dat de regulator via tariefregulering de toetredingsbarrières verlaagt.

117 Van de Voorde meent dat het generieke mededingingsrecht onder alle omstandigheden afdoende is om
de problemen in deze sector aan te pakken (Van de Voorde 2003). Hij ziet daarbij over het hoofd dat
problemen weliswaar met het instrumentarium van het generieke mededingingsrecht kunnen worden
bestreden, maar dat dit slechts achteraf (indien de problemen zich reeds hebben voorgedaan) en niet
structureel kan worden aangepakt. Zie tevens Van Dijk, die aangeeft dat onder bepaalde omstandighe-
den specifieke regulering de voorkeur verdient boven het generieke mededingingsrecht: Van Dijk 2001.

118 Larouche & Lavrijssen 2002, p. 265.
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Achteraf bezien kan men zich de vraag stellen of de wetgever de marktomstandighe-
den niet te rooskleurig heeft ingeschat en te vroeg tot het inroepen van deze nieuwe
fase is overgegaan. Deze wetgeving is tot stand gekomen op het hoogtepunt van de
telecommunicatiemarkt. In de huidige malaise van deze markt blijken de relatieve
nieuwkomers zeer kwetsbaar en zal mogelijk blijken dat de nieuwe regelgeving hen te
weinig bescherming biedt doordat hoge drempels zijn opgeworpen voordat de natio-
nale toezichthouder tot ingrijpen kan en mag overgaan. Het is de vraag of hierdoor
sprake zal kunnen zijn van daadwerkelijke concurrentie op alle segmenten van de
elektronische communicatiemarkt.

2.3.2 De doelstellingen van telecommunicatieregulering

Doelstellingen van de regulering vormen een belangrijke leidraad bij de uitleg en toe-
passing van wetgeving, in casu de telecommunicatieregulering. Juist in een dynami-
sche omgeving als telecommunicatie is het van belang aan de hand van doelstellingen
te bezien of de regulering kan worden toegepast en worden ingezet bij veranderende
marktomstandigheden. Doelstellingen vormen daarbij een belangrijk referentiekader,
zowel voor de wetgever bij het formuleren van regels, voor de toezichthouder bij de
toepassing en uitvoering van deze regels en voor de rechter bij de toetsing van de
besluiten van de toezichthouder. Gezien het belang van deze doelstellingen, is het
opmerkelijk dat in de Europese ONP richtlijnen (1998)119 en de Telecommunicatiewet
(oud) geen doelstellingen waren neergelegd, die richting gaven aan de toepassing van
de wet door de toezichthouder en/of de rechter. Uit de parlementaire geschiedenis en
de Europese ONP richtlijnen zijn deze wel af te leiden, maar deze blinken niet uit in
helderheid.120 Wat zijn nu deze doelstellingen?
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119 Zie onder meer Richtlijn 90/387/EEG, zoals ingevoegd bij Richtlijn 97/51/EG van het Europees Parle-
ment en de Raad van 6 oktober 1997 tot wijziging van Richtlijn 90/387/EEG en 92/44/EEG van de Raad
met het oog op de aanpassing aan een voor concurrentie gekenmerkte context in de telecommunicatie
(Pb EG 1997, L 295/3). Zie tevens Richtlijn 97/13/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10
april 1997 betreffende een gemeenschappelijk kader voor algemene machtigingen en individuele ver-
gunningen op het gebied van telecommunicatiediensten (Pb EG 1997, L 117/15). Voor een bespreking
van alle ONP richtlijnen wordt verwezen naar Dommering e.a. 1999, hoofdstuk 3.

120 Dommering e.a. 2001, p. 76-77. In het rapport ‘Hoezo marktwerking? Over de borging van publieke
belangen en effectief trajectmanagement bij veranderingen in de marktordening van vitale infrastruc-
tuurgebonden sectoren’ van de Raad voor Verkeer en Waterstaat (januari 2004) wordt gesignaleerd dat
voor het verbeteren van effectiviteit van veranderingen in de marktordening van infrstructuurgebon-
den sectoren het noodzakelijk is de te borgen publieke belangen te expliciteren en prioriteren. De Raad
voor Verkeer en Waterstaat constateert dat dezebelangen vaak onderling tegenstrijdig zijn en niet ieder-
een op alle punten tevreden kan worden gesteld. De Raad meent dat de politiek uitdrukkelijker moet
aangeven welke concrete belangen wanneer tijdens het veranderingsproces prioriteit hebben. Alleen op
die wijze is het voor de overheid en toezichthouders mogelijk de veranderingsprocessen effectief te
monitoren.
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Doelstellingen onder het oude recht
In de Memorie van Toelichting121 op de Telecommunicatiewet (oud), ter implemen-
tatie van de ONP Richtlijnen, is door de Nederlandse wetgever wel een poging gedaan
meer helderheid over deze doelstellingen te geven. De doelstellingen zijn door de
Nederlandse wetgever als volgt samengevat. Het gestelde doel is volledige marktwer-
king, teneinde:
– het versterken van de concurrentiepositie van Nederland door eerste klas telecom-

municatievoorzieningen en toepassingen (gunstig investeringsklimaat);
– het bevorderen van kwaliteit en toegankelijkheid van de telecommunicatieinfra-

structuur;
– het bewaken van maatschappelijke belangen bij de toegang tot en het gebruik van

telecommunicatievoorzieningen.

Volgens de wetgever anno 1998 is bij deze doelstellingen geen prioritering aan te
brengen. Aangegeven wordt dat als de drie doelstellingen al zouden moeten worden
gerangschikt, dan zeker sprake is van een ‘nevenschikking’.122 Daarbij wordt aangege-
ven dat van deze doelstellingen een ‘normerende werking’123 uitgaat en dat zij de lei-
dende beginselen vormen zowel bij het formuleren al het toepassen van de
regelgeving. De doelstellingen zij daarbij ‘richtinggevend’.124 Een verankering van deze
doelstellingen in de wet en lagere regelgeving wordt daarbij niet noodzakelijk geacht:

‘Een andere werkwijze die hiervan zou afwijken is niet alleen ongebruikelijk maar ook vol-

strekt onnodig.’125

Achteraf gezien, is dit een ongelukkige keuze geweest. Bij het toepassen van de Tele-
communicatiewet (oud) bleek de bestuursrechter moeite te hebben deze doelstellin-
gen in de wettelijke bepalingen te integreren.126 Dit kan mede worden verklaard
vanwege het feit dat de doelstellingen niet uitblinken in helderheid en in de praktijk
niet altijd met elkaar zijn te verenigen. De centrale doelstelling vormde het bevorde-
ren van de concurrentie in (met name de telefonie)markt, maar ‘binnen deze beperk-
te doelstelling was de focus niet scherp’.127 Met name valt een tegenstelling te
bespeuren tussen de bescherming van de belangen van telecommunicatieonderne-
mingen (met name de nieuwkomers op de markt) aan de ene kant en de belangen van
consumenten aan de andere kant. Nieuwe spelers hebben belang bij hogere tarieven
om hun investeringen terug te verdienen, terwijl consumenten belang hebben bij lage-
re tarieven. Beslissingen van OPTA hebben er in de praktijk toe geleid dat KPN Tele-
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121 Van Breugel & Daalder 1999, p. 6.
122 Van Breugel & Daalder 1999, p. 19.
123 Idem, p. 18.
124 Idem.
125 Idem, p. 19.
126 Ottow 2003b, p. 166 en Dommering e.a. 2003, p. 57-59.
127 Dommering 2003 b, p. 13.
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com haar eindgebruikerstarieven diende te verhogen om voldoende marge voor con-
currentie te garanderen. Vanuit het eindgebruikersbelang kunnen deze besluiten wor-
den gerechtvaardigd vanwege de noodzaak tot het bereiken van duurzame
concurrentie (meer aanbieders op de markt), hetgeen tot meer keuzevrijheid voor de
eindgebruikers zou moeten leiden.128 Ook de bevordering van infrastructuur- en
dienstenconcurrentie zijn niet altijd verenigbare doelen gebleken. Op de korte termijn
was snel concurrentie te bereiken door tegen redelijke tarieven aanbieders van tele-
communicatiediensten toegang tot bestaande netwerken te forceren. Dit werkt dien-
stenconcurrentie in de hand, maar bevordert minder concurrentie op
infrastructuurniveau. Waaraan dient de voorrang te worden gegeven? Uiteindelijk zal
het neerkomen op het vinden van een evenwichtige balans tussen deze twee vormen
van concurrentie, hetgeen voor de toezichthouder een moeilijke opgave is.129

Een andere vraag die zou kunnen worden gesteld is of het bereiken van concurrentie
een doel op zich is of juist een middel om de doelstellingen, zoals meer keuzeaanbod
voor de gebruikers, te bereiken. Indien concurrentie slechts een middel zou zijn, zou
in feite een prioritering in de doelen worden aangebracht, waarbij concurrentie geen
doel op zich zou vormen. Noch uit de Europese stukken noch uit de Nederlandse
wetsgeschiedenis kan hiervoor enige grond worden gevonden. In elk geval kan wor-
den geconstateerd dat het tot stand brengen van concurrentie als een belangrijke lei-
draad is gehanteerd, door zowel de wetgever, de toezichthouder als de rechter bij het
opstellen uitvoeren en toepassen van de wettelijke regels.

Doelstellingen in de nieuwe regulering
In de nieuwe ONP Review richtlijnen zijn nu de doelstellingen wel op een zeer promi-
nente wijze vastgelegd. In artikel 8, lid 2 van de Kaderrichtlijn zijn de doelstellingen
opgesomd (voor zover hier relevant):

‘2. De nationale regelgevende instanties bevorderen de concurrentie bij de levering van elek-

tronische communicatienetwerken en -diensten en de bijbehorende faciliteiten en dien-

sten, onder meer op de volgende wijze:

a) zij zorgen ervoor dat de gebruikers, met inbegrip van gehandicapte gebruikers, maxi-

maal profiteren wat betreft keuze, prijs en kwaliteit;

b) zij zorgen ervoor dat er in de sector elektronische communicatie geen verstoring of

beperking van concurrentie is;
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128 Dommering e.a. 2001, p. 78-79.
129 Zie in dit verband de ‘Economic Policy Note, no.1, Economic considerations on balancing infrastruc-

ture and services based competition’ van OPTA, december 2003, www.opta.nl, waar op dit dilemma
wordt gewezen. Zie tevens Brief van de Minister van Economische Zaken de Tweede Kamer van 21
februari 2000, waarin het onderscheid tussen ‘concurrentie tussen infrastructuren’ en ‘concurrentie op
de infrastructuur’ duidelijk wordt aangegeven. Daarbij wordt gesteld dat de voorkeur dient te worden
gegeven aan de eerste vorm van concurrentie en slechts aan de tweede vorm wordt toegekomen indien
er geen alternatieve infrastructuren beschikbaar zijn: Kamerstukken II, 1999-2000, 27 018, nr. 1, p. 18.
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c) zij moedigen efficiënte investeringen op het gebied van infrastructuur aan en steunen

innovaties; en

d) zij bevorderen efficiënt gebruik en zorgen voor een efficiënt beheer van radiofre-

quenties en de nummervoorraad.

3. De nationale regelgevende instanties dragen bij aan de ontwikkeling van de interne

markt, onder meer op de volgende wijze:

a) zij heffen resterende belemmeringen op voor het aanbieden van elektronische-com-

municatienetwerken, bijbehorende faciliteiten en diensten en elektronische-commu-

nicatiediensten op Europees niveau; (…);

4. De nationale regelgevende instanties bevorderen de belangen van de burgers van de Euro-

pese Unie, onder meer op de volgende wijze:

a) zij waarborgen dat alle burgers toegang hebben tot een universele dienst als omschre-

ven in Richtlijn 2002/22/EG (universele dienstenrichtlijn);

b) zij waarborgen de consument een hoog niveau van bescherming bij transacties met

leveranciers, met name door ervoor te zorgen dat er eenvoudige en goedkope geschil-

lenprocedures beschikbaar zijn die worden toegepast door een van de betrokken par-

tijen onafhankelijke instanties; (...)’ (cursivering toegevoegd, ATO)

Deze doelstellingen zullen een belangrijke rol gaan vervullen bij de invulling van de
opgelegde taken en de uitoefening daarvan door de nationale toezichthouder(s). In
artikel 7, lid 1 van de Kaderrichtlijn wordt dit benadrukt: bij de uitvoering van hun
taken dienen zij ‘zoveel mogelijk rekening (te houden) met de doelstellingen van arti-
kel 8’. De bevordering van concurrentie lijkt daarbij – gezien de aanhef van artikel 8
Kaderrichtlijn – voorop te staan. De Toegangsrichtlijn bepaalt verder dat de nationa-
le toezichthouders hun bevoegdheid dienen uit te oefenen ‘op een wijze die bevorder-
lijk is voor efficiënte en duurzame concurrentie’ (artikel 5, lid 1 Toegangsrichtlijn).

In dit verband kan worden gewezen op de Communications Review 1999130 en de reac-
tie van het Europees Parlement hierop, waarin wordt aangegeven dat de doelstelling
van het liberaliseringsproces voor de markt van telecommunicatie en aanverwante
diensten op de langere termijn ‘doeltreffende concurrentie’ is.131 Een open en compe-
titieve markt voor elektronische communicatiemarkten en diensten dient te worden
bereikt.

Bij de lezing van deze doelstellingen valt op dat meer nadruk is komen te liggen op
infrastructuurconcurrentie en ook de eindgebruikers (consumenten) een belangrijke-
re plaats hebben verworven. In de toelichting op de Aanbeveling van de Europese
Commissie betreffende relevante product- en dienstenmarkten in de elektronische
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130 Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europees Parlement, aan het Economisch Sociaal
Comité en aan het Comité van de Regio’s – Naar een nieuw reguleringskader voor elektronische com-
municatie-infrastrctuur en bijbehorende diensten – Herziening van de communicatieregelgeving 1999,
COM (1999) 539 .

131 Resolutie van het Europees Parlement van 13 juni 2000, Pb EG 2001, C 67/53, p. 54.
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communicatiesector132 wordt aangegeven dat de voorkeur dient te worden gegeven
aan infrastructuurconcurrentie en dat het bevorderen van dienstenconcurrentie
slechts als overgangsmaatregel kan bestaan:

‘Het doel van het nieuwe regelgevende kader is uiteindelijk een situatie tot stand te brengen

waarbij sprake is van een volledige infrastructuurconcurrentie tussen een aantal verschillende

infrastructuren. Dit kan plaatsvinden binnen of tussen platforms. Regelgeving die de verplichte

toegang tot bestaande netwerken oplegt, dient als overgangsmaatregel om te zorgen voor con-

currentie tussen diensten en keuzemogelijkheden voor de consument, totdat er voldoende infra-

structuurconcurrentie bestaat. Investeringen in nieuwe netwerkinfrastructuur zullen ervoor

zorgen dat des te sneller regelgeving ex ante betreffende deze markt kan worden ingetrokken.’

In dit opzicht verschilt het nieuwe kader duidelijk van het oude kader: het bevorderen
van concurrentie bij de levering van netwerken en diensten dient te worden bereikt
door infrastructuurconcurrentie. In artikel 8, lid 2, sub c Kaderrichtlijn is nu ook dui-
delijk vermeld dat de maatregelen van de nationale regelgevende instanties efficiënte
investeringen op het gebied van infrastructuur dienen aan te moedigen. Dit betekent
dat de nadruk in het nieuwe tijdperk minder zal komen te liggen op concurrentie op
infrastructuur (de toegang tot de bestaande netwerken), maar meer op het bereiken
van concurrentie tussen infrastructuur. De bescherming van de consument lijkt te
dienen te worden gewaarborgd, met name vanuit het perspectief van consumenten-
voorlichting, het respecteren van de privacy en veiligheid.

Instructie van de wetgever
In de herziene Telecommunicatiewet zijn deze doelstellingen nu expliciet overgeno-
men en vastgelegd in artikel 1.3, lid 1 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. het bevorderen van concurrentie bij het leveren van elektronische communicatienet-

werken, elektronische communicatiediensten, of bijbehorende faciliteiten, onder

meer door efficiënte investeringen op het gebied van infrastructuur aan te moedigen

en innovaties te steunen;

b. de ontwikkeling van de interne markt;

c. het bevorderen van de belangen van eindgebruikers wat betreft keuze, prijs en kwaliteit.’
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132 Toelichting op de Aanbeveling van de Commissie betreffende product- en dienstenmarkten in de elektro-
nische communicatiesector die overeenkomstig Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de
Raad inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en 
-diensten aan regelgeving ex ante kunnen worden onderworpen, COM C (2003) 497, Pb EG 2003, C
114/45. Het prevaleren van de doelstelling van infrastructuur-concurrentie wordt eveneens gevolgd door
OPTA in het beleidsdocument Afwegingskader proportionaliteit van verplichtingen van 22 december 2004
(www.opta.nl) en in de Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken over door het college uit te
oefenen taken in de elektronische communicatiesector van 2 juni 2005, Stcrt. 9 juni 2005, nr. 109, p. 11.
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OPTA (en de rechter bij toetsing van besluiten van OPTA) zal in haar besluitvorming
met deze doelstellingen rekening dienen te houden. De leden 2 en 4 van genoemd arti-
kel verplichten OPTA hiertoe en leggen OPTA de verplichting op uitdrukkelijk in haar
besluitvorming te motiveren waarom de door haar opgelegde maatregelen noodzake-
lijk zijn in het licht van de genoemde doelstellingen en op welke wijze de opgelegde
maatregelen bijdragen aan het bereiken van deze doelstellingen. Het proportionali-
teitsbeginsel zal een belangrijke rol gaan spelen bij de afweging van de belangen in een
concreet geval, die in deze doelstellingen zijn neergelegd.

Toetsing aan de hand van doelstellingen
Het Hof van Justitie heeft in diverse arresten aangegeven op welke wijze richtlijnen
dienen te worden geïnterpreteerd. In het recente arrest Peak Holding133 heeft het Hof
van Justitie nogmaals bevestigd dat de bepalingen van een richtlijn eerst moeten wor-
den geïnterpreteerd op basis van de bewoordingen van de betrokken bepaling, en
indien dit geen opheldering biedt, op basis van de structuur en de doelstellingen van
de betrokken richtlijn. Nu de doelstellingen van de nieuwe richtlijnen expliciet in de
tekst van de Kaderrichtlijn zijn opgenomen en de richtlijnen op diverse plaatsen de
instructie aan de nationale toezichthouders geven met deze doelstellingen rekening te
houden, zullen de doelstellingen een belangrijke factor vormen bij de interpretatie van
de richtlijnbepalingen en de toetsing van de toezichtpraktijk van de nationale toe-
zichthouders. De doelstellingen van regulering hebben reeds onder het oude recht een
belangrijke rol gespeeld bij de toepassing en uitleg van zowel het materiële als forme-
le nationale recht. Zowel de Europese als nationale rechter hebben groot belang aan
deze doelstellingen gehecht bij de interpretatie van de regulering.

Het voor de telecommunicatieregelgeving relevante arrest van het Hof van Justitie
betreft de zaak Telefonica España.134 In dit arrest kent het Hof van Justitie belangrijke
betekenis toe aan het doel van de richtlijn (in casu de Interconnectierichtlijn
97/33/EG135) voor de uitleg van de begrippen interconnectie en de daaraan gekoppel-
de bevoegdheden (tot het opleggen van de verplichting tot de toegang tot het aansluit-
net). Daarin overweegt het Hof van Justitie (voor zover hier relevant):

‘60. Richtlijn 97/33 beoogt de interconnectie van telecommunicatienetwerken, de interopera-

biliteit van telecommunicatiediensten en het verstrekken van universele diensten in een open

en door concurrentie gekenmerkte marktomgeving te waarborgen (artikel 1, eerste alinea). De

richtlijn heeft tot doel de voorwaarden voor open en efficiënte interconnectie van toegang tot

openbare telecommunicatienetwerken en algemeen beschikbare telecommunicatiediensten te

scheppen (artikel 1, tweede alinea).’
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133 HJEG 30 november 2004, Peak Holding, zaak C-16/03, Jur. 2004, p. I-11313, r.o.v. 33.
134 HJEG 13 december 2001, Telefonica España, zaak C-79/00, Jur. 2001, p. I-10075, r.o.v. 26-37.
135 Pb EG 1997, L 199/1.
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Uit dit doel leidt het Hof van Justitie af dat de richtlijn er niet aan in de weg staat het
begrip interconnectie ruim uit te leggen. In het licht van de doelstellingen van de
Interconnectierichtlijn kan onder het begrip interconnectie tevens de toegang tot het
aansluitnetwerk worden begrepen. In de genoemde Telefonica-zaak kent het Hof van
Justitie – naast de doelstellingen van de regulering – belangrijke waarde toe aan de fei-
telijke en economische context waarbinnen de regulering zich afspeelt. Het Hof van
Justitie overweegt dat de Interconnectierichtlijn niet heeft beoogd een uitputtende
regeling te verschaffen, maar voorziet in een flexibel systeem, hetgeen het noodzake-
lijk gevolg is van

‘de snelheid van de technologische en economische ontwikkelingen op het gebied van tele-

communicatie en van de verschillende niveaus van liberalisatie in de Gemeenschap’.136

Het Hof van Justitie kent derhalve naast het doel – in casu het waarborgen van inter-
operabiliteit van en toegang tot netwerken – tevens belangrijke waarde toe aan de ken-
merken van de betrokken markt – in casu een markt waarop zich snel veranderende
technische en economische ontwikkelingen voordoen. Bij het beoordelen en uitleggen
van de betrokken wettelijke bepalingen zijn de kenmerken van de betrokken markt
tevens een relevant referentiekader. Deze marktomstandigheden dienen te worden
bezien om een beter begrip voor de betrokken (doelstellingen van de) regulering te
verkrijgen. Kennis en inzicht in de betrokken markt vormt een belangrijke bouwsteen
bij de beoordelingen van de betrokken wettelijke bepalingen en de daaraan ten grond-
slag liggende doelstellingen.137

Deze werkwijze is niet alleen te toegepast op de (interpretatie van) de materiële norm
doch tevens op het formele recht. In de conclusie van de advocaat-generaal Geelhoed
in de zaak Connect Austria Gesellschaft für Telecommunication138 is dit als volgt voor
het telecommunicatierecht onder woorden gebracht:

‘41 (...) In dit verband breng ik allereerst de vaste rechtspraak van het Hof inzake artikel 249

EG in herinnering volgens welke elke lidstaat verplicht is om in het kader van zijn nationale

rechtsorde alle maatregelen te treffen die nodig zijn om de volle werking van een richtlijn

overeenkomstig het ermee beoogde doel te verzekeren.

42. Richtlijn 90/387/EEG maakt deel uit van een pakket aan communicatieve maatregelen in

de jaren negentig met als doel de liberalisatie van de telecommunicatiesector te realiseren. Er

was vaak gedetailleerde regelgeving nodig, om er voor te zorgen dat nieuwkomers daadwerkelijk
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136 Zaak Telefonica España, r.ov. 73.
137 Vgl. Laget-Annamayer 2002. Zij gaat hierbij uitvoerig in op de doelstellingen van de regulering voor

diverse infrastructuur.
138 Conclusie van advocaat-generaal L.A. Geelhoed van 13 december 2001, Connect Austria Gesellschaft für

Telecommunication GmbH vs. Telecom-Control-Kommission, zaak C-462/99, Jur. 2003, p. I-5197, r.o.v.
26-37.
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toegang zouden krijgen tot een markt, die tot dan toe door een monopolist was beheerst. Kenmerk

van een groot deel van deze regelgeving is dat deze verplichtingen oplegt aan de voormalige

monopolist, waarvan de nieuwkomers op de markt kunnen profiteren (...).

43. In een dergelijk stelsel, dat tot doel heeft bestaande ongelijkheid tussen – potentiële – markt-

partijen weg te nemen, moet niet alleen worden voorzien in een evenwichtige materiële norm-

stelling, maar ook in een evenwichtige en effectieve uitvoering.’ (cursivering toegevoegd, ATO)

Diverse nationale uitspraken sluiten aan bij deze Europese jurisprudentie. In de Otto-
zaak,139 aangaande de (oude) Postwet oordeelde het College als volgt:

‘4.5 Op grond van het vorenstaande moet naar het oordeel van het College de interpretatie

van de Postwet en de daarop gebaseerde bepalingen, (...) plaatsvinden tegen de achtergrond

van het met die wet nagestreefde evenwicht in de concurrentieverhoudingen op de markt voor

postdiensten.’

Met andere woorden: er wordt gekeken naar de doelstellingen die met de wet – in casu
de Telecommunicatiewet oud (1998) en de herziene Telecommunicatiewet en de
onderliggende Europese richtlijnen – worden beoogd en niet alleen naar de bewoor-
dingen van die wet. Voor telecommunicatieregulering is de standaardzaak de uit-
spraak van het CBB in de zaak Dutchtone.140 In deze uitspraak overwoog het CBB dat
de beoordeling en interpretatie van het nationale recht aan de hand van doelstellingen
van de telecommunicatieregulering dient plaats te vinden: de uitleg van de Telecom-
municatiewet, in casu de reikwijdte van een wettelijke verplichting,

‘dient te worden vastgesteld met inachtneming van de bedoeling ervan [de wettelijke bepaling,

ATO], te weten bevorderen van een snelle uitrol van nieuwe netwerken’.

In deze zaak identificeert het College ‘het bevorderen van een snelle uitrol van nieuwe
netwerken’ als een belangrijke achterliggende doelstelling. Op basis van deze doelstelling,
welke een verfijning van de algemene doelstelling van concurrentiebevordering inhoudt,
komt het CBB tot het oordeel dat OPTA in het kader van geschilbeslechting bevoegd is
tot het stellen van regels met betrekking tot het verstrekken van coördinaten van de reeds
aanwezige zendmasten, welke de nieuwkomers op de markt van mobiele telefonie in
staat stelt hun netwerken sneller aan te leggen. Het CBB overweegt het volgende:

‘Ingevolge artikel 3.11, vierde lid, is de OPTA bevoegd regels vast te stellen die tussen hen zul-

len gelden. Deze bepaling bevat zelf geen beperking van de inhoud van de aldus te stellen

regels. (...) Het College overweegt hiertoe allereerst dat de formulering “voldoen aan redelijke
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139 CBB 18 september 1996, KPN en PTT Post vs. Minister van Verkeer en Waterstaat, UCB nr. 91, m.nt.
K. Mortelmans.

140 CBB 25 april 2001, KPN vs. OPTA en Dutchtone, Mediaforum 2001-6, Jur. nr. 28, m.nt. A.T. Ottow en
Computerrecht 2001/4, p. 207, m.nt. E. J. Dommering.
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verzoeken tot het medegebruik” naar zijn oordeel zo open is, dat deze ruimte voor de door de

OPTA gehanteerde interpretatie biedt. Het College deelt voorts het oordeel van OPTA dat een

van de doelstellingen van artikel 3.11 – het bespoedigen van netwerkuitrol door andere ver-

gunninghouders – wordt gediend met een interpretatie als voorgestaan door OPTA.’

In navolging van het CBB overwoog de Rechtbank Rotterdam in de Denda-zaak141 dat
de wettelijke bepaling (betreffende het verstrekken van de gegevens van abonnees)

‘niet los kan worden gezien van de centrale en overkoepelende doelstelling van die richtlijn, te

weten: het bevorderen van concurrentie op de markt voor spraaktelefonie’.

De voorgestane doelstellingen, zoals neergelegd in het Europese en – als implementatie
daarvan – nationale recht werken derhalve tevens door op de uitvoering van de materië-
le regels in het nationale recht. Deze uitvoering (van het liberaliseringsproces) wordt
beïnvloed door de procesrechtelijke aspecten van het nationale toezicht. Het procesrecht
bepaalt mede het succes van het openbreken van een markt. Immers, deze regels kunnen
bij de uitoefening van het toezicht een obstakel vormen indien de toezichthouder gecon-
fronteerd wordt met complicaties van nationaal procesrecht of het inroepen van de spe-
cifieke rechten van telecommunicatieondernemingen door deze regels wordt bemoeilijkt.

Een voorbeeld ter illustratie betreft de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam in de
zaak Versatel.142 Aanvankelijk had de rechtbank bepaald dat concurrenten van de aan-
gewezen telecommunicatieonderneming geen rechtspositie hadden in een procedure
tussen OPTA en de aangewezen vennootschap.143 Zij werden als concurrenten niet als
(direct) belanghebbenden beschouwd. Als gevolg hiervan konden zij niet opkomen
tegen een tariefbesluit van OPTA welk besluit wel direct van invloed was op hun con-
currentiepositie op de markt. De rechtbank is op deze uitspraak teruggekomen in de
zaak Versatel, juist vanwege de bijzondere positie van de toezichthouder en de ken-
merken van regulering. Bij de invulling van het Awb-begrip belanghebbende voor de
telecommunicatiesector heeft de rechtbank rekening gehouden met de doelstellingen
van regulering. De rechtbank overwoog als volgt:

‘De Rechtbank overweegt in dat verband allereerst in algemene zin dat het, gelet op de rol die

een ex ante toezichthouder als verweerder [OPTA] inneemt op de markten waarop het toe-
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141 Rb. Rotterdam 21 juni 2001, KPN en Denda vs. OPTA, Actualiteiten Mededingingsrecht, 2001-7, p.180-
184, m.nt. RM. Zie tevens de uitspraak Vz. Rb. Rotterdam 16 februari 2001, KPN Telecom vs. OPTA en
MCI WorldCom, LJN AB0027, waarin de voorzieningenrechter de normen aanduidt die OPTA in het
kader van de beoordeling van een geschil dient aan te leggen. Daarbij noemt de bestuursrechter onder
meer de gevolgen voor de concurrentie, de concurrenten en consumenten/eindgebruikers, het bevor-
deren van product- en prijsdifferentiatie en het voorkomen van strijdigheid met het algemene mede-
dingingsrecht.

142 Rb. Rotterdam 7 januari 2002, Versatel vs. OPTA, Mediaforum 2002-3, Jur. nr. 9, m.nt. M.J. Geus.
143 Vz. Rb. Rotterdam 23 december 1999, Libertel/OPTA, Mediaforum 2000-2, Jur. nr. 13, m.nt. E. Loozen

& K. Mortelmans.
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zicht wordt uitgeoefend en op de wenselijkheid van het handhaven van een evenwicht in

rechtsbeschermingmogelijkheden, in de rede ligt het belanghebbende begrip met betrekking

tot regulerende besluiten van verweerder (...) zo te interpreteren dat niet alleen de (gereguleer-

de of te reguleren) marktpartij tot welke het besluit is gericht, maar ook die (...) marktpartij-

en die in een concurrentiele of anderszins rechtens relevante relatie staan tot de gereguleerde

of te reguleren marktpartij en op welke (rechts)positie het betrokken besluit in voldoende

mate rechtstreeks van invloed is, als belanghebbende bij dat besluit worden aangemerkt.’ (cur-

sivering toegevoegd ATO)

De doelstellingen van de telecommunicatieregulering vormen – in het licht van de
hier aangeduide Europese en nationale jurisprudentie een belangrijk uitgangspunt bij
de uitleg en toepassing van de Telecommunicatiewet en de Algemene wet bestuurs-
recht.

2.3.3 De centrale rol van de nationale toezichthouder

Bij de uitvoering van deze ex ante regulering wordt in de Europese wetgeving een cen-
trale rol toegekend aan de nationale toezichthouders. Deze wordt in de richtlijnen
aangeduid als de ‘nationaal regelgevende instantie’ (in het Engels aangeduid als natio-
nal regulatory authority of ‘NRA’) en gedefinieerd als:

‘een of meer lichamen die door een lidstaat zijn belast met een van de regelgevende taken die

in deze richtlijn en de bijzondere richtlijnen worden opgelegd’. (artikel 2, sub g Kaderricht-

lijn).

De Nederlandse vertaling van national regulatory authority heeft tot de verwarrende
term ‘nationale regelgevende instantie’ in de richtlijnen geleid, terwijl in veel gevallen
de onafhankelijke toezichthouders geen bevoegdheid hebben tot het vaststellen van
algemeen verbindende voorschriften.144 Door de aanduiding ‘een of meer’ in de Euro-
pese definitie wordt is door de Nederlandse wetgever afgeleid dat de in de richtlijnen
omschreven bevoegdheden aan diverse instanties kunnen worden toegekend, hetgeen
tot gevolg heeft gehad dat zowel aan de Minister van Economische zaken (met regel-
gevende taken) als aan OPTA (met uitvoerende taken) bevoegdheden uit de richtlij-
nen zijn toegekend.

Gespecialiseerde toezichthouder
Zowel in de oude als de nieuwe Europese richtlijnen wordt er vanuit gegaan dat een
toezichthouder voor de telecommunicatiemarkt noodzakelijk is. Hiervoor zijn diverse
redenen aan te geven. In de eerste plaats werd erkend – vanwege de ongelijke machts-
verhoudingen tussen incumbents en nieuwkomers en het feit dat de reeds bestaande
aanbieders niet uit zichzelf zouden meewerken aan het introduceren van concurren-
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144 Zie hierover Verhey & Verheij 2005, p. 157-160 en Meeuwese 2004, p. 1127-1128.
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tie – dat een toezichthouder, als scheidsrechter, dit liberaliseringsproces diende te
begeleiden. Deze scheidsrechter diende ervoor zorg te dragen dat toegang onder rede-
lijke, transparante en non-discriminatoire voorwaarden door de netwerkaanbieder(s)
werd verstrekt. Ook in het nieuwe tijdperk, waar concurrentie meer tot ontwikkeling
is gekomen, blijft een dergelijke scheidsrechter noodzakelijk. Ongelijke marktverhou-
dingen en afhankelijkheid van elkaars netwerken blijven bestaan en bovendien ont-
staan nieuwe markten, waar opnieuw dient te worden beoordeeld of ingrijpen
noodzakelijk is. Daarbij wordt belang gehecht aan de aanwezigheid van deskundigheid
en expertise, aan de zijde van de toezichthouder. Aangenomen wordt dat hiertoe een
gespecialiseerde toezichthouder in het leven dient te worden geroepen.

Ogus145 geeft aan dat bevoegdheden door de wetgever noodzakelijkerwijs aan een toe-
zichthouder dienen te worden gedelegeerd,146 aangezien de wetgever niet beschikt
over de tijd en de expertise om gedetailleerde, op de betrokken markt toegespitste
regelingen te maken. In de studie van Nicolaides147 wordt de toekenning van bevoegd-
heden aan toezichthouders vanuit het economische specialisatiebeginsel verantwoord.
Specialisatie leidt tot betere resultaten en verklaart voor een belangrijk deel de toeken-
ning van bevoegdheden aan een toezichthouder. Dit wordt door hem aangeduid als
delegation, welke term naar Nederlands bestuursrecht dient te worden geduid als attri-
butie: het toekennen van zelfstandige bevoegdheden. Op basis van de ‘Principal-
Agent-Theory’ verklaart Nicolaides de attributie aan een toezichthouder door de
overheid. Deze rechtseconomische theorie gaat er van uit dat ‘delegatie’ door de prin-
cipaal aan de agent leidt tot betere economische resultaten. Nicolaides past deze theo-
rie toe op nationale toezichthouders en onderzoekt op welke wijze zij dienen te
worden ingezet bij de implementatie van Europese richtlijnen. Daarbij neemt hij als
uitgangspunt de telecommunicatie- en energiesector. Nicolaides beargumenteert dat
effectieve toepassing en tenuitvoerlegging van de Europese richtlijnen in nationaal
beleid voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van onafhankelijke autoriteiten die zijn
toegerust met voldoende middelen en bevoegdheden. Ook Van der Meulen148 legt in
zijn preadvies de nadruk op de vereiste (materie)-deskundigheid, die dient te worden
gebundeld bij een toezichthouder. De wetgever dient van deze deskundigheid gebruik
te maken en taken en bevoegdheden aan het daartoe kundig orgaan toe te kennen.

Daarnaast dient sprake te zijn van een onafhankelijke toezichthouder: de toezichthou-
der dient onafhankelijk en onpartijdig te opereren. Deze onafhankelijkheid kan
betrekking hebben op zowel onafhankelijkheid van marktpartijen als op onafhanke-
lijkheid in politieke zin.
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145 Ogus 1994, p. 105 en de literatuurverwijzingen aldaar.
146 Opgemerkt zij dat de hier gebruikte term ‘delegatie’ niet in bestuursrechtelijke zin wordt gebruikt. Deze

term kan zowel de bestuursrechtelijke begrippen attributie als delegatie (artikel 10:13 Awb) omvatten.
147 Nicolaides e.a. 2003.
148 Van der Meulen 2003, p. 40-45.

02.qxd  10-04-2006  14:14  Pagina 63



Onafhankelijkheid van marktpartijen
Onafhankelijkheid van marktpartijen wordt noodzakelijk geacht om te verzekeren dat
een evenwichtige belangenafweging bij het beoordelen van marktsituaties en conflic-
ten tussen marktpartijen mogelijk is. Enige gelieerdheid met een marktpartij staat aan
een dergelijke beoordeling in de weg. Aangezien de overheid in de meeste landen
(gedeeltelijk) eigenaar was (of nog steeds is) van de voormalige monopolist, diende de
toezichthouder tevens op afstand van de overheid te worden geplaatst. Voorkomen
diende te worden dat de overheid, zowel als marktspeler en als toezichthouder zou
opereren.

De Kaderrichtlijn stelt – in navolging van de ONP richtlijnen149 – speciale eisen aan
de onafhankelijkheid van de nationale regelgevende instantie in relatie tot marktpar-
tijen. In artikel 3, lid 2 Kaderrichtlijn worden twee vereisten genoemd:
(i) zij dienen juridisch gezien onderscheiden te zijn en functioneel onafhankelijk van alle

organisaties die elektronische communicatienetwerken, -apparatuur of -diensten
aanbieden; en

(ii) lidstaten die de eigendom van of zeggenschap hebben over dergelijke onderne-
mingen, dienen te zorgen voor een daadwerkelijke structurele scheiding tussen de
regelgevende taken en de met eigendom of zeggenschap verband houdende acti-
viteiten.

Reeds in de oude richtlijnen kwamen soortgelijke bepalingen voor, waarvan de eerste
de goedkeuring van randapparatuur betrof (artikel 6 van de Richtlijn 88/301).150 De
uitleg van dit richtlijnartikel was voorwerp van discussie in de zaak Frankrijk vs. Com-
missie.151 In dit arrest overweegt het Hof van Justitie dat het stelsel van onvervalste
mededinging, zoals dit uit het EG-verdrag voortvloeit, slechts kan worden gegaran-
deerd indien sprake is van gelijke kansen voor alle marktdeelnemers. Dit is niet het
geval indien door de betrokken Staat aan een onderneming (die tevens wordt gecon-
troleerd door de Staat) die telecommunicatieapparatuur verhandelt, tevens de taak
wordt opgedragen de op de markt te brengen apparatuur goed te keuren en te contro-
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149 Zie artikel 5 bis, lid 2 van Richtlijn 90/387/EEG, zoals ingevoegd bij Richtlijn 97/51/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997 tot wijziging van Richtlijn 90/387/EEG en 92/44/EEG
van de Raad met het oog op de aanpassing aan een voor concurrentie gekenmerkte context in de tele-
communicatie (Pb EG 1997, L 295/3). Zie tevens artikel 2, lid 1, sub b van Richtlijn 97/13/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 10 april 1997 betreffende een gemeenschappelijk kader voor alge-
mene machtigingen en individuele vergunningen op het gebied van telecommunicatiediensten (Pb EG
1997, L 117/15).

150 Pb EG 1988, L 131/73. Zie voor een totaal overzicht van deze richtlijnbepalingen: Nicolaides 2003, p.
52-57.

151 HJEG 19 maart 1991, Frankrijk vs. Commissie, zaak C-202/88, Jur. 1991, p. I-1223. Zie tevens: HJEG 13
december 1991, RTT vs. GB-INNO, C 18/88, Jur. 1991, p. I-5941; HJEG 27 oktober 1993, Procureur du
Roi vs. Lagauche, gev. zaken C-46/90 en C-93/91, Jur. 1993, p. I-5267 en zie tevens de arresten HJEG 27
oktober 1993, Decoster, zaak C-69/91, Jur. 1993, p. I-5335 en HJEG 27 oktober 1993, Taillandier, zaak
C-92/91, Jur. 1993, p. I-5383.
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leren. In dat geval is sprake van belangenverstrengeling, waardoor een duidelijk voor-
deel ten opzichte van haar concurrenten plaatsvindt. Dit arrest heeft de verdere basis
gevormd voor alle telecommunicatierichtlijnen, hetgeen nu ligt verankerd in artikel 3
Kaderrichtlijn. Het ontbreken van onafhankelijk toezicht leidt tot concurrentieverval-
sing indien de toezichthouder tevens controlerende belangen in een op de markt ope-
rerende onderneming heeft.

Politieke onafhankelijkheid
De Kaderrichtlijn spreekt zich niet uit over de vraag op welke wijze de toezichthouder
binnen het staatsrechtelijk bestel van een lidstaat dient te worden vormgegeven. In
overweging 11 van de Kaderrichtlijn wordt benadrukt dat de eis van onafhankelijk-
heid niet afdoet aan de institutionele autonomie en de constitutionele verplichtingen
van de lidstaten. Wel wordt aangegeven dat de lidstaten dienen te waarborgen dat de
toezichthouders onafhankelijk en onpartijdig zijn. In de richtlijn wordt derhalve in
het midden gelaten of de toezichthouder een orgaan kan zijn dat valt binnen de minis-
teriële verantwoordelijkheid van een lidstaat of zelfs nog onderdeel van het Ministerie
zou kunnen uitmaken. In de literatuur wordt veelal aangenomen dat afhankelijkheid
van politieke organen niet dient te bestaan.152 Onafhankelijkheid in politieke zin
wordt noodzakelijk geacht ter voorkoming van een te grote politieke druk op een toe-
zichthouder, waarbij door de politiek bepaalde keuzes dienen te worden gemaakt,
welke kunnen leiden tot een inconsistent beleid of een te grote invloed van bepaalde
groeperingen danwel partijen uit de maatschappij. Het begrip onafhankelijkheid ziet
niet alleen op onafhankelijkheid van de incumbent of een andere telecommunicatie-
onderneming, maar het houdt tevens een zekere onafhankelijkheid in ten opzichte
van de overheid en de politiek. Ook indien het gevaar voor belangenverstrengeling is
uitgesloten (bijvoorbeeld door enige vorm van structurele scheiding), dient ervoor te
worden gewaakt dat de politieke invloed op de toezichthouder niet te groot is.153

Een te grote onafhankelijkheid van de toezichthouder heeft in de rechtseconomie op
bezwaren gestuit vanwege de grote invloed op de toezichthouder via diverse belangen-
groepen. Aanhangers van de capture theory154 benadrukken dat te veel wordt veron-
dersteld dat de onafhankelijke toezichthouder slechts algemene (publieke) belangen
zal nastreven. Auteurs van deze theorie geven aan dat de toezichthouders voor een
belangrijk deel afhankelijk zijn van informatie van de spelers op de markt in kwestie.
De toezichthouder heeft per definitie een informatieachterstand op deze spelers. De
toezichthouder loopt bij het verzamelen van informatie het risico beïnvloed te wor-
den door diverse marktpartijen, hetgeen zijn onafhankelijkheid in gevaar kan bren-
gen. Hoewel de toezichthouder zich van dit gevaar bewust dient te zijn en zijn 
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152 Verra 2001, p. 174
153 Zie hierover: Prosser 1997 en Hancher e.a. 2003, p. 5-6 en de literatuurverwijzingen aldaar.
154 Zie voor een beschrijving van deze theorie Ogus 1994, p. 94.
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onafhankelijkheid dient te bewaken, bevat deze theorie volgens de communis opinio
onvoldoende grond om onafhankelijke toezichthouders om die reden niet in te stel-
len.155 Een goede informatievoorziening vanuit de sector is essentieel om te voorko-
men dat de toezichthouder door deze ‘informatiescheefheid’ niet in staat is effectief te
opereren. Een onvoldoende geïnformeerde toezichthouder dreigt immers een ‘gevan-
gene’ te worden van de organisaties waar deze toezicht op moet houden (gevaar van
regulatory capture).156 De onafhankelijke toezichthouder dient daarbij transparant te
werk te gaan en verantwoording voor zijn handelen af te leggen.

2.4 Het Europese effectiviteitsbeginsel

Deze telecommunicatieregulering, zoals neergelegd in de richtlijnen, dient volgens de
Europese wetsystematiek te worden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving.

Bij de implementatie van Europese richtlijnen vormt het uitgangspunt dat de vaststel-
ling van de (materiële) normen op communautair niveau plaatsvindt en de toepassing
en handhaving van deze normen op het nationale niveau. Slechts in incidentele geval-
len bieden richtlijnen ook op het procedurele vlak harmoniserende bepalingen. Bij
gebreke van Europese harmonisatie op het procedurele vlak, is de uitvoering en toe-
passing van de richtlijnen geheel afhankelijk van de uitvoering via nationale procedu-
res. In zijn interessante artikel wijst Hijmans er op dat deze systematiek een zwakke
schakel vormt in het Europese recht en moeilijk is te verenigen met dynamiek van
markten, als de communicatiemarkt.157 Hij beschrijft dat de wijziging van de maat-
schappelijke omstandigheden niet gepaard is gegaan met een principiële verschuiving
van de bevoegdheden van de nationale naar de communautaire overheid: ‘er is geen
Europese uitvoerings- en handhavingscapaciteit geschapen’.158 De uitvoering en hand-
having vindt voornamelijk op nationaal niveau plaats. Deze structuur, waarbij een
grote mate van afhankelijkheid bestaat van een juiste en volledige nationale tenuit-
voerlegging, kent inherente beperkingen. Immers, deze nationale afhankelijkheid kan
er in de praktijk toe leiden dat de toepassing van materiële normen van Europees recht
niet kunnen worden gehandhaafd, aangezien het nationale (proces)recht hiertoe geen
mogelijkheid biedt of beperkingen oplegt. De vraag die dan voorligt, is in hoeverre het
nationale procesrecht opzij dient te worden gezet of aangepast om de doorwerking
van het Europese recht te garanderen.
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155 Idem.
156 Notitie Liberalisering en privatisering in netwerksectoren, brief van de Minister van Economische

Zaken aan de Tweede Kamer van 21 februari 2000, Kamerstukken II, vergaderjaar 1999-2000, 27 018,
nr. 1, p. 11.

157 Hijmans 2004.
158 Hijmans 2004, p. 352.
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2.4.1 De nationale procesautonomie vs. effectieve implementatie

Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie volgt dat de nationale procesautono-
mie159 voorop staat, doch dat deze autonomie niet onbegrensd is. Het bereiken van de
doelstellingen van het Europese recht en de implementatie van de bepalingen van deze
richtlijnen mogen niet worden belemmerd door regels van het toepasselijke nationa-
le procesrecht. Bij de omzetting van richtlijnen dient te worden gegarandeerd dat
rechten en aanspraken, zoals neergelegd in het Europese recht – in casu de nieuwe tele-
communicatierichtlijnen – ook daadwerkelijk kunnen worden afgedwongen. Natio-
nale procesregels mogen de uitoefening van de door het gemeenschapsrecht verleende
rechten ‘niet in feite onmogelijk of uiterst moeilijk maken’:160

‘27. (...), dat het een aangelegenheid van de interne rechtsorde van elke Lidstaat is om de pro-

cesregels, (...) te geven (...) met dien verstande, dat deze regels niet ongunstiger mogen zijn

dan die welke voor soortgelijke rechtsvorderingen naar nationaal recht gelden en de uitoefe-

ning van de door het gemeenschapsrecht verleende rechten in feite niet onmogelijk of uiterst moei-

lijk mogen maken.’ (cursivering toegevoegd, ATO)

Deze regel van Europees recht, zoals ontwikkeld door het Hof van Justitie in zijn juris-
prudentie, staat bekend als het effectiviteitsbeginsel (ook aangeduid door het Hof van
Justitie als het doeltreffendheidsbeginsel of effectiviteitsvereiste). Vertaald naar de
telecommunicatieregelgeving betekent dit dat de materiële regels, zoals neergelegd in
de (nieuwe) richtlijnen (zowel wat de asymmetrische regels betreft als de regels met
betrekking tot toezicht en procedures) daadwerkelijk op nationaal niveau kunnen
doorwerken en niet mogen worden belemmerd door de toepasselijke nationale pro-
cesregels. Het effectiviteitsbeginsel kleurt de nationale procesregels als het ware verder
in en stelt eisen aan deze nationale regels. Het is aan het nationale recht om de ‘pro-
cesrechtelijke modaliteiten’161 te bepalen, voorzover deze voldoen aan het effectivi-
teitsvereiste. De rechtsbasis voor deze jurisprudentie is gelegen in artikel 10
EG-verdrag (voorheen artikel 5 EEG-verdrag), waaruit het Hof van Justitie heeft afge-
leid dat de lidstaten ervoor zorg dienen te dragen dat het gemeenschapsrecht effectief
in de nationale rechtsorde kan doorwerken. Artikel 10 EG-Verdrag luidt als volgt:

‘De lidstaten treffen alle algemene of bijzondere maatregelen welke geschikt zijn om de nako-

ming van de uit dit verdrag of uit handelingen van de instellingen der Gemeenschap voort-
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159 Zie voor een bespreking van de nationale procesrechtelijke autonomie en de door het Hof van Justitie
gestelde vereisten: Widdershoven 1996, p. 107-124 en Prechal 2005, p. 137-145 en p. 172-179.

160 Zie bijvoorbeeld HJEG arrest van 17 juli 1997, GT-link vs. DSB, C-242/95, Jur. 1997, p. I-440, r.ov. 27.
Deze overweging werd door het Hof van Justitie voor het eerst gehanteerd in de bekende Rewe/Comet
uitspraak: HJEG 16 december 1976, zaak C-33/76, Jur. 1996, p. I-1989. Zie voor een behandeling van
deze jurisprudentie Jans e.a. 2002, p. 72- 90. Zie voor een overzicht van de jurisprudentie tevens: Struys
2000. Het nationale procesrecht dient tevens te voldoen aan het beginsel van gelijkwaardigheid (non-
discriminatiebeginsel). Op dit beginsel zal in dit onderzoek niet nader op worden ingegaan.

161 HJEG arrest van 10 november 2003, Otto vs. Postbank, zaak C-60/92, Jur. 1993, p. I-5683, r.o.v. 14.
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vloeiende verplichtingen te verzekeren. Zij vergemakkelijken de vervulling van haar taak.

Zij onthouden zich van alle maatregelen welke de verwezenlijking van de doelstellingen van

dit Verdrag in gevaar kunnen brengen.’

Artikel 10 EG-Verdrag houdt de positieve plicht in tot het treffen van de noodzakelij-
ke maatregelen om de verplichtingen, uit onder meer richtlijnen, te verzekeren en de
negatieve plicht om zich te onthouden van die gedragingen die de doelstellingen van
het EG-Verdrag in gevaar kunnen brengen. De doelstelling van het EG-verdrag, de
totstandbrenging van een interne markt teneinde de welvaart voor de burgers van
Europa te verwezenlijken, zoals verder uitgewerkt in de secundaire wetgeving, speelt
ook bij de jurisprudentie op grond van artikel 10 EG-Verdrag een belangrijke rol.

Ten aanzien van procedureregels, ligt in concrete gevallen de vraag voor, is of sprake
is van een situatie waarbij het nationale procesrecht de uitoefening van Europese rech-
ten in feite onmogelijk of uiterst moeilijk maken. Bij de invulling en toepassing van de
nationale procedureregels zal hiermee rekening dienen te worden gehouden, ook bij
de vaststelling van de procedureregels voor het toezicht op de telecommunicatiesec-
tor. Deze verplichting geldt niet alleen voor de wetgever of de nationale rechter, doch
tevens voor de nationale toezichthouder zelf. Uit de zaak Duitsland vs. Commissie162

volgt dat ook alle nationale autoriteiten, zoals een toezichthouder, eveneens aan dit
Europese beginsel gebonden zijn.

Op welke wijze dient nu het nationale procedure- en procesrecht te worden getoetst?
In de jurisprudentie heeft het Hof hiervoor diverse criteria ontwikkeld. Daarbij die-
nen twee vragen te worden gesteld:
(i) test 1:

is sprake van feitelijk onmogelijk of uiterst moeilijk maken?
(ii) test 2:

zo ja, kan de nationale bepaling desondanks worden gerechtvaardigd op grond
van fundamentele beginselen van het nationale rechtsstelsel (de procedurele rule
of reason)?

Test 1
Op welke wijze wordt dit criterium (in feite niet onmogelijk of uiterst moeilijk mogen
maken) nu door het Hof van Justitie uitgelegd? In de genoemde zaak Duitsland vs.
Commissie ging het (mede) om de vraag of de wijze van interne taakverdeling tussen
diverse nationale autoriteiten afbreuk deed aan het beginsel van effectiviteit. Het Hof
van Justitie overweegt hierover als volgt:

‘13. (...) Anderzijds is het niet aan de Commissie, zich uit te laten over de verdeling van

bevoegdheden volgens de organieke bepalingen van elke Lidstaat en over de respectieve ver-
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162 HJEG arrest van 12 juni 1990, Duitsland vs. Commissie, zaak C-8/88, Jur. 1990, p. I-2321, r.o.v. 13.
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plichtingen van de autoriteiten van de bond en van de deelstaten. De Commissie kan slechts

controleren, of het overeenkomstig de bepalingen van de nationale rechtsorde vastgestelde rechts-

stelsel van controle- en toezichtsmaatregelen afdoende is om een juiste toepassing van de commu-

nautaire voorschriften mogelijk te maken.’ (cursivering toegevoegd, ATO) 163

Hoewel de nationale rechtsorde (in casu de nationale procesregels) voorop staat, zal bij
de toepassing van deze nationale regels van procesrecht wel de vraag dienen te worden
gesteld of deze bepalingen van de nationale rechtsorde ‘afdoende’ zijn om een juiste toe-
passing van communautaire voorschriften mogelijk te maken. De test die door het Hof
van justitie in de zaak Duitsland vs. Commissie is geformuleerd, lijkt daarbij minder
stringent dan de eerder genoemde criteria van ‘feitelijk onmogelijk’ en ‘uiterst moeilijk’:
het nationale rechtsstelsel dient ‘afdoende’ te zijn om toepassing van de Europese voor-
schriften mogelijk te maken. Het is derhalve niet volledig uitgekristalliseerd hoe streng
de nationale voorschriften dienen te worden getoetst. De jurisprudentie van het Hof van
Justitie is casuïstisch, hetgeen het formuleren van algemene regels bemoeilijkt. Uit deze
jurisprudentie zijn in feite twee stromingen af te leiden, waarbij een zware test van ‘in
feite onmogelijk of uiterst moeilijk maken’ danwel een soepelere norm, waarbij wordt
bezien of het nationale rechtsstelsel wel ‘afdoende is om een juiste toepassing van de
communautaire voorschriften mogelijk te maken’. Uit de meer recente jurisprudentie
zou kunnen worden afgeleid dat het Hof van Justitie deze laatste norm vaker hanteert.164

Wat de bepalingen van de Europese telecommunicatierichtlijnen betreft, dient derhal-
ve te worden bezien in hoeverre de toepassing van de verplichtingen en rechten die uit
deze richtlijnen voortvloeien zodanig worden belemmerd door regels van het Neder-
landse (bestuurs)procesrecht dat deze regels in feite niet als ‘afdoende’ zouden kunnen
worden gekwalificeerd. Deze communautaire voorschriften betreffen voor de nieuwe
telecommunicatierichtlijnen niet alleen materiële voorschriften (bijvoorbeeld de
vraag: heeft de betrokken onderneming recht op toegang?), maar tevens processuele
voorschriften (bijvoorbeeld ten aanzien van de bevoegdheden van de nationale toe-
zichthouder en beroepsprocedures). De nieuwe Europese telecommunicatierichtlij-
nen bevatten een minimumharmonisatie ten aanzien van procedurele voorschriften,
die voorrang hebben boven de nationale procedure- en procesregels. Zowel wat de
materiële voorschriften als de processuele bepalingen uit de richtlijnen betreft, geldt
dat het nationale procesrecht ‘afdoende’ dient te zijn om een juiste toepassing van deze
Europese voorschriften mogelijk te maken. In het onderhavige onderzoek zullen
regels van het Nederlandse (bestuurs)procesrecht aan de Europese effectiviteitstoets
worden onderworpen, waarbij de nadruk op de soepelere norm zal komen te liggen.
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163 Idem.
164 Zie bijvoorbeeld de hierna te bespreken jurisprudentie HJEG arrest van 11 september 2003, Safalero vs.

Prefetto di Genova, zaak C-13/01, Jur. 2003, p. I-8679 (zie paragraaf 2.4.2) en HJEG 13 januari 2005,
Streekgewest Westelijk Noord-Brabant vs. Staatssecretaris van Financiën, zaak C-174/02 Jur. 2005, p. I-85
(zie Hoofdstuk 9, paragraaf 9.4.1). Prechal stelt de nationale autonomie voorop, waarbij slechts in som-
mige gevallen een aanpassing noodzakelijk is: Prechal 2005, p. 173.
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Test 2
Nadat is vastgesteld dat de betrokken nationale bepaling tot effect heeft dat de toepas-
sing van het Europese recht (in casu de telecommunicatierichtlijnen) in feite niet moge-
lijk zijn of uiterst moeilijk maken of indien de nationale procesregel niet als ‘afdoende’
kan worden gekwalificeerd, dient vervolgens te worden onderzocht of de nationale
bepaling desondanks kan worden gerechtvaardigd op grond van fundamentele beginse-
len van het nationale rechtsstelsel. Door Van Gerven165 wordt deze test aangeduid als de
balancing rule. Prechal166 duidt deze test aan als de procedural rule of reason. Het natio-
nale rechtsbeginsel dient te worden afgewogen tegen het belang van effectieve imple-
mentatie van het Europese recht. Bij deze test dient de vraag te worden beantwoord of
een nationale procesrechtelijke bepaling die de toepassing in een concreet geval belem-
mert, in voldoende mate wordt gerechtvaardigd door beginselen die aan het nationale
stelsel van rechtsbescherming ten grondslag liggen, zoals de rechten van de verdediging,
het rechtszekerheidsbeginsel en het goede verloop van de procedure.167

Bij deze test dient derhalve een afweging te worden gemaakt tussen een effectieve toe-
passing van het EG-recht enerzijds – dat gediend is met het opzij zetten van nationa-
le beperkingen – en de nationale beginselen van procesrecht anderzijds.168 Daarbij
dient te worden bezien hoe ernstig de inbreuk op het Europese recht is en welke plaats
de betrokken procesregel in het nationale recht inneemt. In de zaak Peterbroeck over-
weegt het Hof van Justitie hierover als volgt:

‘14. Voor de toepassing van die beginselen moet in ieder geval, waarin de vraag rijst of een natio-

nale procesregel de toepassing van het gemeenschapsrecht onmogelijk of uiterst moeilijk maakt,

worden onderzocht met in aanmerkingneming van de plaats van die bepaling in de gehele pro-

cedure, en van het verloop en de bijzondere kenmerken ervan, voor de verschillende nationale

instanties. In voorkomend geval moet rekening worden gehouden met de beginselen die aan het

nationale stelsel van rechtspraak ten grondslag liggen, zoals de bescherming van de rechten van

de verdediging, het rechtszekerheidsbeginsel en het goede verloop van de procedure.’169

Het is derhalve mogelijk dat hoewel bijvoorbeeld een verjaringstermijn, zoals neerge-
legd in het toepasselijk nationale recht, de doorwerking van het Europese recht uiterst
moeilijk maakt, deze bepaling kan worden gerechtvaardigd op grond van het alge-
meen aanvaarde rechtszekerheidsbeginsel.170 In dat geval gaat het nationale
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165 Van Gerven 2000, p. 533.
166 Prechal 1998, p. 690-693. Vgl. Biondi 1999, p. 1274, die de regel aanduidt als ‘principle of equivalence’.
167 Widdershoven 2004, p. 322.
168 Idem.
169 HJEG arrest van 14 december 1995, Peterbroeck vs. Belgische Staat, zaak C-312-93, Jur. 1995, p. I-4599.

Zie tevens HJEG 14 december 1995, Van Schijndel, gevoegde zaken C-430/93 en C-431/93, Jur. 1995,
p. I-4705, r.o.v. 21.

170 Zie bijv. de zaken HJEG 16 december 1976, Rewe/Comet, zaak C-33/76, Jur. 1996, p. I-1989 en Fantask,
zaak C-188/95, Jur. 1997, p. I-6783.
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(bestuurs)recht voor en kan de nationale regel toepassing vinden, ondanks de belem-
mering die de regel opwerpt voor de effectieve doorwerking van het Europese recht.
In elk concreet geval dient het Europese belang tot effectieve doorwerking aan de ene
kant en het belang van de nationale procesregel aan de andere kant te worden afgewo-
gen. In feite heeft het Hof van Justitie in deze rechtspraak een balans proberen te vin-
den tussen de functionele vereisten van het Europese recht (effectieve doorwerking in
het licht van de EG-doelstellingen) en de waarborgfunctie van het nationale recht,
zoals deze verankerd ligt in diverse rechtsregels van de lidstaten. Daarbij hecht het Hof
van Justitie groot belang aan het rechtszekerheidsbeginsel, het verdedigingsbeginsel en
de regels ten aanzien van de goede procesorde. Prechal heeft gewezen op het sterk
casuïstische karakter van deze door het Hof van Justitie geformuleerde rechtsregel,
waarvan de uitkomst in concrete gevallen moeilijk is te voorspellen.171

Uit de Nederlandse rechtspraak is deze procedurele rule-of-reason-toets bij de toepas-
sing van nationale (fatale) bezwaar- en beroepstermijnen, de bedenkingenfuik, de
ambtshalve toetsing en de formele rechtskracht aan de orde geweest. Deze nationale
procesregels zijn in de nationale rechtsorde vastgelegd vanwege het rechtszekerheids-
beginsel.172 Zo is onder meer door het Hof van Justitie uitgemaakt dat fatale termij-
nen in beginsel zijn gerechtvaardigd door het grondbeginsel van de rechtszekerheid,
dat zowel de rechtszoekende als de bevoegde autoriteiten beoogt te beschermen. Het
nationale rechtszekerheidsbeginsel prevaleert in beginsel boven de effectuering van
het EG-recht.173 Een ander voorbeeld betreft de nationale procesregel ten aanzien van
het gezag van gewijsde (artikel 4:6 Awb). In het arrest Kühne & Heitz heeft het Hof van
Justitie recentelijk bepaald dat in beginsel het gemeenschapsrecht niet vereist dat een
bestuursorgaan moet terugkomen op een besluit dat definitief geworden is na het ver-
strijken van een redelijke beroepstermijn of na uitputting van alle rechtsmiddelen.174

In de specifieke omstandigheden van de zaak Kühne & Heitz neemt het Hof van Jus-
titie echter wel een bestuurlijke heroverwegingsplicht van een definitief geworden
besluit aan. Belangrijke omstandigheid vormt daarbij dat het nationale recht een
bevoegdheid tot heroverweging van het bestuursorgaan kent. De overige drie (cumu-
latieve) voorwaarden betreffen – in het kort – dat de hoogste nationale rechter eerder
een foutieve uitleg van het EG-recht heeft gegeven, dat deze foutieve uitleg nadien
komt vast te staan door een uitspraak van het Hof van Justitie en de betrokkenen
belanghebbende na deze uitspraak onmiddellijk actie neemt door het bestuursorgaan
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171 Prechal 2005, p. 175.
172 Zie voor een bespreking van deze jurisprudentie: Widdershoven 2004, p. 322-325.
173 Deze toetsing kan in concrete gevallen anders uitpakken, waar juist het effectiviteitsbeginsel voorrang

heeft: zie bijvoorbeeld HJEG 24 september 2002, Grundig Italiana, zaak C-255/00, Jur. 2002, p. I-8003,
waaruit blijkt dat de toepassing van een met terugwerkende kracht verkorte fatale beroepstermijn in
strijd kan zijn met het effectiviteitsbeginsel.

174 Arrest HJEG 13 januari 2004, Kühne & Heitz vs. Productschap voor Pluimvee en Eieren, zaak C-453/00,
AB 2004/58, m.nt. RW, r.o.v. 24. Vgl. HR 24 januari 2003, Maple Tree vs. Staat, NJ 2003/629.
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om heroverweging van het besluit te verzoeken.175 Ten slotte kan worden genoemd de
uitspraak van de Afdeling van 20 augustus 2003, waarin de Afdeling de bedenkingen-
fuik buiten toepassing laat in het geval een toetsing op grond van het EG-recht dient
plaats te vinden.176 De Afdeling geeft aan dat het feit dat de Europeesrechtelijke gron-
den niet eerder zijn aangevoerd niet

‘in de weg staat aan beoordeling daarvan, nu het hier gaat om mogelijk rechtstreeks werken-

de bepalingen van Europees recht waarvan de handhaving door de nationale rechter moet

worden verzekerd, en de afwijzing van die beoordeling ertoe zou kunnen leiden dat het

gemeenschapsrechtelijke effectiviteitsbeginsel wordt geschonden’.

De Afdeling gaat er hierbij kennelijk van uit dat de bedenkingenfuik onvoldoende kan
worden gerechtvaardigd door het rechtszekerheidsbeginsel en de doorwerking van het
EG-recht voorrang heeft.

2.4.2 Het beginsel van effectieve rechtsbescherming

Het effectiviteitsvereiste is door het Hof van Justitie nader uitgewerkt in de context
van rechtsbescherming (het beginsel van effectieve rechtsbescherming). Met het ver-
eiste van effectieve rechtsbescherming wordt bedoeld dat particulieren alle rechten die
zij aan het gemeenschapsrecht ontlenen bij de nationale rechter in beginsel moeten
kunnen afdwingen:

‘Op grond hiervan moet een particulier binnen de nationale rechtsorde de rechten en aan-

spraken die hij kan ontlenen aan het EG-recht daadwerkelijk in rechte kunnen afdwingen.

Daartoe moet zijn voorzien in een effectieve toegang tot de rechter en moet de rechter

beschikken over effectieve remedies, waarmee schendingen van EG-recht daadwerkelijk onge-

daan kunnen worden gemaakt.’177

Van Gerven benadrukt dat sprake dient te zijn van ‘adequate judicial protection’ en
niet van een ‘minimum protection’.178 Daarbij geeft hij aan dat de ‘remedies’ (voorzie-
ningen/maatregelen) zo efficiënt mogelijk dienen te zijn.

In de zaak Safalero179 kwam de vraag aan de orde of de importeur Safalero over een
voldoende rechtsgang beschikte die hem een doeltreffende rechtsbescherming bood
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175 Zie voor een bespreking van dit arrest en de mogelijke gevolgen voor het Nederlandse bestuursproces-
recht: Barkhuysen & Griffioen 2004 en de literatuurverwijzingen aldaar.

176 ABRvS 20 augustus 2003, Vereniging Verontruste Burgers van Voorne, AB 2003/391, m.nt. RW.
177 Widdershoven, 1999, p. 80.
178 Van Gerven 2000, p. 529-230.
179 HJEG arrest van 11 september 2003, Safalero vs. Prefetto di Genova, zaak C-13/01, Jur. 2003, p. I-8679,

r.o.v. 50-55. Vgl. de uitspraak HJEG 11 juni 1991, Verholen e.a., zaak C-87/90, Jur. 1991, p. I-3757, r.o.v.
24, waarin het Hof van Justitie hetzelfde criterium hanteert.

02.qxd  10-04-2006  14:14  Pagina 72



zijn communautaire rechten te kunnen claimen. Daarbij speelden vragen van natio-
naal procesrecht, in casu de procesbevoegdheid en het procesbelang. Het Hof van Justi-
tie oordeelde:

‘50. Voorts is de vaststelling van de procesbevoegdheid en het procesbelang van een justitiabe-

le in beginsel weliswaar een kwestie van nationaal recht, maar moet de nationale wettelijke

regeling ingevolge het gemeenschapsrecht een doeltreffende rechtsbescherming waarborgen.’

(cursivering toegevoegd, ATO)

Het Hof van Justitie sluit hierbij aan bij de soepelere norm van de genoemde zaak
Duitsland vs. Commissie. In casu meende het Hof van Justitie evenwel dat aan dit ver-
eiste was voldaan, aangezien Safalero in de nationale procedure, betreffende de aan
hem opgelegde geldboete in de gelegenheid was gesteld de onwettigheid van de onder-
liggende nationale regeling wegens strijd met het gemeenschapsrecht, aan te voeren.

Ook de invulling van het nationale begrip belanghebbende kan door dit beginsel wor-
den beïnvloed.180 Het beginsel kan ook met zich meebrengen dat een naar nationaal
recht niet-appellabele handeling of besluit toch als een voor beroep vatbare beslissing
moet worden aangemerkt. Jans & Van der Gronden wijzen in hun annotatie onder de
zaak Streekgewest Westelijk Noord-Brabant er op dat het beginsel van effectieve rechts-
bescherming, zoals door het Hof van Justitie toegepast in deze zaak, naar hun mening
aan de invoering van een relativiteitseis in het Nederlands bestuursrecht in de weg
staat.181 In deze zaak overweegt het hof dat een belanghebbende een beroep moet kun-
nen doen op strijdigheid met het verbod van artikel 93, lid 2 laatste volzin EG-Verdrag
(verboden staatssteun), ongeacht of hij wordt geraakt door concurrentievervalsing als
gevolg van de steunmaatregel. Jans & Van der Gronden merken op dat in navolging van
Verholen & Safalero het Hof van Justitie opnieuw een soepelere norm hanteert dan de
strengere toetsingsnorm ‘in feite onmogelijk of uiterst moeilijk maken’. Voor een der-
gelijke ruime invloed van de effectiviteitsleer op het nationale procesrecht pleit ook
Kakouris182. Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie leidt hij af dat in feite niet
meer over een ‘nationale autonomie’ ten aanzien van het nationale bestuursproces-
recht kan worden gesproken. Ook Jans pleit in zijn oratie183 voor een zwaardere toet-
sing van nationale procesrechtelijke bepalingen aan het effectiviteitsvereiste. De
nationale rechter oefent een belangrijke taak uit bij de controle op een juiste toepas-
sing van het Europese recht. Deze controlefunctie mag in zijn visie niet onderge-
sneeuwd raken door de rechtsbeschermingsfunctie van het nationale bestuursrecht.
Of anders gezegd: de instrumentele functie van het bestuursrecht mag niet te snel
door de rechtsbeschermingsfunctie opzij worden gezet. Jans pleit in zijn oratie voor
een heroriëntatie, zodat de Europese controlefunctie van de bestuursrechter beter uit
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180 Jans 1993.
181 Zie tevens Jans 2005, p. 5-8.
182 Kakouris 1997.
183 Jans 2005.
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de verf komt.184 De Europese ONP richtlijnen voorzien in rechten en aanspraken van
telecommunicatieondernemingen die in het nationale recht moeten worden omgezet.
Bovendien stellen de richtlijnen de nodige eisen aan de effectiviteit van het toezicht.
Bij deze omzetting dient te worden gegarandeerd dat deze rechten en aanspraken en
het toezicht ook daadwerkelijk wordt geëffectueerd.

Deze effectieve rechtsbescherming dient evenwel niet beperkt te zijn tot toegang tot
een rechter (die beschikt over effectieve remedies) binnen een redelijke termijn, doch
dient tevens te zien op de onafhankelijke toezichthouder, als een orgaan dat door de
Europese richtlijnen is belast met de controle op de naleving van de verplichtingen
van de richtlijnen. Deze toezichthouders vormen een orgaan van een lidstaat, die zich
aan de verplichtingen voortvloeiende uit artikel 10 EG-Verdrag hebben te houden. De
toegang tot de nationale regelgevende instanties (de toezichthouders), die beschikken
over voldoende effectieve remedies, dient dan ook door de nationale wetgever te wor-
den gegarandeerd.185 Bovendien dienen deze (onafhankelijke) toezichthouders de aan
hen opgelegde verplichtingen op grond van het Europese recht uit te oefenen met een
‘reasonable degree of efficiency’:

‘So each Member State has a duty to designate a national authority to carry out tasks impo-

sed on the State by Community law and to provide the authority in question with the powers

and staff it needs to carry out the Community law tasks with reasonable efficiency.’186

Temple Lang noemt in dit verband de telecommunicatie- en postrichtlijnen, die – wat
het onafhankelijkheidscriterium van de toezichthouders betreffen – in feite een uit-
werking vormen van artikel 10 EG-Verdrag. Volgens Temple Lang ziet dit beginsel
tevens op de duur van procedures:

‘There must also be a duty to ensure that national courts are capable of providing protection

for Community law cases within a reasonable time. Justice delayed is justice denied. Since

Community courts have a duty to deal with Community law cases within a reasonable time,

national courts must have similar duties, and national legislatures have a duty to ensure that

the courts are able to do so.’187

Daarnaast kan het beginsel tevens tot een verschuiving in de bewijslast leiden en aan
nationale autoriteiten een verplichting tot motivering opleggen met betrekking tot
besluiten die zij nemen, zodat de betrokkene in staat wordt gesteld zijn Europese rech-
ten onder de best mogelijke omstandigheden te verdedigen.188
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184 Jans 2005, p. 27.
185 In dezelfde zin Temple Lang 2000, p. 394.
186 Idem. Zie tevens: Temple Lang 1998, p. 114.
187 Temple Lang 2000, p. 395.
188 Jans e.a. 2002, p. 82.
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2.4.3 Effectieve handhaving

In het kader van de effectieve doorwerking van het EG-recht kan het Griekse maïs-
arrest van het Hof van Justitie niet onvermeld blijven.189 In dit arrest overwoog het
Hof van Justitie dat de lidstaten op grond van artikel 10 EG-verdrag verplicht zijn alle
passende maatregelen te nemen om de doeltreffende toepassing van het gemeen-
schapsrecht te verzekeren. Daartoe dienen de lidstaten er op toe te zien, dat overtre-
dingen van het gemeenschaprecht onder gelijke materiële en formele voorwaarden
worden bestraft als vergelijkbare en even ernstige overtredingen van het nationale
recht, maar deze maatregelen dienen wel ‘doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend’
te zijn.190 In latere jurisprudentie heeft het Hof van Justitie verder bepaald dat bij deze
nationale handhaving ook de algemene rechtsbeginselen en de fundamentele vrijhe-
den en mensenrechten, zoals die zijn gewaarborgd door het EVRM, in acht moeten
worden genomen.191 Widdershoven duidt dit beginsel voor handhaving aan als ‘een
doelgebonden handhavingsplicht, die moet voldoen aan de beginselen van gelijkwaar-
digheid, effectiviteit, afschrikwekkendheid en evenredigheid’.192 Vertaald naar de
handhaving door de toezichthouder op de telecommunicatiemarkt, dient de vraag te
worden gesteld of het effectiviteitsbeginsel voor OPTA tot een handhavingsplicht (van
Europese) regels kan leiden. Volgens Widdershoven heeft deze Europese jurispruden-
tie in Nederland tot een zekere verharding van de handhaving geleid.193 In het kader
van Hoofdstuk 8 zal nader op de handhavingsplicht (op grond van het Europese en
nationale) recht worden ingegaan (paragraaf 8.2).

2.5 Conclusie: vereisten voor effectief toezicht

Beziet men het Europese effectiviteitsvereiste in het licht van de beschreven telecom-
municatieregulering dan kunnen hieruit een aantal conclusies worden getrokken.

De Europese richtlijnen dienen te worden geïmplementeerd in – of anders geformu-
leerd: vertaald naar – nationaal recht. Daarbij staat in beginsel de nationale autono-
mie voorop, waarbij het nationale recht dient zorg te dragen voor een adequate
handhavingsstructuur van Europese rechten en plichten. Indien dit uitgangspunt
wordt vertaald naar het telecommunicatierecht dan is het in beginsel aan het nationa-
le recht – in casu: het Nederlandse recht – om zorg te dragen voor de (procedurele)
inbedding van deze richtlijnen. Centraal in deze richtlijnen is de vormgeving van het
toezicht door de nationale onafhankelijke toezichthouder, die uitvoering dient te
geven aan de ex ante regulering. Dit toezicht dient zodanig te worden ingericht dat
effectieve doorwerking van de rechten en plichten, zoals vervat in de telecommunica-

75

CONCLUSIE: VEREISTEN VOOR EFFECTIEF TOEZICHT 2.5

189 HJEG 21 september 1989, Commissie vs. Griekenland, zaak C-68/88, Jur. 1989, p. I-2965.
190 R.o.v. 23-24 Griekse maïs-arrest (zie vorige noot).
191 Zie onder meer HJEG 12 juni 2003, Schmidtberger, zaak C-112/00, AB 2003/377, m.nt. AdMvV.
192 Widdershoven 2004, p. 299. Zie tevens Jans e.a. 2002, p. 280.
193 Widdershoven 2004, p. 300.
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tierichtlijnen, mogelijk is. Bij deze omzetting dient door het nationale (proces)recht te
worden gewaarborgd dat een doeltreffende werking van het toezicht, zoals voorge-
staan door de richtlijnen, mogelijk is. Het Europese recht stelt derhalve eisen aan de
kwaliteit van het nationale (proces)recht om dit toezicht te effectueren. Daarbij dient
evenwel niet te snel te worden blind gevaren op bestaande juridische systemen en
structuren, doch dient te worden onderzocht in hoeverre het nationale systeem wel-
licht aanpassing behoeft om de effectiviteit van de doorwerking van het Europese
recht – voor wat betreft het onderhavige onderzoek: het telecommunicatietoezicht –
te vergroten. Temple Lang heeft dit in zijn rapport aangegeven als dat ‘lawyers need to
think more about the effectiveness of judicial systems’.194 Op de lidstaten rust een
positieve plicht om de doorwerking van het Europese recht te verbeteren.

In het geval van het telecommunicatietoezicht is in feite een dubbele effectiviteitstest
aan de orde. In de eerste plaats stellen de telecommunicatierichtlijnen zelf de nodige
eisen om de effectiviteit van het toezicht te vergroten. In de tweede plaats dient bij de
implementatie van deze richtlijnen sprake te zijn van een effectieve doorwerking, die
niet wordt belemmerd door niet-gerechtvaardigde regels van nationaal procedure- en
procesrecht. De nationale regels mogen niet onnodig ingewikkeld zijn en adequate
instrumenten dienen voorhanden te zijn om de door de regulering beoogde doelstel-
lingen te bereiken.

In concreto betekent dit dat de procedurele spelregels bij het toezicht door de nationa-
le toezichthouder aan de volgende minimumvereisten dienen te voldoen, welke uit de
telecommunicatierichtlijnen en het Europese effectiviteitsvereiste kunnen worden
afgeleid:

(i) deskundigheid
Het toezicht op de telecommunicatiemarkt, de bijbehorende procedureregels en de
procesregels inzake rechtsbescherming dienen gericht te zijn op de noodzakelijke
materiedeskundigheid (specialisatie). Kennis van de (dynamiek van de) telecommu-
nicatiemarkt vormt daarbij een vereiste.

(ii) onafhankelijkheid
De toezichthouder dient onafhankelijk van marktpartijen en de politiek te kunnen
opereren. Bij de uitoefening van zijn toezichthoudende taken stelt hij zich onpartijdig
en zonder vooringenomenheid op.

(iii) bevoegdheid
De toezichthouder beschikt over voldoende en ruime bevoegdheden om – in het licht
van de doelstellingen van de telecommunicatierichtlijnen – effectief toezicht te kun-
nen uitoefenen.
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194 Temple Lang 2000, p. 425.
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(iv) snelheid
Gezien de dynamiek van de markt en de snel op elkaar volgende technische ontwik-
kelingen, zal de besluitvorming en het procesrecht (de rechtsbescherming) op deze
snelheid moeten zijn ingesteld.

(v) asymmetrie
De ongelijkheid en afhankelijkheid tussen en van marktpartijen, die met name bij
vraagstukken over toegang tot netwerken tot uitdrukking komt, brengt met zich mee
dat bij de positionering van procespartijen en het toekennen van instrumenten aan de
toezichthouder met dit gegeven rekening dient te worden gehouden.

(vi) recht op informatie
De toezichthouder beschikt over een informatieachterstand ten opzichte van de
marktpartijen. De toezichthouder moet in staat worden gesteld de informatie op
effectieve wijze te verzamelen en marktpartijen dienen zelf de benodigde informatie
aan de toezichthouder te verstrekken. De bewijslast die op de toezichthouder rust mag
niet van dien aard zijn dat de toezichtstaak in feite wordt belemmerd.

(vii) transparantie:
Consultatie met de betrokken markt is cruciaal ten einde rekening te kunnen houden
met de specifieke marktomstandigheden (kennis van de markt) en belangen van
betrokken marktpartijen; daarnaast dient de besluitvorming van de toezichthouder
eveneens transparant te zijn ter vergroting van zijn legitimiteit en controleerbaarheid.

(viii) zorgvuldigheid
In het licht van de te bereiken doelstellingen en de daarmee gepaard gaande (soms
tegenstrijdige) grote belangen, vereist het onafhankelijke toezicht een zorgvuldige
belangenafweging en besluitvorming door de toezichthouder; daarbij spelen tevens
aspecten van hoor en wederhoor, de goede procesorde en het vertrouwensbeginsel een
rol.

(ix) proportionaliteit
Het noodzakelijkheids- en evenredigheidsbeginsel vormen zowel in het Europese als
het nationale bestuursrecht een belangrijk uitgangspunt: maatregelen en procedures
mogen niet onevenredig bezwarend zijn en dienen noodzakelijk te zijn in het licht van
het beoogde doel.

(x) rechtszekerheid
Het rechtszekerheidsbeginsel is het beginsel dat vereist dat het objectieve recht duide-
lijk is en dat het ook op duidelijke en voorspelbare wijze wordt toegepast.

(xi) effectieve handhaving
De onafhankelijke toezichthouder beschikt over adequate handhavingsinstrumenten,
welke doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend zijn.
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(xii) effectieve rechtsbescherming
De rechten en plichten die uit de telecommunicatierichtlijnen voortvloeien dienen
daadwerkelijk voor de nationale rechter te kunnen worden geëffectueerd.

In de hierna volgende hoofdstukken zullen deze minimumvoorwaarden nader wor-
den uitgewerkt en worden bezien in hoeverre met deze beginselen rekening is gehou-
den bij de inrichting van de procedurele aspecten van het toezicht en op welke wijze
zij doorwerken in het besluitvormingsrecht en procesrecht bij het toezicht op de tele-
communicatiemarkt.

Deze minimumvereisten zullen als toetsingscriteria worden gehanteerd bij het onder-
havige onderzoek. Bij het in kaart brengen van de aan de telecommunicatietoezicht-
houder toegekende bevoegdheden, de regels voor het besluitvormingsproces, de
handhavingsinstrumenten en de rechtsbescherming zal worden bezien in hoeverre
rekening is gehouden met deze uitgangspunten.
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3 De bevoegdheden van de toezichthouder

3.1 Inleiding

Zoals aangegeven in Hoofdstuk 2, ontstaat concurrentie in een netwerkmarkt als de
telecommunicatiemarkt niet vanzelf maar vereist dit marktordening en begeleiding
van het liberaliseringsproces door een onafhankelijke toezichthouder.

De stelling van diverse auteurs195 is echter dat het Nederlandse staats- en bestuursrecht
zich niet goed leent voor slagvaardig toezicht op markten, zoals de telecommunicatie-
markt. Het nationale staatsrecht zou niet zijn ingericht op ex ante regulering: het
staatsrecht zou ervan uitgaan dat de armslag van de toezichthouder beperkt is en geen
ruime bevoegdheden kunnen worden toegekend. In deze discussie spelen diverse
staats- en bestuursrechtelijke begrippen en beginselen een rol.196 Daarbij dient de
vraag te worden beantwoord in hoeverre deze begrippen en beginselen daadwerkelijk
een obstakel vormen voor de positionering van OPTA als ex ante toezichthouder.

Het denken in termen van de wetmatigheid van het bestuur vindt zijn oorsprong in het
liberale gedachtegoed, waarbij zoveel mogelijk beschermingsmechanismen tegen het
bestuur in stelling moesten worden gebracht.197 Het legaliteitsbeginsel vormde daarbij
een belangrijk middel om het optreden van het bestuur aan banden te leggen en te con-
troleren. Kort gezegd houdt dit beginsel het vereiste in dat het overheidshandelen op
een wettelijke grondslag dient te berusten. Als complement van dit beginsel wordt het
specialiteitsbeginsel toegepast, waarbij bestuursbevoegdheden slechts werden toege-
kend met het oog op bepaalde doelen. De toegekende bevoegdheden mogen niet wor-
den aangewend voor andere dan de omschreven doelen (het verbod van détournement
de pouvoir). Bij de evolutie van de sociale rechtsstaat kwam deze fixatie op de legaliteit
van het overheidshandelen meer op de achtergrond: het overheidsingrijpen werd juist
gewenst geacht, indien het voldoet aan randvoorwaarden als rechtszekerheid, rechtsge-
lijkheid en zorgvuldigheid. Reeds in het inleidende hoofdstuk (Hoofdstuk 1, paragraaf
1.9) is bij deze ontwikkeling stilgestaan. In een dynamische omgeving is behoefte aan
meer open normen, waarbij aan het bestuur voldoende ruimte wordt gelaten om op

195 Zie onder meer: De Ru 2001en Edens 2000, p. 10-13.
196 Verschillende dilemma’s die zich hierbij voordoen, zijn in kaart gebracht in: De Ru & Peters 2000, p.

12-16.
197 Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2002, p. 298.
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veranderende omstandigheden in te spelen. Zoethout wijst op deze ontwikkeling in zijn
bijdrage aan de bundel ‘De rechtsstaat als toetsingskader’.198 Zij signaleert dat sprake is
van een terugtred van de wetgever en dat het gezien de maatschappelijke ontwikkelin-
gen noodzakelijk is meer uit handen te geven aan de administratie.199 Door deze ont-
wikkeling wordt het in haar visie belangrijker de aandacht meer te richten op de vraag
of sprake is van een behoorlijke administratie. Dit vormt naar haar mening een wezen-
lijk element van de rechtsstaat in sociaal-ethische zin. Onder invloed van de ontwikke-
ling van de sociale rechtsstaat is de werking van het legaliteitsbeginsel dan ook
enigszins gerelativeerd. Geconstateerd dient evenwel te worden dat dit beginsel een
belangrijk aandachtspunt heeft gevormd bij het toekennen van bevoegdheden aan
OPTA. De focus lag op een inperking van bevoegdheden en werd niet in voldoende
mate bezien welke bevoegdheden in het licht van de Europese ex ante regulering nood-
zakelijk waren om een effectief toezicht op deze markt te realiseren.

3.2 Democratische inbedding

Een aspect dat een rol speelt bij de vraag of welke bevoegdheden aan een onafhankelij-
ke toezichthouder kunnen worden toegekend, betreft de democratische legitimatie van
deze organen.200 In een democratische rechtsstaat wordt als uitgangspunt gehanteerd
dat overheidsbeslissingen in beginsel worden genomen door organen die de burgers
vertegenwoordigen. Organen waar een dergelijke democratische legitimatie ontbreekt,
kampen met een autoriteitsprobleem, hetgeen ertoe kan leiden dat slechts beperkte
bevoegdheden worden toegekend. In het Nederlandse systeem is de minister verant-
woording verschuldigd aan de Tweede Kamer en vindt de controle op onafhankelijke
toezichthouders (zelfstandige bestuursorganen) dan ook via het instrument van de
ministeriële verantwoordelijkheid plaats. Aangezien echter de ministeriële invloed op
deze onafhankelijke toezichthouders – juist gezien hun onafhankelijkheid – in veel
gevallen aanzienlijk is ingeperkt, is de parlementaire invloed op het functioneren van
onafhankelijke toezichthouders niet groot althans slechts indirect. Weinig politieke
invloed kan dan ook op onafhankelijke toezichthouders worden uitgeoefend, hetgeen
tot fricties kan leiden tussen het parlement en de Minister, maar ook tussen het parle-
ment en de toezichthouders rechtstreeks. Deze situatie heeft tot gevolg dat de onafhan-
kelijkheid van deze organen steeds weer opnieuw ter discussie wordt gesteld, mede
vanwege de grote groei van deze onafhankelijke toezichthouders de laatste jaren.201
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198 Zoethout 2003.
199 Vgl. Schueler 2004.
200 Zie voor een volledige behandeling van de constitutionele aspecten van onafhankelijke toezichthou-

ders: Verhey & Verheij 2005.
201 Zie bijvoorbeeld het recente rapport van de werkgroep-Kohnstamm, waar wordt gepleit voor herstel

van het primaat van de ministeriële verantwoordelijkheid. Vanuit dat perspectief pleit deze werkgroep
ervoor de onafhankelijke toezichthouders in het geheel af te schaffen: Werkgroep Verzelfstandigde
Organisaties op Rijksniveau (Werkgroep-Kohnstamm), ‘Een herkenbare staat: investeren in de over-
heid’, Den Haag, 2004. Zie voor een bespreking van dit rapport: Verhey & Verheij 2005, p. 189-190 en
Zijlstra 2004.
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Welke invloed kunnen de Tweede Kamer en de Minister van Economische Zaken uit-
oefenen in de situatie van OPTA? Verschillende instrumenten zijn in de OPTA-wet
hiervoor opgenomen. Het is de verantwoordelijke minister (de Minister van Econo-
mische Zaken) die invloed uitoefent op de samenstelling en de taakuitoefening van
OPTA. In de eerste plaats benoemt de Minister van Economische Zaken de leden van
het College.202 Het parlement heeft geen invloed op de personele samenstelling van
het College. Wel wordt de Tweede kamer geïnformeerd via het jaarverslag van
OPTA.203 Bovendien is in de OPTA-wet een vierjarige evaluatie voorzien, welke evalu-
atie in de Tweede kamer wordt besproken.204 Dit evaluatierapport dient een verslag te
bevatten over ‘de doeltreffendheid en doelmatigheid van het functioneren van het col-
lege’ en omvat mede ‘een rapportage betreffende de wenselijkheid van het al dan niet
voortzetten van het college’ (een zogenaamde sunset-clausule). Bij de oprichting van
OPTA in de OPTA-wet van 1997, werd er van uit gegaan dat OPTA tijdelijk zou wor-
den opgericht en uiteindelijk zou overgaan in de NMa. Met deze bepaling kan elke vier
jaar worden bezien of het voortbestaan van het toezicht op de telecommunicatiemarkt
in de vorm van een zelfstandig bestuursorgaan nog noodzakelijk danwel wenselijk is.
Dit vormt een belangrijk instrument voor de Tweede Kamer om het functioneren en
de noodzaak van OPTA te toetsen.

Daarnaast is OPTA verplicht alle informatie aan de minister te verschaffen die hij
nodig heeft voor de uitoefening van zijn taak.205 Bovendien stelt de minister het bud-
get van OPTA jaarlijks vast en dient OPTA financiële verantwoordelijkheid aan de
minister af te leggen.206 In geval van ernstige taakverwaarlozing door OPTA, kan de
minister bevoegdheden naar zich toe trekken.207

Als belangrijkste controle-instrument beschikt de Minister van Economische Zaken
daarnaast over een algemene aanwijzingsbevoegdheid (artikel 19 OPTA-wet). Artikel
19 OPTA-wet bepaalt dat de Minister van Economische zaken via een algemene aan-
wijzing beleidsregels kan vaststellen voor OPTA. Deze bevoegdheid vloeit voort uit de
ministeriële verantwoordelijkheid. Door middel van deze bevoegdheid kan de Minis-
ter richting geven aan het door OPTA uit te oefenen toezicht, waarvoor de minister
politieke verantwoordelijkheid draagt.208 Uit de parlementaire geschiedenis volgt dat
deze algemene bevoegdheid van de minister niet kan zien op concrete toepassing van
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202 Artikel 3, lid 2 OPTA-wet.
203 Artikel 17 OPTA-wet.
204 Artikel 25 OPTA-wet. De eerste evaluatie van OPTA heeft plaatsgevonden in 2001 (Brief van Staatsse-

cretaris van Verkeer en Waterstaat van 9 juli 2001, Kamerstukken II, vergaderjaar 2000-2001, 21 693),
welke evaluatie evenwel nooit in de Tweede kamer is besproken. De tweede evaluatie heeft plaatsgevon-
den in 2005 (Kabinetsstandpunt evaluatie OPTA 2005 van 29 juni 2005, Kamerstukken II, vergaderjaar
2004-2005, 29 800 XIII, nr. 85).

205 Artikel 18 OPTA-wet.
206 Artikelen 20-23 OPTA-wet.
207 Artikel 23 OPTA-wet.
208 Zie over de politieke controle bij onafhankelijke toezichthouders: Heringa & Verhey 2003.
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regelgeving in individuele gevallen.209 Immers, vanwege het aandeelhouderschap van
de Staat in KPN zou een dergelijke individuele inmenging in strijd komen met artikel
3 Kaderrichtlijn.

Van deze algemene bevoegdheid heeft de Minister van Economische Zaken (voor-
heen: Minister van verkeer en Waterstaat) in de periode 1998-2005 geen gebruik
gemaakt. In de Motie Atsma/Blok210 is de Minister van Economische zaken in het
kader van de herziene Telecommunicatiewet verzocht wel over te gaan tot het ontwik-
kelen van visie en concreet beleid voor de telecommunicatiesector en deze te vertalen
naar algemene beleidsregels binnen het kader van artikel 19 OPTA-wet. Dit heeft uit-
eindelijk geleid tot de Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken over door
het college uit te oefenen taken in de elektronische communicatiesector,211 welke
slechts enkele algemene regels bevatten ten aanzien van de uitleg van het begrip kos-
tenoriëntatie, doch niet ingaat op de meer fundamentele keuzes die te maken hebben
met een te voeren industriepolitiek.212

Deze controle-instrumenten overziende dient in het geval van OPTA te worden
geconstateerd dat de mogelijkheden van de Minister van Economische zaken tot con-
trole op OPTA niet beperkt zijn te noemen en geen sprake is van een absolute onaf-
hankelijkheid van OPTA. De verantwoordelijke minister heeft de bevoegdheid om een
zekere (politieke) beleidssturing aan OPTA te geven. Gezien deze controlemogelijkhe-
den dient het probleem van de democratische inbedding – in elk geval wat OPTA
betreft – dan ook niet te worden overtrokken.213 Voldoende oog dient te bestaan voor
het goed kunnen functioneren van de onafhankelijke toezichthouder, met voldoende
bevoegdheden om de doelstellingen van de regulering te kunnen verwezenlijken. Hoe-
wel bij het verdwijnen van het aandeelhouderschap van de Staat in KPN, vanuit Euro-
pees, juridisch oogpunt geen noodzaak meer zou bestaan OPTA als onafhankelijke
toezichthouder te laten voortbestaan, zou het opnieuw volledig onderbrengen van
deze toezichthoudende taken bij het Ministerie van Economische Zaken een grote stap
achteruit betekenen. Daarmee zou OPTA worden overgeleverd aan de grillen van de
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209 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 1996-97, 25 128, nr. 3, p. 2.
210 Kamerstukken II, vergaderjaar 2003-2004, 28 851, nr. 35 en Handelingen II, 28 oktober 2003, p. 16.
211 Stcrt. 9 juni 2005, nr. 109, p. 11.
212 Deze beperkte omvang van deze beleidsregels heeft in de Tweede kamer tot kritiek geleid. Aanleiding

vormde de door OPTA goed te keuren eindgebruikerstarieven voor TV-kabeldiensten, waarbij OPTA
aan de kabelexploitanten toestond de kosten voor de digitalisering van het standaardpakket aan alle
eindgebruikers door te berekenen. De Tweede Kamer meende dat deze kosten niet konden worden
doorberekend en sprak de Minister van Economische Zaken hier op aan: Het Financieele Dagblad
30 september 2005. De Minister stelde zich (terecht) op het standpunt dat hij geen bevoegdheid had in
individuele dossiers in te grijpen. Wel zou er aanleiding kunnen zijn de beleidsregels in algemene zin
aan te pasen, zodat OPTA hiermee in de toekomst rekening diende te houden.

213 Vgl. Brenninkmeijer & Lavrijssen 2004: zij komen in algemene zin voor de onafhankelijke toezichthou-
ders tot deze conclusie. Zij menen dat binnen ons constitutioneel bestel voldoende ruimte is om tot een
meer pragmatische benadering te komen, waarbij voldoende oog bestaat voor het adequaat kunnen
functioneren van de onafhankelijke toezichthouders.
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politieke agenda, hetgeen de voorspelbaarheid van haar optreden, en daarmee de
rechtszekerheid en effectiviteit, niet ten goede zou komen.

Het probleem van de democratische legitimatie is overigens geen specifiek Nederlands
probleem, doch deze problematiek wordt in vrijwel alle Europese landen214 en ten
aanzien van de Europese agentschappen aan de orde gesteld. Daarbij wordt gezocht
naar oplossingen om de (democratische) legitimatie van deze organisaties te vergro-
ten, waarbij de principles of good governance een belangrijke leidraad vormen.215

Diverse voorstellen zijn gedaan ter verbetering van de controle-instrumenten, die
kunnen bijdragen aan de realisering van het democratiebeginsel.216 Daarbij vormt
vrijwel steeds het uitgangspunt dat de noodzaak tot het bestaan van dergelijke onaf-
hankelijke toezichthouders bestaat.217 Deze voorstellen zijn met name gericht op het
vergroten van transparantie van deze organisaties (bijvoorbeeld via het informeren
van het parlement en diverse procedurele regels) en het vergroten van de participatie
van belanghebbenden (bijvoorbeeld via consultatie of het recht tot benoeming van de
leden van de toezichthouder).

Bijvoorbeeld in Frankrijk218 ligt de nadruk – vergelijkbaar met Nederland – op de con-
stitutionele inbedding van deze organen. Hoewel in het algemeen ten aanzien van de
onafhankelijke toezichthouders dient te worden geconstateerd dat de parlementaire
en ministeriële controle beperkt is,219 zijn wel enkele belangrijke verschillen met
Nederland te constateren. In veel gevallen worden de bestuursleden van de autorités
administratives indépendantes benoemd door het parlement en heeft de Conseil Con-
stitutionnel bedongen dat de verantwoordelijke minister de bevoegdheid heeft beslui-
ten van de onafhankelijke toezichthouder aan te vechten bij de bevoegde rechter. Dit
recht wordt gezien als ‘the result of the constitutional necessity of ministerial respon-
sability and parliamentary control’.220
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214 Zie voor overzichten en bijdragen uit diverse landen met betrekking tot de constitutionele problema-
tiek van onafhankelijke toezichthouders: Zwart & Verhey 2003, Caranta e.a. 2004 en Curtin & Dekker
2005.

215 Zie bijvoorbeeld over deze beginselen in Europees verband: Curtin & Dekker 2005.
216 Zie voor een overzicht van de diverse constitutionele aspecten van onafhankelijke toezichthouders: Ver-

hey & Verheij 2005, in het bijzonder p. 187-252.
217 Uitzondering hierop vormt het rapport van de Werkgroep Verzelfstandigde Organisaties op Rijksni-

veau (Werkgroep-Kohnstamm), ‘Een herkenbare staat: investeren in de overheid’, Den Haag, 2004.
218 Voor een algemeen overzicht van de positie van onafhankelijk toezichthouders in Frankrijk kan wor-

den verwezen naar: Heringa 2003 en Bougrab 2004. Zie tevens het rapport van de OECD, ‘Distributed
Public Governance. Agencies, Authorities and other government bodies’, Paris, 2002, p. 71-96. Specifiek
voor het toezicht op de telecommunicatiemarkt: Laget-Annamayer 2002, p.349-354.

219 Heringa 2003, p. 51. Zie voor een kritisch rapport over «les autorités administratives indépendantes»:
Conseil d’ État, ‘Rapport Public 2001, jurisprudence et avis de 2000, Les autorités administratives indépen-
dantes’, Études & Documents no. 52.

220 Heringa 2003, p. 52.
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In het geval van de telecommunicatieautoriteit, Autorité de Régulation des Communica-
tions életroniques et des Postes (ARCEP), voorheen ART (Autorité de régulation des téle-
communications), worden drie leden van het college bij besluit benoemd door de
verantwoordelijke minister (twee leden en de voorzitter), twee leden door de Président
de l’ Assemblée nationale en de overige twee leden door le Président du Sénat.221 Daar-
naast stelt de verantwoordelijke minister het budget van ARCEP vast. Voor het overige
bestaat een strikte scheiding tussen de minister en de toezichthouder en beschikt de
minister niet over enig ander controleinstrument, ook niet over het eerder genoemde
recht om besluiten van de toezichthouder voor de rechter aan te vechten. Gezien het
aandeelhouderschap van de Franse Staat in France Télecom en in de publieke onder-
neming van de Franse post, werd een dergelijk recht in strijd geacht met de onafhan-
kelijkheidsvereisten van de toepasselijke Europese richtlijnen.222 Het parlement kan via
de kamercommissie, la Commission supérieure du service publique des postes et des com-
munications électroniques, wel enige invloed op ARCEP uit oefenen. In artikel L125,
derde alinea Code des Postes et des Communications Electroniques 2004 is bepaald:

‘Elle peut saisir l’Autorité de régulation des télécommunications sur des questions concernant

la compétence de cette autorité en matière de controle et de sanction du respect, par les opé-

rateurs, des obligations de service publique et de service universel qui leur sont applicables en

vertue du présent code.’

De commissie is dan ook belast met het behartigen van het algemene, publieke belang
en dient te beoordelen of ARCEP haar taken op dit terrein naar behoren uitoefent.
Deze commissie heeft het recht op alle noodzakelijke informatie van ARCEP en zij
stelt jaarlijks een rapport op met haar bevindingen. Zij kan voorstellen doen tot wij-
ziging van regelgeving.

In bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk223 bestaat een meer pragmatische dan constitu-
tionele benadering ten aanzien van deze autoriteiten.224 Dit is verklaarbaar vanuit de
common law traditie, waarbij algemene beginselen in de rechtspraak zijn ontwikkeld zon-
der de aanwezigheid van een grondwet of een ontwikkeld bestuursrecht. In het Engelse
public law heeft lange tijd als uitgangspunt gegolden dat ‘if the action or decision is not
categorically prohibited it is assumed to be legal. Government authority and power is
assumed on the basis that the executive may do anything unless prohibited by statute’.225
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221 Artikel L130 Code des Postes et des Communications Electroniques 2004.
222 Zowel bij de oprichting van ART in 1996, als bij de wetswijziging in 1994 zijn in het parlement heftige

discussie gevoerd over de noodzakelijkheid van de onafhankelijkheid van ART, respectievelijk ARCEP.
Juist vanwege het aandeelhouderschap van de Staat in France Télecom (1996) en in de Franse post
(2004) werd uiteindelijk aanvaard dat een strikte scheiding tussen de minister en de toezichthouder
vooralsnog noodzakelijk was.

223 Voor een algemeen overzicht van de positie van onafhankelijke toezichthouders in het Verenigd
Koninkrijk kan worden verwezen naar: Verhey 2003 en Fairgrieve 2004.

224 Zie hierover: Fairgrieve 2004, die wijst op deze pragmatische benadering.
225 McEldowney 2002, p. 7.
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Deze gedachte heeft diepe sporen nagelaten in het Engelse denken over optreden van
het bestuur en toezichthouders. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot het toekennen van
ruime discretionaire bevoegdheden226 aan toezichthouders en een zeer beperkte rech-
terlijke toetsing, de zogenaamde judicial review.227

De noodzaak tot het instellen van dergelijke toezichthouders, met ruime bevoegdhe-
den, is in het Engelse systeem algemeen aanvaard, waarbij de focus wordt gelegd op het
creëren van de juiste randvoorwaarden. Desondanks is de laatste jaren veel kritiek
geweest op de weing transparante wijze waarop deze organisaties (aangeduid als Quan-
go’s, welke staat voor quasi-autonomous non-governmental organisation) opereren. Dit
heeft geleid tot diverse voorstellen tot verbetering van de accountability van deze orga-
nen, zonder daarbij aan hun zelfstandigheid en bevoegdheden afbreuk te doen.228

In het geval van de telecommunicatieautoriteit, voorheen Oftel (Office of Telecommu-
nications)229 en nu OFCOM (Office of Communications),230 is steeds een grote mate
van onafhankelijkheid en ruime bevoegdheden toegekend. Bestond onder het oude
regime van de Telecommunications Act 1984 nog een grote invloed van de minister
(Secretary of State of the Department of Trade and Industry) op Oftel, met name van-
wege de uitgifte van de telecommunicatievergunningen, onder het nieuwe recht is
deze invloed aanzienlijk teruggebracht231 en bestaat een grotere scheiding tussen het
ministerie en OFCOM. Dit neemt niet weg dat naar Engels recht de minister aan het
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226 Zie McEldowney, p. 161: ‘Officials or administrators exercising their powers operate within a broad dis-
cretion in both the interpretation of rules and their application’.

227 Deze judicial review is lange tijd voor een belangrijk deel gebaseerd geweest op de zogenaamde ultra
vires doctrine, deze was gebaseerd op het uitgangspunt dat ‘the courts would preserve the legalislative
monopoly by ensuring that the agency remained within the area assigned to it by the legislature’ (Craig
2003, p. 33). Door een ruime interpretatie aan de hand van de zogenaamde legislative intent, was het
mogelijk een flexibel systeem te ontwikkelen, waarbij door de rechter ruimte en flexibiliteit aan de
administratie werd gegeven bij de uitvoering van de wetgeving (Craig 2003, p. 13). De laatste jaren is
echter bij de rechterlijke toetsing meer nadruk komen te liggen op een zorgvuldige uitvoering van
bevoegdheden, bijvoorbeeld aan de hand van de beginselen van due process and good administration,
mede onder invloed van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, welke in het Verenigd
koninkrijk is uitgewerkt in de Human Rights Act 1998: zie Craig 2003, p. 12-27.

228 Zie de verwijzingen in Verhey 2003 en het recente rapport van de House of Lords, Select Committee on
the Constitution, ‘The Regulatory State: Ensuring its Accountability’, 6th Report of Session 2003-04, 6
May 2004, London: The Stationary Office Limited 2004, waarin onder meer gewezen wordt op het
invoeren van een ruimere rechterlijke toetsing dan onder het Engelse recht gebruikelijk is om de con-
trole op deze organen te vergroten (full review in plaats van judicial review). Zie over de rechterlijke
toetsing nader: Hoofdstuk 9.

229 Op basis van de Telecommunications Act 1984.
230 Op basis van de Office of Communications Act 2002 en de Communications Act 2003.
231 De uitgifte van vergunningen aan telecommunicatieondernemingen en het vaststellen van de vergun-

ningvoorwaarden vormden een belangrijk interventie-instrument voor de Secretary of State. Oftel zag
toe op de juiste naleving van de vergunningvoorwaarden. Onder het nieuwe regiem zijn deze vergun-
ningen vervangen door general authorisations, waardoor een belangrijke verschuiving van bevoegdhe-
den naar OFCOM heeft plaatsgevonden.
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parlement, via het instrument van de ministeriële verantwoordelijkheid, in beginsel
verantwoording over het doen en laten van OFCOM verschuldigd is. In de praktijk
vindt evenwel een rechtstreekse informatie-uitwisseling plaats tussen de toezichthou-
der en het parlement. Regelmatig dient de toezichthouder parlementaire commissies
op de hoogte te stellen van de toezichtsactiviteiten.

3.3 De invloed van het legaliteitsbeginsel

Naast de institutionele inbedding van een onafhankelijke toezichthouder doet zich de
vraag voor welke bevoegdheden aan een onafhankelijke toezichthouder kunnen wor-
den verstrekt. Dit is de vraag naar de werking van het legaliteitsbeginsel. In het Neder-
landse bestuursrecht heeft het legaliteitsbeginsel een belangrijke invloed gehad op de
positionering van een onafhankelijke toezichthouder. Het uitgangspunt vormt daarbij
dat de overheid slechts bevoegd is tot optreden indien die bevoegdheid berust op een
wet, welke is vastgesteld door een vertegenwoordigend orgaan. Wat de omvang en
interpretatie van het legaliteitsbeginsel betreft zijn de meningen niet onverdeeld. Van
Ommeren geeft in zijn onderzoek de diverse stromingen over de werking van dit
beginsel weer, die uiteenlopen van een zeer strikte toepassing tot een flexibelere hou-
ding.232

In de literatuur233 worden de volgende drie elementen van het legaliteitsbeginsel
onderscheiden:
(i) de eis van de wettelijke grondslag,
(ii) de eis van de inhoudelijke normering, en 
(iii) de eis dat het bestuur de wet toepast.

In de eerste plaats wordt in de literatuur de nadruk gelegd op het feit dat het over-
heidshandelen een wettelijke grondslag vereist: inbreuken op en beperkingen van vrij-
heid en eigendom van de burger kunnen slechts plaats hebben bij of krachtens de wet.
Aan het legaliteitsbeginsel ligt het democratiebeginsel ten grondslag, hetgeen betekent
dat de regels voor overheidsoptreden door de vertegenwoordigende lichamen (de for-
mele wetgever) moeten worden vastgesteld. Op dit aspect is bij de evaluatie van OPTA
door de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat gewezen:

‘Het legaliteitsbeginsel houdt in dat algemeen verbindende voorschriften die verplichtingen

aan burgers opleggen onder politieke controle moeten worden opgelegd.’234
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232 Volgens Van Ommeren houdt het beginsel in dat verplichtende overheidsbepalingen moeten steunen
op een wettelijke grondslag: Van Ommeren 1996, p. 13.

233 Zie bijvoorbeeld Oldenziel 1998, p. 45-52.
234 Brief van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Sta-

ten-Generaal van 9 juli 2001, Kamerstukken II 2000-2001, 21 693, nr. 56, p. 13 (opgenomen in de voet-
noot van deze brief).
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De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat verbindt hieraan de conclusie:

‘Een dergelijke taak kan derhalve niet worden opgedragen aan een toezichthouder als zbo.’

Het toekennen van wetgevende bevoegdheden aan een onafhankelijke toezichthouder,
zoals OPTA, waar de bevoegdheid wordt verkregen algemeen verbindende voorschrif-
ten uit te vaardigen, is inderdaad slecht in het democratische bestel in te passen. In het
onderhavige onderzoek wordt dit dan ook niet bepleit.235 Dit laat evenwel onverlet dat
dient te worden nagegaan welke bevoegdheden tot ingrijpen in de markt door de wet-
gever aan de onafhankelijke toezichthouder kunnen worden verstrekt.

Het tweede aspect van het legaliteitsbeginsel betreft de door de wetgever verstrekte
inhoudelijke normering. Aan de wettelijke grondslag dienen materiële eisen te worden
gesteld, waarbij door de wetgever materiële aanwijzingen voor de bevoegdheidsuitoe-
fening worden verstrekt. Het derde en laatste aspect van het legaliteitsbeginsel betreft
de verplichting van het bestuursorgaan dat hij zich aan de wet conformeert, bij gebre-
ke waarvan niet van rechtmatigheid van het optreden kan worden gesproken. In de
hierna volgende paragrafen zullen het eerste en tweede aspect van het legaliteitsbegin-
sel nader worden uitgewerkt.

3.3.1 De eis van de wettelijke grondslag

Het legaliteitsbeginsel bezien vanuit de eis van de wettelijke grondslag vormt een
belangrijk aspect bij het bevoegdheidsvraagstuk van OPTA.236 Het Ministerie van Ver-
keer en Waterstaat en diverse auteurs237 menen dat dit beginsel in de weg zou staan
aan het toekennen van bevoegdheden aan OPTA. In zijn artikel ‘Toezicht moet geen
nieuwe staatsmacht worden’ meent De Ru – op grond van het Fluorideringsarrest238 –
dat het ingrijpen in marktverhoudingen via toezicht een zodanige aantasting van de
vrijheid van marktdeelnemers betekent dat niet kan worden aangenomen ‘dat dit zon-
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235 Zie Verhey & Verheij 2005, p. 159 en 209-212, waar zij er op wijzen dat onafhankelijke toezichthouders
slechts zelden wetgevende bevoegdheden verkrijgen. Zij scharen onder het begrip regelgevende
bevoegdheden tevens de bevoegdheid om beleidsregels vast te stellen. In het onderhavige onderzoek
wordt evenwel een strikt onderscheid gemaakt tussen de regelgevende bevoegdheden en de bevoegd-
heid tot het vaststellen van beleidsregels: zie hierover nader paragraaf 3.4. Anders Scheltema, die
betoogt dat het toekennen van de bevoegdheid tot het stellen van algemeen verbindende voorschriften
valt in te passen in ons staatsrechtelijk bestel, indien deze door de toezichthouder tot stand worden
gebracht via de nodige inspraakprocedures. Deze procedures zouden voldoende legitimatie voor de
regelgeving vertrekken: Scheltema 2000, p. 7. Vgl. Van Damme en Eijlander 2002, p. 60. Zij geven aan
dat de gewenste mate van marktwerking niet vanzelf ontstaat en behoefte is aan een regulator (door hen
aangeduid als ‘marktmeester’). Deze dient in hun visie naast de klassieke toezichthoudende bevoegd-
heden ook over regulerende bevoegdheden te beschikken.

236 Van Nus 1995, hoofdstuk 4, p. 103-135 en Zijlstra 1997.
237 Zie bijvoorbeeld: Edens (2001), p. 10-13 en De Ru 2001, p. 346.
238 HR 22 juni 1973, Bedding e.a. vs. Gemeente Amsterdam, NJ 1973, no. 386, De Ru 2003.
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der wettelijke grondslag kan geschieden’.239 Het toekennen van taken aan een over-
heidsorgaan is volgens hem niet voldoende. Voor het opleggen van dergelijke verplich-
tingen is een ‘specifieke bevoegdheid’ nodig. Het is juist dat het optreden van de
toezichthouder (in casu OPTA) dient te berusten op een wettelijke grondslag, hoewel
in andere delen van het bestuursrecht, zoals het milieurecht ook zonder wettelijke
grondslag milieunormen worden opgelegd.240

Het legaliteitsbeginsel doet opgeld daar waar het zelfstandig bestuursorgaan bevoegd-
heden claimt die haar niet door de wetgever zijn verstrekt. Het legaliteitsbeginsel staat
er evenwel niet aan in de weg – zoals kennelijk door De Ru wordt gesuggereerd – om
deze wettelijke bevoegdheden van meet af aan (of alsnog) aan het zelfstandig
bestuursorgaan (via een wettelijke grondslag) toe te kennen. Of de wetgever dit wil, is
geen kwestie van het legaliteitsbeginsel doch een kwestie van een politieke keuze of
visie op de rol die de onafhankelijke toezichthouder dient te spelen.241 Het is een dui-
delijke (politieke) keuze van de (telecommunicatie)wetgever geweest de bevoegdhe-
den van OPTA beperkt te houden.

Door de keuze van de wetgever de wettelijke bevoegdheden tot optreden voor OPTA
beperkt te houden althans specifiek in de wet te omschrijven, heeft zich in de praktijk
regelmatig de vraag voorgedaan of bepaalde bevoegdheden door de wetgever aan
OPTA waren verstrekt. Aangezien zich uiteenlopende situaties in de markt voordoen,
waarbij een beroep op OPTA wordt gedaan, ziet OPTA zich regelmatig voor de vraag
gesteld of zij in die kwesties een bevoegdheid tot optreden bezit. Daarbij worden van-
zelfsprekend de grenzen van de bevoegdheden afgetast. Herhaaldelijk is door OPTA
getracht de wettelijke bevoegdheden extensief te interpreteren om bevoegdheden ‘op
te rekken’.242 De vraag is of deze extensieve interpretatie in strijd is met het legaliteits-
beginsel. Duijkersloot & Michiels menen dat dit inderdaad het geval is:

‘Op grond van het legaliteitsbeginsel kunnen die bevoegdheden niet extensief worden uitge-

legd.’243

Indien een restrictieve opvatting van het legaliteitsbeginsel wordt gehanteerd, leidt dit
tot een restrictieve interpretatie van bevoegdheden: bevoegdheden worden slechts
verstrekt indien hier uitdrukkelijk in is voorzien. In deze visie is een specifieke, wette-
lijke grondslag onder alle omstandigheden vereist. Zoals reeds in het inleidende
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239 De Ru 2003, p. 179.
240 Spaans geeft aan dat in het milieurecht veel gebruik wordt gemaakt van buitenwettelijke milieukwali-

teitsnormen. Hij acht het onder omstandigheden binnen de democratische rechtsstaat geoorloofd dat
het stellen van milieukwaliteitsnormen niet altijd bij wet (in materiële zin) plaatsvindt. Zie ook zijn
onderzoek: Spaans 2002.

241 Zie ook Schueler 2003b, p. 258 en Dommering 2003, p. 10-11 en p. 16-18.
242 Dommering e.a. 2003, p. 2.
243 Duijkersloot & Michiels (2000), p. 29.
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hoofdstuk (paragraaf 1.3) is aangegeven, kan een dergelijke benadering ertoe leiden
dat de wetgeving zijn doel voorbij schiet, aangezien de wetgever toekomstige ontwik-
kelingen niet altijd goed kan inschatten en niet altijd de alle mogelijke situaties die
kunnen optreden kan voorzien. Dit is met name het geval in een dynamische
(markt)omgeving, waarbij bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen zich in een
snel tempo voordoen, zoals bijvoorbeeld in de telecommunicatiemarkt. Een te restric-
tieve interpretatie van bevoegdheidstoekennende voorschriften zou tot gevolg kunnen
hebben dat bevoegdheden ontbreken daar waar deze wel zouden zijn verstrekt, indien
de wetgever van deze nieuwe omstandigheden op de hoogte zou zijn geweest. Door de
betrokken regulering te interpreteren aan de hand van de kenmerken van de markt en
de systematiek en de doelstellingen van de betrokken regulering is het mogelijk reke-
ning te houden met nieuwe ontwikkelingen en kunnen de door de wetgever verstrek-
te bevoegdheden worden ingezet. Deze opvatting kan ertoe leiden dat een ruime
interpretatie van wettelijke bevoegdheden noodzakelijk is. Het in het inleidende
hoofdstuk (paragraaf 1.5) gesignaleerde spanningsveld tussen legaliteit en effectiviteit
doet zich bij de toepassing van het legaliteitsbeginsel bij uitstek voor. Indien niet vol-
doende met de context van de voorliggende regulering rekening wordt gehouden en
een te legalistische benadering wordt gevolgd, schiet het toezicht zijn doel voorbij en
is niet effectief. In zijn artikel ‘The theory of interpretation and the Court of Justice’244

geeft Koopmans aan dat met de veranderende context rekening dient te worden gehou-
den:

‘The interpretation of the rule should, therefore, not only be guided by textual and historical

arguments: elements of system and of purpose will have to come in play. These elements can

be found by consulting tradition, case law and literature, and by rethinking of the cohesion of

the different chapters of the legal system. (...)

The legal system has never finished, as the reality for which it has been made is in a process of

continuous flux.’

Bij de toepassing van het legaliteitsbeginsel dient derhalve met de maatschappelijke
context en veranderende marktomstandigheden rekening te worden gehouden door
de bevoegdheidsgrondslag niet onnodig restrictief te interpreteren. Bovendien is de
communautaire oorsprong van de bevoegdheden van OPTA in het onderhavige geval
mede van invloed op de wijze van interpretatie van bevoegdheden. In zijn artikel wijst
Koopmans er op dat de wijze van interpretatie door het Hof van Justitie van Europese
bepalingen sterk wordt gekenmerkt door een ‘purpose-oriented nature’,245 ingegeven
door de doelstellingen van het EG-verdrag en ter waarborging van een effectieve
implementatie van het Europese recht in het nationale recht. Deze benadering heeft
tevens gevolgen voor de toepassing van het legaliteitsbeginsel in de Nederlandse con-
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244 Koopmans 2000, p. 48-49.
245 Koopmans 2000, p. 52-53.
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text. De interpretatie van de bevoegdheden (van OPTA) dient niet alleen richtlijncon-
form te geschieden, maar bovendien dient rekening te worden gehouden met de in de
richtlijnen gekozen systematiek en doelstellingen van de regulering. Dit kan onder
omstandigheden ertoe leiden dat de aan OPTA verstrekte bevoegdheden ruim(er) die-
nen te worden uitgelegd. Deze uitleg kan evenwel niet zover gaan dat bevoegdheden
worden verstrekt waarvoor geen basis in de wet kan worden vastgesteld246 of tot een
contra legem toepassing, doch de toegekende bevoegdheden moeten ruim kunnen
worden geïnterpreteerd, indien noodzakelijk in het licht van de kenmerken van de
betrokken markt en de doelstellingen van de betrokken regulering.

In dit verband kan worden gewezen op het specialiteitsbeginsel, als uitwerking van het
legaliteitsbeginsel. Het specialiteitsbeginsel gaat er van uit dat bestuursbevoegdheden
worden toegekend met het oog op specifieke doelen en belangen, waarbij deze
bevoegdheden slechts voor deze doelen en belangen mogen worden aangewend.247 De
aan de wettelijke bevoegdheden ten grondslag liggende doelstellingen spelen derhalve
een rol bij de interpretatie van toegekende bevoegdheden. Ten aanzien van de reik-
wijdte van het specialiteitsbeginsel bestaan evenwel in de literatuur diverse stromin-
gen, aangeduid als de ‘preciezen’ respectievelijk de ‘rekkelijken’. De eerste opvatting
interpreteert de bevoegdheden aan de hand van de doelstellingen restrictief, terwijl de
rekkelijken een ruimere opvatting voorstaan, waarbij het bestuursorgaan een integra-
le belangenafweging maakt. Deze twee opvattingen tonen aan dat een eenduidige, res-
trictieve interpretatie van het legaliteitsbeginsel (zoals verder uitgewerkt in het
specialiteitsbeginsel) niet bestaat.

Een wettelijke grondslag is derhalve op grond van het legaliteitsbeginsel vereist (zon-
der wettelijke grondslag spelen de wettelijke bevoegdheden geen rol). Om evenwel te
kunnen in te spelen op toekomstige ontwikkelingen, dient een flexibel systeem in de
wet te worden ontwikkeld, waarbij de wetgever aan de onafhankelijke toezichthouder
de nodige ruimte biedt om in te grijpen. Het legaliteitsbeginsel staat als zodanig er niet
aan in de weg dat de wetgever dergelijke, flexibele, (ruime) wettelijke bevoegdheden
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246 In sommige gevallen is niet duidelijk op grond van welke bevoegdheden OPTA tot optreden overgaat.
In bijvoorbeeld de SIM lock-affaire laat OPTA de grondslag van haar optreden geheel in het midden.
OPTA schreef de mobiele operators aan met het verzoek haar inlichtingen te verstrekken over het toe-
passen van de SIM lock (brief van 17 december 1998, niet officieel gepubliceerd). Op basis van de ver-
kregen inlichtingen heeft OPTA vervolgens diverse mobiele operators en service providers
aanwijzingen gegeven met betrekking tot het gebruik van de SIM lock (brief van 19 februari 1999, niet
officieel gepubliceerd). In deze aanschrijvingen vermeldt OPTA niet welke overtreden normen uit de
Telecommunicatiewet (oud) zij hierbij op het oog heeft. In dit verband kan tevens worden gewezen op
de zaak Versatel aangaande de kortingstarieven van KPN Telecom (Rb. Rotterdam 14 maart 2002, reg.
nrs. WTV 98/2144-SIMO en WTV 98/2188-SIMO, TJ 80), waar de rechtbank bepaalde dat OPTA geen
bevoegdheid had tot het beoordelen van de tarieven, aangezien de wetgever had verzuimd tijdig een
Europese richtlijn te implementeren die bepaalt dat een kostentoerekeningssyteem dient te worden
vastgesteld en goedgekeurd op basis waarvan de tarieven kunnen worden beoordeeld. OPTA ontbeer-
de derhalve deze bevoegdheid, hoewel de implementatietermijn reeds was verstreken.

247 Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2002, p. 296-299.
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aan de toezichthouder verstrekt. Daarbij vormt de doorwerking en implementatie van
het Europese recht eveneens een belangrijk aandachtspunt. In de Europese telecom-
municatierichtlijnen is een centrale rol aan de nationale toezichthouder toegekend,
waarbij ruime bevoegdheden aan deze toezichthouder worden toegekend. De in de
Nederlandse wetgever dient bij de totstandkoming van de wettelijke bepalingen hier-
mee rekening te houden en de nationale rechter dient toegekende bevoegdheden
tevens in het licht van de toepasselijke richtlijnen en de daaraan ten grondslag liggen-
de doelstellingen te interpreteren. Er dient voldoende oog te zijn voor de Europese
dimensie, hetgeen onder omstandigheden ertoe zou kunnen leiden dat bevoegdheden
ruim dienen te worden geïnterpreteerd.

In de civiele zaak KPN Telecom vs. OPTA248 kwam het aspect van de wettelijke grond-
slag voor het optreden van OPTA aan de orde. Hoewel het in deze zaak niet een besluit
van een bestuursorgaan betrof, doch een feitelijk handelen, is deze uitspraak interes-
sant, aangezien de rechter een nadere invulling geeft aan de maatschappelijke context
waarbinnen de gedraging plaatsvindt. KPN Telecom stelde zich op het standpunt dat
OPTA zich onrechtmatig had gedragen door het publiceren van een voorlichtings-
campagne (met een vergelijking van de tarieven van KPN Telecom met tarieven van
andere aanbieders) op haar website, aangezien (onder meer) vanwege het ontbreken
van een wettelijke grondslag. Krachtens artikel 15 OPTA-wet dient OPTA – in de visie
van KPN Telecom – zich te beperken tot het houden van toezicht op de naleving van
de bepalingen van de Telecommunicatiewet. Het publiceren van gegevens op de web-
site valt niet binnen deze taken. Dit argument wordt door de civiele rechter verwor-
pen:

‘3.3 Doel van de invoering van de Tw was (onder meer) het bewaken van maatschappelijke

belangen bij de toegang tot het gebruik van het telefoonnetwerk. De daarin vastgelegde regel-

geving dient de bevordering van daadwerkelijke [mededinging] binnen de Nederlandse tele-

foniemarkt te waarborgen. OPTA is belast met het houden van toezicht op de naleving van de

wettelijke bepalingen in de Tw met het oog op het tot stand brengen van die mededinging.

(...).

3.4 Hedendaagse inzichten brengen mee dat de onafhankelijkheid van marktautoriteiten –

zoals OPTA – publieke verantwoording vergt en derhalve transparantie in besluitvorming en

optreden (…). Op grond hiervan mag van hen zonder meer worden verwacht dat zij naar bui-

ten toe optreden teneinde voorlichting en/of uitleg te geven omtrent (bijvoorbeeld) belangrij-

ke wijzigingen op het hen aangaande beleidsterrein. (...)’

Deze uitspraak is om meerdere redenen interessant. Niet alleen toetst de rechter dui-
delijk aan de doelstellingen van de regulering en koppelt hij daaraan de bevoegdheden
van OPTA, maar bovendien plaatst de rechter de taakuitoefening van OPTA binnen
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248 Rb. Den Haag 2 juli 2003, Mediaforum 2003-9, Jur. nr. 40, p. 305-308.
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de huidige maatschappelijke kaders. De rechter concretiseert de maatschappelijke
context en overweegt dat met deze context rekening dient te worden gehouden bij de
beoordeling van de feitelijke handeling door de toezichthouder. Dit sluit aan bij de
gedachtegang dat binnen de sociale rechtsstaat de overheid publieke belangen dient te
dienen en daartoe de noodzakelijke bevoegdheden aan bestuursorganen dienen te
worden vertrekt. De keuze voor de instelling van een onafhankelijke toezichthouder
dient met zich mee te brengen dat deze toezichthouder door de wetgever in staat
wordt gesteld de aan hem opgelegde taken ook daadwerkelijk via de noodzakelijke
bevoegdheden uit te voeren. In de OPTA-wet worden de aan OPTA opgelegde taken
omschreven (artikel 15 OPTA-wet). De hiervoor noodzakelijk geachte bestuursbe-
voegdheden zijn in de Telecommunicatiewet neergelegd. Deze wettelijke bevoegdhe-
den dienen evenwel voldoende op deze taken te zijn afgestemd, aangezien de
uitvoering van de taken door de toezichthouders anders in gevaar dreigt te komen.

3.3.2 De eis van inhoudelijke normering

De Ru daarentegen meent dat de toegekende, wettelijke bevoegdheden slechts restric-
tief kunnen worden uitgelegd. Zo stelt De Ru ten aanzien van de geschilbeslechtende
bevoegdheid van OPTA voor toegang tot de kabelgeschillen op grond van artikel 8.7
Tw (oud) dat OPTA met het invullen van deze bevoegdheid via haar beleidsregels249

de grenzen van artikel 8.7 Tw overschrijdt, met name waar het gaat om afdwingen van
transparantie van tarieven en het afdwingen van de eis van kostenoriëntatie. Volgens
De Ru is naar de letter van de wettekst de bevoegdheid beperkt tot een procedurele en
ontbreekt een inhoudelijke normering. Gezien deze magere wettelijke basis, stelt De
Ru dat OPTA geen ingrijpende bevoegdheden heeft. Of anders gezegd: de bevoegd-
heid van OPTA dient restrictief te worden geïnterpreteerd. Zo niet, dan zou dit in
strijd komen met het legaliteitsbeginsel.250

Reeds in Hoofdstuk 1 (paragrafen 1.3–1.5) is gewezen op het belang van open nor-
men, welke het betrokken bestuursorgaan de mogelijkheid dienen te geven in te spe-
len op marktontwikkelingen. Indien deze ruimte niet wordt verstrekt, bestaat het
risico in markten als die van de telecommunicatiemarkt, dat wetgeving snel verouderd
en de doelstellingen van de wetgeving niet kunnen worden bereikt. Klap wijst in zijn
onderzoek ‘Vage normen in het bestuursrecht’ echter op het feit dat open normen op
gespannen voet staan met het legaliteitsbeginsel. Hij geeft aan dat een van de belang-
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249 Richtsnoeren van OPTA/NMa met betrekking tot geschillen over toegang tot omroepnetwerken van 
17 augustus 1999 (kenmerk OPTA/IBT/99/7064), www.opta.nl. Abusievelijk wordt in diverse literatuur
aangenomen dat in het preadvies ‘Het verschil tussen duivenhokken en telecommunicatie. De
bestuurs(proces)rechtelijke obstakels bij het toezicht op de telecommunicatiemarkt’ zou zijn betoogd
dat aan OPTA bevoegdheden op grond van doelstellingen kunnen worden verstrekt (zie Lavrijssen
2004, p. 31 en 36). Een wettelijke grondslag is vereist, doch deze kunnen in het licht van de doelstellin-
gen van de toepasselijke regulering extensief worden uitgelegd.

250 De Ru 1999.
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rijkste rechtsstatelijke waarborgen die in het legaliteitsbeginsel besloten ligt, die van de
rechtszekerheid is. Deze waarborg dreigt naar zijn mening te worden uitgehold wan-
neer de wetgever verstrekkende bevoegdheden toekent aan het bestuur en deze slechts
aan vage normcondities koppelt.251 Aan de andere kant constateert hij dat een zeker
verlies van rechtszekerheid de prijs is die moet worden betaald voor een  ‘afgewogen
rechtsgang die ruimte laat voor een zekere rechtsontwikkeling’. Opnieuw betreft het
hier het zoeken naar de juiste balans tussen de functionele en waarborgaspecten van
het toepasselijke bestuursrecht. Het te strak de hand houden aan het legaliteitsbegin-
sel leidt tot een te strak keurslijf voor een toezichthouder, die dient in te spelen op
nieuwe ontwikkelingen op de betrokken markt. Aan de andere kant dient dit optreden
met voldoende waarborgen te zijn omkleed, waardoor recht wordt gedaan aan begin-
selen als rechtszekerheid en zorgvuldigheid.

Juist ten aanzien van de geschilbeslechtende bevoegdheid heeft de wetgever bewust
gekozen voor een open normstelling, waarbij het belang werd onderkend in te kun-
nen spelen op toekomstige ontwikkelingen:

‘Normering vooraf is voor de uitoefening van deze bevoegdheden slechts beperkt mogelijk

gelet op het feit dat de precieze aard van door partijen aanhangig gemaakte geschillen niet op

voorhand valt te definiëren.’252

Terugkijkend op de jurisprudentie heeft de Rotterdamse bestuursrechter echter meer
op de lijn van De Ru heeft gezeten en zich in de meeste gevallen teruggetrokken op een
formele toetsing c.q. restrictieve interpretatie van bevoegdheden. De duidelijke keuze
voor open normen, zoals door de wetgever aangegeven ten aanzien van geschilbe-
slechting, is daarbij niet onderkend. De voorbeelden uit de jurisprudentie spreken in
dat opzicht voor zich.253 Hoewel het hoogste college, het CBB, in de reeds aangehaal-
de Dutchtone zaak heeft aangegeven dat bij uitleggeschillen van de Telecommunicatie-
wet (in de onderhavige zaak betrof dit de oude wet) niet alleen naar de bewoordingen
van de wet dient te worden gekeken maar tevens rekening dient te worden gehouden
met de doelstellingen die met de Telecommunicatiewet worden beoogd,254 heeft de
Rotterdamse Rechtbank moeite gehad met deze extensieve interpretatie van de wet. In
de jurisprudentie over de bevoegdheden van OPTA op grond van de Telecommunica-
tiewet (oud) zijn meerdere voorbeelden te noemen,255 waarbij de rechter een (zeer)
restrictieve uitleg aan wettelijke bepalingen geeft, met als gevolg dat OPTA niet kon
optreden in de markt. Dit had voorkomen kunnen worden door een duidelijkere
instructie van de wetgever ten aanzien van de te volgen doelstellingen. In plaats van
een strikte interpretatie bij de vaststelling van bevoegdheden van OPTA had de rech-
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251 Klap 1994, p. 43.
252 Kamerstukken II, vergaderjaar 1996-1997, 25 128, nr. 7, p. 3.
253 Zie Ottow 2003b, p. 166 en Dommering e.a. 2003, p. 57-63.
254 Vgl. Dommering e.a. 1999, p. 49.
255 Zie de eerder aangehaalde voorbeelden en de referenties in Dommering e.a. 2003, p. 58.
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ter in dat geval door middel van een teleologische interpretatie – aan de hand van de
doelstellingen van de liberalisering van de telecommunicatiemarkt – kunnen beoor-
delen of een ruimere interpretatie op zijn plaats was.256

Uit de door het Instituut voor Informatierecht in 2003 verrichte onderzoek blijkt dat het

bevoegdheidsvraagstuk zowel in de bodemprocedures bij de Rechtbank Rotterdam als de

voorzieningenprocedures veruit de belangrijkste vernietigingsgrond voor de rechtbank is

geweest.257 In het rapport wordt geconcludeerd: ‘Een naar onze mening te restrictieve uitleg

van de wettelijke bepalingen heeft er in genoemde zaken toe geleid dat OPTA ten onrechte niet

kon optreden in de markt. Het gebrek aan duidelijke instructies ten aanzien van de te volgen

doelstellingen en het niet toetsen aan de onderliggende Europese richtlijnen leidde tot een te

strikte vaststelling van bevoegdheden van OPTA in plaats van een ruime interpretatie aan de

hand van de doelstellingen van de liberalisering van de telecommunicatiemarkt.’258 En verder-

op in het rapport: ‘Belangrijke nieuwe ontwikkelingen zoals internettoegnag, de hoogte van de

mobiele terminating tarieven en de toegang tot de kabel, zijn daardoor gedurende de werking

van de Tw onopgelost gebleven. Dat is vanuit de ratio van de instelling van een sectorspecifiek

toezicht natuurlijk een onaanvaardbaar resultaat.’259

Deze uitspraken hebben negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van concurrentie
met zich meegebracht: nieuwe spelers konden hun achterstand minder snel inlopen of
eindgebruikers/consumenten zijn langere tijd met hogere prijzen geconfronteerd.
Hoewel de Rotterdamse rechter in sommige zaken na de Dutchtone uitspraak meer
oog leek te hebben voor de doelstellingen van de Telecommunicatiewet,260 nam de
Rotterdamse Rechtbankin de zaak UPC261 opnieuw262 een restrictief standpunt in. In
deze uitspraak overweegt de rechtbank als volgt:

‘Uit het systeem en de strekking van de Tw volgt dat voor het opleggen van de verplichting tot

het hanteren van kostengeoriënteerde tarieven een uitdrukkelijke basis bij of krachtens de wet

dient te zijn. (...) Dat een uitdrukkelijke basis bij of krachtens de wet vereist is, vindt ook daar-

in haar grondslag dat het doel van de Tw het bevorderen van concurrentie en het tegengaan

van oneerlijke concurrentie is, maar niet primair het ingrijpen in de vrijheid van marktpartij-
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256 Zie bijvoorbeeld ook: Rb. Rotterdam 20 maart 2002, TNT Post vs. OPTA, LJN AE1151, Vz. Rb. Rotter-
dam 1 mei 2002, Telfort Mobiel vs. OPTA, LJN AE2382; Vz. Rb. Rotterdam 8 juli 2002, UPC vs. OPTA,
Mediaforum 2002-10, p. 337, Jur. nr. 40, m.nt. A.T. Ottow en Vz. Rb. Rotterdam 29 november 2002, O2
e.a. vs. OPTA, LJN AF1538, Mediaforum 2003-3, Jur. nr. 17, p. 104-108, m.nt. A.T. Ottow.

257 Zie tabel p. 74 van het onderzoek: Dommering e.a. 2003.
258 Dommering e.a. 2003, p. 59.
259 Dommering e.a. 2003, p. 75.
260 Dommering e.a. 2003, p. 58-59.
261 Rb. Rotterdam 26 februari 2003, UPC en Canal+ vs. OPTA, LJN AF5123, Mediaforum 2003/4, p. 146-

152, m.nt. N. Van Eijk.
262 In het preadvies is dit aangeduid als de cyclische beweging in de toetsing door de Rotterdamse rechter:

van restrictief naar ruim en weer naar restrictief, Ottow 2003b, p. 215.
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en om de prijs van hun diensten te bepalen; in die zin behoort de verplichting tot kostenoriën-

tatie uitzondering te zijn. (...) Voor zover in de Richtsnoeren het beginsel tot kostenoriëntatie

tot uitgangspunt is genomen zijn de Richtsnoeren derhalve in strijd met de Tw en dienen ze

door verweerder buiten toepassing te worden gelaten.’

In zijn uitspraak in de zaak UPC vs. OPTA263 is duidelijk geworden dat het CBB deze
mening niet deelt. Hoewel het CBB erkent dat de aanwijzingsbevoegdheid van OPTA
in artikel 8.7 nauwelijks is genormeerd (een ‘open norm’), beschouwt het CBB dit als
een voldoende wettelijke grondslag voor het optreden van OPTA en het opleggen van
verplichtingen door de toezichthouder (zoals het beginsel van kostenoriëntatie). Deze
ruime bevoegdheid via open normen ‘compenseert’ het CBB vervolgens via een ver-
zwaarde motiveringsverplichting van het betrokken bestuursorgaan:

‘Het College stelt voorop dat bij het ontbreken van expliciete materiële normen het geven van

ingrijpende aanwijzingen zeer goed moet worden gemotiveerd. OPTA heeft getracht invulling te

geven aan de norm van artikel 8.7 Tw door vaststelling, in samenwerking met de NMa en na uit-

voerige consultatie van de markt, van beleidsregels in de vorm van Richtsnoeren. Bij de opstel-

ling van de Richtsnoeren heeft OPTA het uitgangspunt gekozen, dat er een in objectieve zin

redelijke prijs moet worden vastgesteld. Naar het oordeel van het College is dit een aanvaardbaar

uitgangspunt. Artikel 8.7 Tw strekt ertoe te bevorderen dat omroepnetwerken aangeboden pro-

gramma’s in genoegzame mate verspreiden. Te hoge prijzen zouden dit kunnen belemmeren.’

Het CBB heeft in de UPC-zaak toegestaan dat open normen – en daarmee vergaande
bevoegdheden – aan OPTA worden verstrekt, zij het onder bepaalde randvoorwaar-
den. OPTA wordt een verzwaarde motiveringsplicht opgelegd. Bovendien blijkt uit de
uitspraak dat het CBB belang hecht aan de consultatie met de mededingingsautoriteit
en de markt. Hiermee wordt recht gedaan aan beide functies van het bestuursrecht.

3.3.3 Conclusie

Uit het voorgaande kan dan ook worden geconcludeerd dat het beroep op het legali-
teitsbeginsel enigszins dient te worden gerelativeerd. Tot deze conclusie komt ook
Klap. Hij meent dat een te strakke rechtsopvatting over het legaliteitsbeginsel zich niet
goed verdraagt met de aard en de omvang van de taken die de overheid in de huidige
sociale rechtsstaat dient te behartigen.264 Rekening dient te worden gehouden met de
juridische en economische achtergrond van het betrokken marktordeningrecht. Een
te formalistische opvatting over de toepassing van het legaliteitsbeginsel en een te enge
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263 CBB 3 december 2003, UPC en Canal+ vs. OPTA, LJN AO1112, Mediaforum 2004-3, Jur. nr. 11, p. 95-
99, m.nt. N. Van Eijk.

264 Klap 1994, p. 31-35 en 68-69.
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interpretatie van de wettelijke bepalingen leidt tot een frustratie van het centrale doel
van de telecommunicatiewetgeving: de totstandkoming van concurrentie.265

Addink266 meent dat uit het democratiebeginsel diverse beginselen zijn af te leiden,
niet alleen het legaliteitsbeginsel doch ook andere beginselen die alle dienen te leiden
tot good governance (zie Hoofdstuk 1, paragraaf 1.5). Hij onderscheidt de volgende
beginselen: (i) principle of proper administration, (ii) principle of public participation,
(iii) transparant administration, (iv) principle of human rights administration, (v) prin-
ciple of accountable administration en (vi) principle of effective administration. Volgens
Addink zijn deze beginselen af te leiden uit het Nederlandse bestuursrecht en dienen
zij de basis te vormen voor de uitoefening van bevoegdheden door onafhankelijke toe-
zichthouders.

Deze benadering sluit aan bij de genoemde UPC-zaak en de civiele zaak KPN Telecom
vs. OPTA, waaruit kan worden afgeleid dat de focus meer dient te worden gericht op
de toepassing van de wettelijke bevoegdheden door de toezichthouder en de wijze
waarop de toezichthouder verantwoording aflegt voor zijn besluitvorming. Onpartij-
digheid, transparantie, en zorgvuldigheid van de besluitvorming vormen cruciale ver-
eisten waaraan de toezichthouder dient te voldoen ter vergroting van de legitimiteit
van het optreden.267 De toekenning van ruime, dicretionaire bevoegdheden worden
door de toepassing van deze vereisten als het ware gecompenseerd en waarborgen de
betrokken ondernemingen tegen een ongeoorloofde machtsuitoefening door de
betrokken toezichthouder.

Op deze vereisten zal – vanuit de procedurele invalshoek – nader worden ingegaan in
Hoofdstuk 5-7, waarin de procedurele randvoorwaarden voor de besluitvorming door
OPTA aan de orde komen.
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265 Vgl. het rapport ‘Hoezo marktwerking...? Over de borging van publieke belangen en effectief trajectma-
nagement bij veranderingen in de marktordening van vitale infrastructuurgebonden sectoren.’ van de
Raad voor Verkeer en Waterstaat, januari 2004, p. 19: ‘De Raad adviseert: (...) Onderzoek of toezichthou-
ders in infrastructuur gebonden sectoren met behoud van het primaat van de politiek tijdens het veran-
deringstraject ruimere bevoegdheden kunnen krijgen, zodat zij snel en slagvaardig kunnen optreden’.

266 Addink 2005.
267 Vgl. in dit verband de civiele zaken aangaande de uitoefening van bevoegdheden door OPTA met

betrekking tot de Postwet: Rb. Den Haag 17 maart 2004, TPG vs. OPTA en TPG vs. Staat, Mediaforum
2004-5, Jur. nr. 19, p. 182-188, m.nt. V. Textor & A.T. Ottow. In deze zaken werd door de rechtbank
geoordeeld dat OPTA bevoegd is (rechts)oordelen te geven met betrekking tot de uitleg van wettelijke
begrippen, begrippen die de kern van haar bevoegdheden betreffen, nl. de reikwijdte van de aan TPG
verleende concessie. Het optreden van OPTA was niet laakbaar vanwege het feit dat OPTA een
(rechts)oordeel over de uitleg van de begrippen brieven en drukwerk gaf, als wel door de wijze waarop
OPTA tot haar standpunt was gekomen. OPTA liep volgens de rechtbank op de troepen vooruit door
–zonder voorafgaande consultatie van TPG – haar oordeel op haar website te publiceren. Door te oor-
delen dat OPTA zodoende onrechtmatig handelde, is de rechtbank kennelijk van mening dat OPTA
ook bij het publiceren van niet voor bezwaar en beroep vatbare besluiten het beginsel van hoor en
wederhoor moet toepassen (vgl. artikel 4:8 Awb).
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3.4 Discretionaire bevoegdheden

3.4.1 Beleid vs. uitvoering: de relatie met de minister

Een andere vraag is of en op welke wijze de toezichthouder bij de uitoefening van zijn
bevoegdheden eigen beleid kan ontwikkelen. Uit de gepubliceerde stukken van het
Ministerie van Economische Zaken (en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat) blijkt
dat de overheid lange tijd van mening was dat de taken van de toezichthouders, waar-
onder OPTA, strikt uitvoerend zouden dienen te zijn en zij geen eigen beleidsregels zou-
den mogen opstellen (of slechts in zeer geringe mate).268 Zo benadrukte de Minister van
Verkeer en Waterstaat bij de evaluatie van OPTA dat ‘beleid bij de verantwoordelijke
vakminister’ berust en er sprake is van slechts beperkte discretionaire bevoegdheden bij
OPTA.269 OPTA zou zich in deze visie slechts met uitvoering mogen bezig houden. Ook
in de Kaderstellende Visie op het Toezicht270 maakt de regering het verschil tussen het
houden van toezicht in enge zin (handhaving) en het uitvoeren van beleid. Deze visie
van de overheid staat haaks op de wensen van OPTA zelf, die aangeeft:

‘Concurrentieregels toepassen vereist beoordelingsruimte – en op dynamische markten ook

een bijbehorende mate van pro-actief optreden, waar dat efficiënt en rationeel is. Het zijn met

name deze twee vereisten van toezicht – beoordelingsruimte en eigen initiatiefruimte – die

aanleiding geven tot discussie over toezichtarrangementen, niet alleen in Nederland.’271

Nicolaides meent dat de nationale toezichthouders – vanuit een oogpunt van effectie-
ve implementatie van Europese wetgeving – dienen te beschikken over voldoende ‘dis-
cretion’:

‘Discretion is also indispensable to effective policy implementation. Effective implementation

means that those responsible for application and enforcement of the rules have the capacity

to react to changing market conditions and companies strategies. (...) If effectiveness requires

constant adjustment of policy instruments and implementing measures, then it also requires

institutional discretion.’272

Nicolaides geeft aan dat nationale autoriteiten over een significante mate van ‘decision
making discretion’ dienen te beschikken in een dynamische, economische omgeving,
welke wordt beïnvloed door technische ontwikkelingen en innovatieve ondernemings-
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268 In kritische zin is het onderscheid tussen beleid en uitvoering besproken door Docters van Leeuwen,
waarbij hij aangeeft dat dit onderscheid voor onafhankelijke toezichthouders niet goed werkbaar is:
Docters van Leeuwen 2000, p. 131-136. Vgl. in dezelfde zin Dommering e.a. 2001, p. 76-80.

269 Brief van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Sta-
ten-Generaal van 9 juli 2001, Kamerstukken II, 2000-2001, 21 693, nr. 56, p. 18. Zie tevens De Ru 2003,
p. 179-180.

270 Olivier & Van der Vlies 2002, p. 1510.
271 Arnbak & Mulder 2000, p. 114.
272 Nicolaides 2003, p. 100.
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strategieën. Hoewel hij in zijn onderzoek aangeeft dat het niet mogelijk is vast te stel-
len over welke mate van beleidsvrijheid de betrokken autoriteiten dienen te beschikken,
dient deze vrijheid in elk geval significant te zijn. Zij dienen in staat te worden gesteld
op effectieve wijze op veranderende marktomstandigheden in te spelen. Dit vereist de
nodige vrijheid en niet een overmatige controle door de betrokken lidstaat, die de auto-
riteit teveel aan banden legt.

De betrokken overheden dienen derhalve in staat te zijn de algemene kaders van het
beleid aan te geven, doch dit mag niet uitmonden in een te strak keurslijf voor de
(onafhankelijke) toezichthouder in kwestie. In dat geval is de toezichthouder niet
flexibel genoeg om in te spelen op marktontwikkelingen. Deze visie over de positio-
nering van de toezichthouder sluit aan bij de recentere nota’s van het Ministerie van
Economische Zaken. In deze documenten wordt een genuanceerder beeld geschetst
ten aanzien van de bevoegdheden van toezichthouders om zelf beleid te maken. In de
nota Visie op markttoezicht273 wordt erkend dat bij markttoezicht vrijwel per defini-
tie sprake is van toezicht op open normen. Hierover geeft de Minister van Economi-
sche Zaken aan:

‘Omdat de Minister vanwege de onzekerheden in de markt slechts in globale termen een eind-

doel kan vaststellen, is een relatief open normering het gevolg. Bij meer open normen is het

om redenen van efficiëntie wenselijk als de toezichthouder zelf voorschriften kan opleggen om

deze normen te bereiken. De toezichthouder zal soms aanwijzingen moeten kunnen geven aan

marktpartijen hoe men tot dat doel komt, waartoe de open norm nader begrensd of afgeba-

kend dient te worden. In andere gevallen zal de open norm (bijvoorbeeld “het niet verhinde-

ren, beperken of vervalsen van de mededinging” – artikel 6 mededingingswet) afgebakend

dienen te worden tegenover andere publieke belangen (niet-economische belangen – artikel

17 Mededingingswet). De afbakening van de open norm is dan aan de Minister. De afweging

van publieke belangen is immers een taak voor de politiek, niet voor de toezichthouder.’274

In algemene zin ligt het voor de hand – bezien vanuit het institutionele kader en de
ministeriële verantwoordelijkheid- dat het vaststellen van de algemene beleidskaders
aan de Minister toekomt (bijvoorbeeld het ontwikkelen van een beleidsvisie over sec-
torpolitiek of over infrastructuur vs. dienstenconcurrentie). De uitwerking van deze
algemene kaders via beleidsvorming en besluiten in individuele dossiers is vervolgens
aan de toezichthouders. De grensafbakening tussen kaders aan de ene kant en de toe-
passing en verdere uitwerking aan de andere kant is in de praktijk evenwel niet zo
makkelijk. In veel gevallen ontbreekt een algemeen kader en ontwikkelt de toezicht-
houder via zijn besluitvorming ook algemeen beleid, waarbij een afweging van diver-
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273 Visie op markttoezicht. Beantwoording van de Motie Heemskerk c.s., 18 juni 2004, toegezonden bij
brief van 29 juni 2004 door de Minister van Economische Zaken aan de Voorzitter van de Tweede
kamer, Kamerstukken II, 2003-2004, 29 200, XIII, nr. 50 (hierna aan te duiden als: ‘Visie op markttoe-
zicht’).

274 Visie op markttoezicht, p. 16-17.
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se belangen dient plaats te vinden. Dat sprake kan zijn van een grijs gebied is (uitein-
delijk) ook door de Minister van Economische Zaken erkend in zijn beantwoording
van de vragen naar aanleiding van de Visie op markttoezicht.275

De wetgever dient OPTA de noodzakelijke ruimte tot eigen beleidsvorming te geven.
Een gulden middenweg dient te worden gevonden tussen twee belangen. Aan de ene
kant het belang tot de instelling van een deskundig orgaan, met voldoende expertise
en financiële middelen dat is uitgerust om te kunnen inspelen op de dynamiek van de
markt dat niet onder invloed staat van politieke of private pressiegroepen. Aan de
andere kant het belang van enige politieke controle op het zelfstandig bestuursorgaan.
Controle in die zin dat de toezichthouder in algemene zin moet kunnen worden aan-
gestuurd door de overheid om uitvoering te geven aan beleid van algemeen belang. De
weegschaal dient evenwel niet door te slaan naar de kant van de overheid (ministe-
ries). Op hoofdlijnen (macroniveau) is het uitzetten van het algemene beleid op lan-
gere termijn zeker een taak van de overheid, waarbij richtsnoeren aan de
onafhankelijke toezichthouder dienen te worden gegeven.276 De aanwijzing kan bij-
dragen aan de eenheid van bestuur en daarmee de effectiviteit en doelmatigheid,277

doch de concretisering (microniveau) van deze richtsnoeren en nadere invulling dient
aan de toezichthouder te worden gelaten. Te rigide normen zal leiden tot onwenselij-
ke situaties, waarbij de toezichthouder onvoldoende kan inspelen op marktontwikke-
lingen. De onafhankelijke toezichthouder moet in staat worden gesteld deze
richtsnoeren via eigen beleid verder in te vullen.

Waar de grens tussen politieke controle en onafhankelijkheid dient te worden getrok-
ken, is (en blijft) in de praktijk een moeilijk punt.278 In elk geval dient er voor te wor-
den gewaakt dat door een te grote grip op de onafhankelijke toezichthouder door het
ministerie danwel de politiek de effectiviteit van het toezicht verloren gaat.279 Tegen
deze achtergrond dient dan ook de algemene aanwijzingsbevoegdheid van de Minis-
ter van Economische Zaken op grond van artikel 19 OPTA-wet te worden geplaatst.

De ruimte voor eigen, nationaal beleid van de Minister wordt echter ingeperkt door ont-
wikkelingen binnen de Europese Gemeenschap. Het beleid van nationale toezichthou-
ders wordt via diverse netwerken van de nationale toezichthouders (wat
telecommunicatie betreft: het netwerk van de European regulators Group for Elektronic
Communications Networks and Services, de zogenaamde ERG, zie hierover Hoofdstuk 5,
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275 Brief van de Minister van Economische Zaken van 8 november 2004 aan de Voorzitter van de Tweede
Kamer, Kamerstukken II, 2004-2005, 29 8008 XIII, nr. 36, p. 6-7: ‘Elke oordeelsvorming van een markt-
toezichthouder kan immers ook beleidsconsequenties hebben. Soms is er ook sprake van grijze gebie-
den tussen beleid en toezicht. Hierbij moeten men bijvoorbeeld denken aan “open normen” (...).’

276 Vgl. Hancher e.a. 2003, p. 8-9 .
277 Verhey & Verheij 2005, p. 189.
278 Verra 2001, p. 180.
279 Nicolaides 2003, p.14-18. Zie tevens Ottow 2003b, p. 157-160.
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paragraaf 5.6.1) het beleid in samenspraak met de Europese Commissie gecoördineerd,
hetgeen de marges voor nationale beleidsvorming aanzienlijk kan verminderen.280

Indien de Minister van Economische Zaken via de algemene aanwijzingsbevoegdheid
aan OPTA beleidsregels zou opleggen welke indruisen tegen deze Europese beleidsvor-
ming op basis van de telecommunicatierichtlijnen, zou dit een schending van artikel 10
EG-Verdrag kunnen opleveren.

3.4.2 Beleidsvrijheid toezichthouder

Voor de slagvaardigheid van het toezicht is het – zoals gezegd – van belang dat de toe-
zichthouder over de nodige vrijheid beschikt om eigen beleid te ontwikkelen ter uitoe-
fening van zijn bevoegdheden. Hoe dient dit nu te worden vertaald naar maatstaven
van het Nederlandse bestuursrecht? De mate van beleidsvrijheid die de toezichthouder
heeft bij de uitoefening van zijn bevoegdheden bepaalt in belangrijke mate zijn verhou-
ding tot de Minister (de positionering van de toezichthouder ten opzichte van de
Minister) en de intensiteit van de rechterlijke toetsing281 (de positionering ten opzich-
te van de rechter). Het is derhalve van belang te weten waaruit de vrijheid precies
bestaat en op welke wijze de reikwijdte van de vrijheid dient te worden vastgesteld. De
mate van beleidsvrijheid is afhankelijk van de aanwezigheid van discretionaire
bevoegdheden en beoordelingsruimte(vrijheid). Verschillende bestuursrechtelijke
aspecten spelen hierbij een rol. Is sprake van:
(i) discretionaire bevoegdheden;
(ii) beoordelingsruimte c.q. beoordelingsvrijheid.

Duk282 maakt een onderscheid tussen de termen beleidsvrijheid en beoordelingsvrij-
heid om inzicht te verschaffen tussen de vele ‘scala van discretionaire bevoegdheden’.
Door Duk wordt de beleidsvrijheid gedefinieerd als de vrijheid om ‘van het gebruik
van een recht of bevoegdheid af te zien in gevallen waarin de voorwaarden voor recht-
matige uitoefening daarvan vervuld zijn’.283 Aldus wordt beleidsvrijheid min of meer
gekoppeld aan bevoegdheidsverlenende begrippen als ‘kan’, ‘mag’ of ‘is bevoegd’.284

Blijft de vrijheid daarentegen beperkt tot het vaststellen of waarderen van de relevan-
te feiten en omstandigheden volgens gestelde of veronderstelde normen van recht, dan
spreekt Duk van beoordelingsvrijheid. Beoordelingsvrijheid is veelal gekoppeld aan
clausules als ‘naar het oordeel van’ (zogenaamde expliciet verleende beoordelingsvrij-
heid), maar kan ook voortvloeien uit de aard van de verleende bevoegdheid (zoge-
naamde impliciet verleende beoordelingsvrijheid). De term beoordelingsruimte wordt
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280 Verhey & Verheij wijzen terecht op deze beperking van de nationale bevoegdheid tot beleidsvorming in
hun preadvies: Verhey & Verheij 2005, p. 217.

281 De terminologie ‘de intensiteit van de rechterlijke toetsing’ is ontleend aan Klap 1996, p. 243, waar hij
de vrijheid van het bestuur plaatst in het licht van de rechterlijke toetsing.

282 Duk 1998, p. 157.
283 Idem.
284 Klap 1996, p. 244.
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gehanteerd voor die gevallen, waarbij het bestuursorgaan aan de hand van de feiten en
de toepasselijke wettelijke normen slechts tot één oordeel kan komen. In het geval van
beleidsvrijheid en beoordelingsvrijheid kan in beginsel slechts sprake zijn van een
marginale toetsing door de rechter. Bij beoordelingsruimte is sprake van een integra-
le (volle) rechterlijke toetsing.

Het door Duk gemaakte onderscheid tussen deze begrippen is in de literatuur nader-
hand op verschillende wijze uitgewerkt en naar blijkt niet altijd even duidelijk te
onderscheiden. Zo merkt Klap op dat Duk stelt dat het afwegen van belangen slechts
aan de orde zou komen bij beleidsvrijheid en niet bij beoordelingsvrijheid, doch dat
deze stelling in de praktijk niet is vol te houden.285 In de visie van Klap is een (beperk-
te) belangenafweging in de praktijk onontkoombaar wanneer de normtoepassing
betrekking heeft op grensgevallen, waarbij verschillende oordelen en dus ook verschil-
lende beslissingen rechtmatig kunnen zijn, zodat door het betrokken bestuursorgaan
een keuze gemaakt dient te worden.286 In dit onderzoek zal slechts gebruik worden
gemaakt van de termen beleidsvrijheid en beoordelingsvrijheid, waarbij de term dis-
cretionaire bevoegdheden als verzamelterm voor beide vrijheden zal worden gehan-
teerd. Beleidsvrijheid wordt daarbij gedefinieerd als de aan het bestuursorgaan
verleende ruimte om zijn bevoegdheden op verschillende wijzen te hanteren (de
inhoud van het besluit wordt niet geheel door de wetgever gedicteerd). Beleidsvrijheid
is aan de orde wanneer een algemeen verbindend voorschrift het bestuursorgaan de
bevoegdheid toekent zelf tot een afweging van belangen te komen en aldus zelf beleid
kan vaststellen.287 De beoordelingsvrijheid ziet op de aan het bestuursorgaan verleen-
de vrijheid om wettelijke normen uit te leggen, de feiten vast te stellen en te kwalifice-
ren. Hoe meer vage normen de wet bevat, hoe groter de beoordelingsvrijheid.288

Of sprake is van beleidsvrijheid danwel van beoordelingsvrijheid en in welke mate van
deze vrijheden gebruik kan worden gemaakt door OPTA bij de uitoefening van haar
bevoegdheden, dient derhalve per geval te worden beoordeeld. Dit hangt mede af van
de betrokken wettekst, de toelichting en de doelstellingen van de betrokken bepaling
van de Telecommunicatiewet. De norm kan niet contra legem worden uitgelegd bij de
uitoefening van de aan de toezichthouder verleende (beoordelings)vrijheid. De vrij-
heid kent – zoals reeds aangeven – zijn grenzen door toepassing van het legaliteitsbe-
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285 Klap 1996.
286 Klap 1996, p. 245. In Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2002 worden de begrippen weer op andere

wijze onderverdeeld: discretionaire bevoegdheden (besluiten met beslissingsvrijheid) worden onder-
verdeeld in besluiten met beoordelingsruimte c.q. beleidsruimte. De categorie beoordelingsruimte
wordt weer onderverdeeld in ‘gebonden beoordelingsruimte’en ‘beoordelingsvrijheid’: p. 147. Globaal
gesproken wordt het begrip beoordelingsruimte gehanteerd voor de vraag of de bevoegdheid mag of
moet worden gebruikt. Beleidsruimte wordt gebruikt voor de vraag hoe de bevoegdheid moet worden
gebruikt.

287 Vgl. Verhey & Verheij 2005, p. 204.
288 Idem.
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ginsel: de gegeven vrijheid is ruim, doch kan niet contra legem worden uitgelegd.
OPTA heeft hierbij zijn bevoegdheden overschreden.

Ter uitvoering van de verleende beleids- c.q. beoordelingsvrijheid kan het betrokken
bestuursorgaan beleidsregels opstellen en publiceren. Beleidsregels zijn in artikel 1:3,
lid 4 Awb zijn als volgt gedefinieerd:

‘Een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift,

omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van de feiten of de uitleg van wettelijke

voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan.’

Beleidsregels in deze zin zijn niet alleen algemene regels die betrekking hebben op de
(discretionaire) afweging van belangen (de beleidsvrijheid), maar kunnen ook de
vaststelling van feiten en de uitleg van wettelijke voorschriften betreffen (de beoorde-
lingsvrijheid).289 Onafhankelijke toezichthouders, zoals OPTA, kunnen derhalve zelf
beleidsregels ontwikkelen, zowel ter normering van de uitoefening van gebonden
bevoegdheden als bij discretionaire bevoegdheden. Zij kunnen bijvoorbeeld via deze
beleidsregels (vage) wettelijke normen uitleggen en verder invullen (wetsinterprete-
rende beleidsregels).

In dit onderzoek zal ten aanzien van de bevoegdheden van OPTA met betrekking tot
de aanwijzingen paragraaf 4.2.3), geschilbeslechting (paragraaf 4.3.4) en handhaving
(paragraaf 8.2) nader worden bezien op welke wijze OPTA beschikt over dergelijke
discretionaire bevoegdheden en op welke wijze OPTA hiermee om is gegaan danwel
dient te gaan. In algemene zin wordt evenwel aangenomen dat OPTA, als zelfstandig
bestuursorgaan, bij de uitoefening van het toezicht op de telecommunicatiemarkt
dient te beschikken over ruime discretionaire bevoegdheden: OPTA dient over vol-
doende vrijheden te beschikken bij de uitleg van wettelijke bepalingen, de keuze van
de beleidsinstrumenten, de vaststelling van de feiten en de afweging van belangen.290

3.5 Casusposities

In deze paragraaf zullen twee casusposities uit de Nederlandse praktijk worden
besproken, aan de hand waarvan de werking van het legaliteitsbeginsel zal worden
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289 Hierop wordt ook gewezen door: Van de Gronden & Widdershoven 2002, p. 147.
290 Vgl. in dezelfde zin ten aanzien van de bevoegdheden van de AFM in het kader vande Wet financieel

toezicht, waar de wetgever aangeeft dat beoordelingsvrijheid op het terrein van toezicht en handhaving,
vaak gecombineerd met beleidsvrijheid ‘essentieel is voor slagvaardig toezicht’, Kamerstukken II 2003-
2004, 29 702, nr. 3, p. 18. Zie voor een bespreking van de beleids- en beslissingsruimte van de NMa:
Harmsen & Heldeweg 2001, p. 120-123. Zie tevens over keuzevrijheid voor de toezichthouders en de
rechterlijke toetsing: Lavrijssen 2003, paragrafen 3.1 en 3.5.
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geïllustreerd.291 Daarbij zal een vergelijkbaar voorbeeld uit de Engelse en Franse prak-
tijk worden besproken om te bezien op welke wijze de bevoegdhedenkwestie aldaar is
aangepakt en tot welke gevolgen dit heeft geleid.

3.5.1 Mobiele interconnectietarieven

In de eerste plaats komt aan de orde de zaak van de mobiele interconnectietarieven,
de zogenaamde mobile terminating tarieven (tarieven die zien op de afwikkeling van
het telefoonverkeer van een vast telefonienetwerk naar het netwerk van een mobiele
netwerkaanbieder of van een mobiel netwerk naar een mobiel netwerk). Een restric-
tieve interpretatie van bevoegdheden van OPTA op grond van artikel 6.3 Tw was in
deze zaken aan de orde. Door een strikt tekstuele interpretatie van het begrip inter-
connectie en zonder daarbij rekening te houden met de Europese interpretatie van dit
begrip en de onderliggende doelstellingen van de aan OPTA in dit verband toegeken-
de bevoegdheden, komt de Rechtbank Rotterdam aanvankelijk in de uitspraak van 23
april 2003 tot het oordeel dat OPTA niet bevoegd is een oordeel te geven in een geschil
over de mobiele terminating tarieven. De rechtbank oordeelde dat OPTA op grond
van artikel 6.3 Tw (oud) niet bevoegd was te oordelen over een geschil betreffende
indirecte interconnectie. De koppeling van mobiele netwerken verloopt in de meeste
gevallen via het transitnetwerk van KPN Telecom (er is sprake van zogenaamde indi-
recte interconnectie). De mobiele netwerken zijn niet rechtstreeks aan elkaar of aan
het netwerk van een vaste netwerkaanbieder gekoppeld (zogenaamde directe inter-
connectie), doch de koppeling komt tot stand via het transitnetwerk van KPN Tele-
com. Als gevolg van deze uitspraak was de telecommunicatietoezichthouder niet
bevoegd in te grijpen in het overgrote deel van de in Nederland gehanteerde mobiele
interconnectietarieven, aangezien in de meeste gevallen de netwerken via indirecte
interconnectie aan elkaar zijn gekoppeld.

Indirecte interconnectie en de mobiele terminating tarieven292

Dit betreft de interconnectietarieven voor de afwikkeling van een telefoontje afkomstig van

het vaste netwerk over de mobiele netwerken (het zogenaamde bellen van vast naar mobiel).

In mei 2001 startte OPTA een onderzoek naar deze mobiele interconnectietarieven, aangezien
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291 Zie voor een uitgebreide behandeling van voorbeelden onder de oude Telecommunicatiewet: Ottow
2003b, p. 162-166 (paragraaf 3.5: gevolgen van de ontbrekende bevoegdheden bij OPTA). Voor een
voorbeeld uit de elektriciteitssector, waar tevens sprake was van te rigide bevoegdheden verstrekt aan
de toezichthouder voor de energiesector DTe, kan worden gewezen op: CBB 6 februari 2002, Rendo vs.
Minister van Economische Zaken, LJN AD9309. Van der Meulen wijst op dit voorbeeld uit de elektrici-
teitssector, waarbij sprake was van een te rigide toekenning van bevoegdheden, waardoor het door de
DTe geformuleerde, genuanceerde beleid ten aanzien van de zogenoemde x-factor door de rechter ter
zijde moest worden geschoven, Van der Meulen 2003, p. 41-43. Zie tevens Hancher e.a. 2004, p. 15-17,
waar zij deze casus tevens beschrijven.

292 Deze casus wordt uitgebreid uiteengezet in het rapport van The British Institute of International and
Comparative Studies, ‘Telecommunications Dispute resolution: procedures and effectiveness’, London:
2004, p. 105-108.
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zij meende dat deze onredelijk hoog waren. Op 13 juni 2001 maakte KPN Telecom een geschil

over deze tarieven van Telfort Mobiel bij OPTA aanhangig. Dit leidde tot het geschilbesluit van

10 april 2002, welke besluit door de voorzieningenrechter werd geschorst.293 In die zaak

meende de rechter dat nu geen sprake was van directe interconnectie doch van zogenaamde

indirecte interconnectie (interconnectie via het transitnetwerk van KPN Telecom), OPTA niet

bevoegd was tot het beslechten van het geschil op grond van artikel 6.3 Tw. In de visie van de

rechter volgt uit de systematiek van de wet dat aan het stellen van regels als bedoeld in artikel

6.3, lid 1 Tw eerst het verlenen van een ontheffing op grond van artikel 6.1, lid 3 Tw vooraf

dient te gaan. Artikel 6.3 Tw werd niet zo ruim gelezen dat hieronder ook geschillen met

betrekking tot indirecte interconnectie zouden kunnen vallen, zonder voorafgaande onthef-

fingsprocedures. Daarbij werd geen aandacht besteed aan de interpretatie van dit begrip op

grond van de Europese Interconnectierichtlijn (oud),294 waar het onderscheid tussen directe

en indirecte interconnectie niet werd gemaakt.

Deze uitspraak had verstrekkende gevolgen, aangezien voor alle operators die (via het transit-

netwerk van KPN Telecom) met het mobiele netwerk van een mobiele operator zijn verbon-

den, een ontheffing dienden aan te vragen. Dit betrof tientallen (zo niet meer)

ontheffingsverzoeken. In de beslissing op bezwaar handhaafde OPTA haar primaire besluit.

Deze beslissing op bezwaar werd opnieuw door de voorzieningenrechter geschorst,295 dit

maal vanwege een motiveringsgebrek.

In de bodemuitspraak van 25 april 2003 vernietigt de rechtbank het besluit van OPTA op een

formeel punt.296 De rechtbank komt tot de conclusie dat interconnectie in de zin van (artikel

6.1 van) de Telecommunicatiewet slechts de zogenaamde ‘directe’ interconnectie (rechtstreek-

se koppeling van netwerken van twee aanbieders) omvat, en niet tevens de figuur van ‘indirec-

te’ interconnectie (koppeling van netwerken via het netwerk van een derde). De

geschilbeslechtende bevoegdheid van OPTA op grond van artikel 6.3, lid 1 Tw is derhalve niet

aanwezig in het geval van een geschil tussen aanbieders van wie de netwerken indirect zijn

gekoppeld. De rechtbank komt mede tot deze conclusie wegens het feit dat OPTA ontheffin-

gen had verleend op grond van artikel 6.1, lid 3 Tw voor de verplichting tot interconnectie.

Daarbij besteedt de rechtbank in het geheel geen aandacht aan de Europese dimensie van deze

regelgeving, noch aan de doelstellingen van deze geschilbeslechtende bevoegdheid.
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293 Vzr. Rb. Rotterdam 1 mei 2002, Telfort Mobiel vs. OPTA, LJN AE2382.
294 Richtlijn 97/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1997 inzake interconnectie op

telecommunicatiegebied, wat betreft de waarborging van de universele dienst en van de interoperabi-
liteit door toepassing van de beginselen van Open network provision (ONP), Pb EG 1997, L 199/32.

295 Vzr. Rb. Rotterdam 29 november 2002, O2 e.a. vs. OPTA, Mediaforum 2003-3, Jur. nr. 17, m.nt. A.T.
Ottow, LJN AF1538.

296 Rb. Rotterdam 25 april 2003, O2 vs. OPTA, Mediaforum 2003-9, Jur. nr. 41, m.nt. A.T. Ottow, LJN
AF8131. Het hoger beroep van OPTA tegen deze uitspraak werd door het CBB niet-ontvankelijk ver-
klaard, aangezien het CBB van oordeel was dat OPTA geen procesbelang meer had: CBB 7 mei 2004,
OPTA vs. O2 e.a., Mediaforum 2004-7/8, Jur. nr. 29, m.nt. A.T. Ottow, LJN AO9592.
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Deze uitspraken hadden tot gevolg dat OPTA de bevoegdheid ontbeerde te oordelen over de

mobiele interconnectietarieven, vanwege de toevallige omstandigheid dat het hier geen direc-

te doch indirecte interconnectie betrof. Uiteindelijk heeft de NMa297 de zaak ter hand geno-

men, hetgeen in 2004 heeft geleid tot een informele ‘schikking’ tussen alle mobiele operators

en de NMa tot een (gefaseerde) verlaging van de mobiele interconnectietarieven, welke verla-

ging minder was dan door OPTA werd voorgestaan.

Aangezien deze schikking echter niet betrekking had op alle lopende bezwaarschriftprocedu-

re, diende OPTA nog in een enkele zaak opnieuw een beslissing op bezwaar te nemen naar

aanleiding van de uitspraak van de Rotterdamse bestuursrechter in de bodemprocedure.

Opnieuw handhaafde OPTA in de nieuwe beslissingen op bezwaar haar standpunt dat zij op

grond van artikel 6.3 Tw bevoegd was een oordeel te geven over de indirecte mobiele termina-

ting tarieven. In de uitspraak van 25 augustus 2005 in de zaak Versatel vs. OPTA298 komt de

rechtbank tot een ander oordeel dan in de uitspraak van 25 april 2003. De rechtbank komt als-

nog tot het oordeel dat OPTA in dergelijke gevallen bevoegd is het geschil te beslechten op

grond van artikel 6.3 Tw:

‘De rechtbank komt thans tot een ander oordeel. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking

dat in de definitie van interconnectie in artikel 1, onderdeel a, van de Interconnectierichtlijn

(Richtlijn 97/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1997 inzake intercon-

nectie op telecommunicatie-gebied, wat betreft de waarborging van de universele dienst en

van de interoperabiliteit door toepassing van de beginselen van open network provision),

gesproken wordt van het fysiek en logisch verbinden van telecommunicatienetwerken. Ook in

het geval van indirecte interconnectie via het vaste netwerk van KPN is er sprake van een fysie-

ke en logische verbinding en derhalve van interconnectie. (...)

Nu er in het onderhavige geval sprake is van interconnectie en partijen daaromtrent, in ver-

band met de te hanteren tarieven, geen volledige overeenstemming hebben bereikt, is verweer-

der op grond van artikel 6.3 van de Tw bevoegd het geschil tussen partijen te beslechten.’

De rechtbank verwijst nu uitdrukkelijk naar de Interconnectierichtlijn voor de uitleg van het

begrip interconnectie. Deze nieuwe uitspraak van de rechtbank leidt ruim vier jaar na het aan-

hangig maken van het eerste interconnectiegeschil en een opeenstapeling van procedures, uit-

eindelijk tot de bevoegdheid van OPTA om rechtstreeks in te grijpen in de hoogte van de

mobiele terminating tarieven. Aangezien de rechtbank evenwel oordeelt dat OPTA haar

besluit onvoldoende had gemotiveerd, dient OPTA opnieuw een beslissing op bezwaar te

nemen in de nog lopende interconnectiegeschillen.

In de nieuwe uitspraak van 25 augustus 2005 komt de Rotterdamse bestuursrechter
alsnog tot het inzicht dat het begrip interconnectie, zowel ziet op directe als indirecte
koppeling van netwerken. Als gevolg van dit nieuwe oordeel is OPTA alsnog – bijna 5
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297 Zie over de samenwerking tussen OPTA en de NMa in dit dossier: Lavrijssen 2003.
298 Rb. Rotterdam 25 augustus 2005, Versatel vs. OPTA en Tele2, LJN AU2878.
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jaar na dato – bevoegd in deze mobiele interconnectietarieven in te grijpen. Deze uit-
spraak heeft verstrekkende gevolgen, aangezien na een zeer lange periode alsnog dient
te worden bezien wat de gevolgen zijn voor de in het verleden gehanteerde tarieven en
welke invloed deze uitspraak heeft voor de schikking die reeds onder auspiciën van de
NMa is bereikt. Het moge duidelijk zijn dat de wijze waarop deze procedures zijn ver-
lopen, tot grote rechtsonzekerheid leidt en geen recht is gedaan aan de geschilbeslech-
tende bevoegdheid van OPTA. De oorzaak van deze gang van zaken is gelegen in een
restrictieve interpretatie van de wettelijke bevoegdheid van OPTA (in casu: de geschil-
beslechtende bevoegdheid), welke afbreuk doet aan de economische en technische
context waarbinnen het geschil zich afspeelt. Het toezicht van OPTA heeft door deze
interpretatie van de wettelijke bevoegdheden aanzienlijk aan effectiviteit ingeboet.

Een casuspositie, waarbij tevens de bevoegdheid tot het ingrijpen in de mobiele termi-
nating tarieven werd betwist, betreft een zaak in het Verenigd Koninkrijk, betreffende
de bevoegdheid van OFCOM (Oftel). In deze Engelse zaak betrof het niet de geschil-
beslechtende bevoegdheid van Oftel, doch de ruime in de wet verankerde bevoegdheid
tot het wijzigen van licentievoorwaarden. Onder de oude Telecommunication Act
1984 gaf de Minister of Trade vergunningen uit aan telecommunicatieondernemin-
gen, die in het Verenigd Koninkrijk activiteiten wilden verrichten. De aanpassing van
deze voorwaarden geschiedde door Oftel. In de uitspraak van 27 juni 2003 oordeelde
de High Court dat Oftel hiertoe de bevoegdheid had.299 De High Court oordeel dat
Oftel een algemene bevoegdheid had tot het reguleren van de mobiele terminating
tarieven, ook in het geval geen sprake was van aanmerkelijke marktmacht. Daarbij
kende de rechter groot gewicht toe aan het oordeel van Oftel over de wijze waarop
deze tarieven dienden te worden gereguleerd.

Wat het Franse toezicht betreft, wordt opgemerkt dat ART ten aanzien van indirecte
interconnectie geschillen heeft beslecht, welke bevoegdheid, gebaseerd op artikel 
L36-8 Code des Postes et Télécommunications (1997) (‘CPT’) niet is betwist.300 In
artikel 36-8 CPT wordt de term ‘accès ou interconnexion’ gehanteerd, welke zodanig
wordt uitgelegd door ART (inmiddels ARCEP) dat hier tevens indirecte interconnec-
tie onder valt.

Mobiele terminating tarieven in Verenigd Koninkrijk

Onder de oude telecommunicatiewet, de Telecommunications Act 1984, was Oftel bevoegd de

licentievoorwaarden van de licentiehouders (telecommunicatieondernemingen, in casu de

mobiele telecommunicatie operators), te wijzigen indien noodzakelijk ‘in the public interest’,301
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299 T-Mobile (UK) Ltd and others v. Competition Commission and Director-general telecommunications,
High Court of England and Wales (Queens bench Division), [2003] EWHS 1555 (Admin), Case No.
CO/1192/03, CO/1308/03, CO/ 1536/03, 27 June 2003.

300 Zie bijvoorbeeld: Decision 25 May 2000, 9 Télécom Network vs. France Télécom, www.ARCEP.fr.
301 Section 12 and 12A Telecommunications Act 1984.
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tenzij de betrokken licentiehouder hiertegen bezwaar had. In dat laatste geval diende Oftel het

advies in te winnen van de Competition Commission. Oftel was evenwel niet formeel aan dit

advies gebonden. Indien Oftel tot wijziging van de vergunningvoorwaarden overging, stond

hiertegen beroep open bij de High Court. In casu wijzigde Oftel de vergunningvoorwaarden

van de mobiele operators, in die zin dat zij hun mobile terminating tarieven aanzienlijk dien-

den te verlagen. Deze wettelijke bevoegdheid van Oftel was niet gekoppeld aan een aanwijzing

van aanmerkelijke marktmacht (25% of meer). Hiertegen stelden diverse operators beroep in

bij de High Court.

In de uitspraak van 27 juni 2003 oordeelde de High Court dat Oftel hiertoe de bevoegdheid

had.302 De High Court oordeel dat Oftel een algemene bevoegdheid had tot het reguleren van

de mobiele terminating tarieven, ook in het geval geen sprake was van aanmerkelijke markt-

macht. Daarbij kende de rechter belangrijke waarde toe aan de Interconnectierichtlijn: ‘The

starting point must be Article 4 (2) of the Interconnection Directive.’ (overweging 51). Daar-

bij hechtte de High Court veel belang aan de aanwezigheid van flexibiliteit (overweging 60).

Verder hechtte de rechter veel belang aan het oordeel van Oftel en de Competition Commis-

sion (overweging 73). Het toetsingscriterium van section 14 (1)(b) of the Telecommunicati-

ons Act vereist dat de toezichthouder aantoont dat sprake is van ‘the effects adverse to the

public interest’. Volgens de rechter mag daar tevens rekening worden gehouden met mogelij-

ke toekomstige ontwikkelingen. De remedies dienen proportioneel te zijn (overweging 88),

doch de rechter erkent dat er verschillende wegen naar Rome kunnen leiden. De keuze van het

middel wordt aan het oordeel van Oftel overgelaten:

‘115. (...) Thus the mobile network operators’ submission as to the construction of Section 3

(1) are fundamental to their contentions as to whether termination charges should be regula-

ted in the manner the Director has sought to regulate them.

116. There is no dispute that Section 3 (1) introduces an objective test. The question of whe-

ther a demand is reasonable is objective. But it is left to the Director to decide how best to

satisfy that resonable demand.’

Uit deze zaak kan worden geconcludeerd dat ruime, dicretionaire bevoegdheden aan de onaf-

hankelijke toezichthouder door de wetgever zijn toegekend, waarbij de Engelse rechter deze

bevoegdheden uitlegt in het licht van het toepasselijke Europese recht en met respectering van

de door de toezichthouder gemaakte belangenafweging en keuzes. Hierdoor was Oftel in staat

tijdig in de tarieven in te grijpen.

3.5.2 Internetdiensten

Een ander voorbeeld betreffende het ontbreken van bevoegdheden in Nederland zijn
de zaken ten aanzien van het internet. Op dit terrein was de Telecommunicatiewet
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302 T-Mobile (UK) Ltd and others v. Competition Commission and Director-general telecommunications,
High Court of England and Wales (Queens bench Division), [2003] EWHS 1555 (Admin), Case No.
CO/1192/03, CO/1308/03, CO/ 1536/03, 27 June 2003.
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(oud) volledig door de dynamiek van de markt ingehaald. Als gevolg van technologi-
sche ontwikkelingen ontstonden nieuwe netwerken en diensten via het internet. De
vraag die zich voordeed was in hoeverre de regelgeving die uitging van het telefonie-
begrip tevens op deze internetnetwerken en –diensten van toepassing was. De Neder-
landse rechter oordeelt dat dit niet het geval was:

‘De (thans van belang zijnde) aanwijzing van KPN op grond van artikel 6.4 van de Tw heeft

betrekking op vaste openbare telefoonnetwerken en de vaste openbare telefoondienst. Blijkens

de definitiebepaling van artikel 1, onder l, van de Tw bestaat een vast openbaar telefoonnet-

werk uit de elementen van een openbaar telecommunicatienetwerk, die geheel of gedeeltelijk

worden gebruikt voor de levering van de vaste openbare telefoondienst. Elementen van het

telecommunicatienetwerk die niet worden gebruikt voor laatstbedoelde dienst maken dus

geen deel uit van het vaste openbare telefoonnetwerk in de zin van de Tw.

Ingevolge artikel 1, onderdeel k, van de Tw is de vaste openbare telefoondienst de openbare

telecommunicatiedienst die, voorzover hier van belang, bestaat in de directe overdracht en

routering van spraak. In termen van de Tw is dus geen sprake van een (vast openbaar) tele-

foonnetwerk, voorzover het betrokken telecommunicatienetwerk bestaat uit elementen die

uitsluitend anders worden gebruikt dan voor directe overdracht en routering van spraak.

Tiscali heeft bijzondere toegang verzocht tot een gedeelte van het telecommunicatienetwerk

van KPN dat bestaat uit verschillende elementen. KPN heeft gesteld dat bepaalde elementen

die behoren tot het telecommunicatienetwerkgedeelte waartoe bijzondere toegang wordt ver-

zocht, elementen betreffen die enkel worden gebruikt voor overdracht van data en dus in het

geheel niet voor directe overdracht en routering van spraak, in welk verband in het bijzonder

de zogenoemde DSLAM is vermeld. Bedoelde stelling is door Tiscali en OPTA slechts gemo-

tiveerd weersproken, voorzover door hen wordt gesteld dat nieuwe technieken – Voice over

DSL dan wel Voice over IP – het mogelijk maken ook spraakverkeer via evenbedoelde elemen-

ten te laten verlopen. Het College overweegt hieromtrent dat – naar valt op te maken uit het-

geen partijen hieromtrent naar voren hebben gebracht – het hier gaat om nieuwe technieken

die het mogelijk maken spraakverkeer om te zetten in data die via de breedbandmethode kun-

nen worden overgedragen en niet op één lijn zijn te stellen met het traditionele spraakverkeer

(en het hiermee door partijen gelijk gestelde smalbandverkeer) zoals dit de wetgever ten tijde

van de totstandkoming van de Tw voor ogen moet hebben gestaan.’ (cursivering toegevoegd,

ATO)

Het CBB is dan ook van oordeel dat de nieuwe internetdienst niet onder het traditio-
nele spraakverkeer kan worden gebracht, welk spraakverkeer in die visie van het CBB
slechts in de Telecommunicatiewet (oud) wordt gereguleerd. Als gevolg van deze
omissie in de Telecommunicatiewet (oud) was OPTA niet bevoegd deze nieuwe dien-
sten te reguleren.

Het internet

Het belangrijkste voorbeeld op het terrein van het internet betreft de breedband internettoe-

gang. In haar besluit van 1 mei 2003 bepaalde OPTA dat KPN Telecom aan Tiscali, een aan-

bieder van (breedband) internettoegang, een aanbod moest doen voor toegang tot haar
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telecommunicatienetwerk voor deze internetdienst.303 Bitstroomtoegang kan worden

omschreven als een wholesale dienst op grond waarvan internet service providers netwerkca-

paciteit inkopen bij KPN Telecom die zij vervolgens op eigen naam doorverkopen aan eind-

gebruikers van internet toegangsdiensten. Op 17 juli 2003304 schorste de voorzieningenrechter

van de Rechtbank Rotterdam op verzoek van KPN Telecom het besluit van OPTA, later beves-

tigd door het CBB.305 In de uitspraken hanteerden de bestuursrechters een strikt taalkundige

uitleg van de definitie van een ‘vast openbaar telecommunicatienetwerk’ en de ‘vaste openba-

re telefoondienst’. Deze uitleg leidde ertoe dat daar waar toegang wordt verzocht tot een net-

werk dat voor de overdracht van data wordt gebruikt (zoals het geval is bij breedband

internettoegang) en niet slechts voor de routering van spraak, deze toegang niet onder de rei-

kwijdte van de Telecommunicatiewet valt. Het netwerk wordt in dat geval niet gebruikt voor

een spraaktelefoniedienst en maakt als gevolg daarvan geen onderdeel uit van het vaste open-

bare telefoonnetwerk. OPTA had derhalve geen bevoegdheid om een dergelijk geschil op te

lossen. De internettoegang voor concurrenten van KPN Telecom, zoals Tiscali, werd hierdoor

geheel uitgesloten, hetgeen KPN Telecom een aanzienlijke concurrentievoorsprong op de

markt heeft bezorgd.

In Frankrijk heeft zich eveneens de vraag voorgedaan of de Franse toezichthouder,
ART, bevoegd was te oordelen over een vergelijkbaar geschil betreffende de toegang tot
een telecommunicatienetwerk voor een internetdienst. Hoewel in het Franse admini-
stratieve recht tevens groot belang wordt gehecht aan het legaliteitsbeginsel, hetgeen
ertoe leidt dat de wettelijke bevoegdheden die aan onafhankelijke toezichthouders
worden toegekend ‘must be well defined and may not even contain an implied dele-
gation of rule-making powers’306 heeft de Franse rechter (de Cour d’appel de Paris) in
deze zaak – in tegenstelling tot de Nederlandse rechter – wel een flexibele, ruime inter-
pretatie van de aan ART toegekende bevoegdheden gehanteerd. In het geschil France
Télécom contre Société Paris Cable et contre Cie générale de vidéocommunications307

oordeelde deze (civiele) Franse rechter dat ART tevens geschilbeslechtende bevoegd-
heid bezat in het geval van internet. Het begrip ‘telecommunicatie’ omvat naar het
oordeel van Cour d’appel de Paris niet alleen spraak, maar ook internet/dataverkeer:
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303 Besluit van 1 mei 2003 inzake het geschil Tiscali BV vs. KPN Telecom BV (kenmerk OPTA/IBT/2003/
201727), www.opta.nl.

304 Vz. Rb. Rotterdam 17 juli 2003, KPN Telecom vs. OPTA en Tiscali, Mediaforum 2003-11/12, Jur. nr. 53,
m.nt. D. Schipper, p. 382-385, LJN AI0514. In het besluit op bezwaar werd het besluit in primo groten-
deels gehandhaafd. Tegen het besluit op bezwaar werd beroep ingesteld en tevens om schorsing
gevraagd. Bij uitspraak van 30 oktober 2003 wees de voorzieningenrechter het verzoek om een voorlo-
pige voorziening toe, waarbij tevens toepassing werd gegeven aan art.8:86 Awb en bepaalde dat OPTA
een nieuw besluit op bezwaar moest nemen met inachtneming van hetgeen in deze uitspraak is over-
wogen: Vz. Rb. Rotterdam 30 oktober 2003, KPN Telecom vs. OPTA en Tiscali, LJN AN4631.

305 CBB 16 april 2004, OPTA en Tiscali vs. KPN Telecom, Mediaforum 2004-7/8, Jur. nr. 28, m.nt. D. Schip-
per, p. 262-266,LJN AO8356.

306 Heringa, p. 39. Vgl. Laget-Annamayer 2002, p. 351-353
307 Arresten van 28 april 1998, Cour d’appel de Paris 28 april 1998, no. 97/17847 en no. 97/17849, te vin-

den via de website van ARCEP: www.ARCEP.fr.
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‘Considérant que dans la directive de la Commission des Communautés Européennes sur la

libération totale des télécommunications et dans les directives communautaires relatives á la

fourniture d’un réseau ouvert, les services de télécommunications sont définis comme des ser-

vices dont la fourniture consiste, en tout ou en partie, en la transmission et/ou l’achemine-

ment de signaux par des résaux de télécommunications, ces derniers s’entendant des systèmes

de transmission et, le cas échéant, de l’équipement de commutation et des autres ressources

qui permettent le transport de signaux entre des points de terminaison définis, par fils, par

radio, par moyen optiques ou par dáutres mayens électromagnétiques; que le service d’ access

à l’Internet entre bien dans le cadre de cette définition.’

De Franse rechter interpreteert het begrip telecommunicatie in het licht van de Euro-
pese regelgeving en oordeelt dat de internetdienst tevens hieronder dient te worden
begrepen. In de Franse literatuur wordt benadrukt dat de Franse rechter met deze
ruime uitleg van het begrip telecommunicatie recht heeft gedaan aan ontwikkelingen
in de markt en de markt heeft geopend voor nieuwe diensten die in concurrentie kun-
nen worden aangeboden:

‘Dans les deux arrêts de rejet, la Court se prononce de la faveur de la compétence de l’ART et

de recevabilité des deux sociétés à saisir l’autorité de régulation, « dès lors que les conventi-

ons en vigueur contenaient des restrictions de nature juridisque ou technique à la fourniture

de service de télécommunications et ne permettaient pas, en l’ état, la fourniture du service de

télécommunication que constitue l’accès à Internet. » Ainsi, la Court est allé dans le sens du

législateur dont la volonté est de faire trancher par l’ ART les différends faisant obstacle à un

développement rapide des télecommunications.’308

Uit deze voorbeelden blijkt duidelijk een verschil in benadering van de buitenlandse
(in casu: de Engelse en Franse) rechters ten opzichte van de bevoegdheden van de tele-
communicatietoezichthouder. Mede in het licht van de communautaire regelgeving
en de onderliggende doelstellingen worden bevoegdheden ruimer geïnterpreteerd
voorzover noodzakelijk om rekening te houden met technologische ontwikkelingen
en worden beleidskeuzes van de toezichthouder gerespecteerd. Een strikte toepassing
van het legaliteitsbeginsel heeft bij de toetsing door de administratieve rechters in
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308 Laget-Annamayer 2002, p. 483. Zie tevens dit onderzoek, p. 362-363 en p. 474-475, waar de auteur erop
wijst dat de Cour d’appel de Paris ruime bevoegdheden aan ART heeft toegekend in het kader van
geschilbeslechting door middel van ‘une interprétation audacieux’. Vgl. De Silva 1998 en Charbit 2004,
p. 60-61: « La méthode requise serait avant tout guidée par l’efficacité, attestant ainsi de l’instrumen-
talisation de la règle de droit par le phénomène de régulation. L’affaire France Télécom c/ART illustre
cette tendance. Dans cette affiare, il a été reconnu que L’ART disposait d’un pouvoir d’injonction, alors
même que la loi ne lui avait pas expressément conféré une telle pérogative. La justification de cette
interprétation repose sur la nécessité d’un pouvoir pour que le régulateur soit en mesure de remplir
l’objectif de maintien de la concurrence, tel qu’établi par le législateur. » Deze auteur wijst er op dat
deze ruime interpretatie van bevoegdheden wellicht mede te verklaren is doordat in het kader van
geschilbesluiten van ART de toetsing door de civiele rechter en niet door de administratieve rechter
plaatsvindt. Zie hierover nader: Hoofdstukken 4 (paragraaf 4.3.3) en 9 (paragraaf 9.5.3).
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Nederlandse rechters geleid tot een legalistische interpretatie van de Telecommunica-
tiewet (oud), welke tot de onbevoegdheid van OPTA leidde. Daarbij werd niet of
slechts in beperkte mate met de doorwerking van het Europese recht rekening gehou-
den.

3.6 Bevoegdheden OPTA onder het nieuwe recht (anno 2004)

De bevoegdheden onder het nieuwe regime hebben een ingrijpende hervorming
ondergaan. Als gevolg van de ONP review richtlijnen is het Nederlandse telecommu-
nicatierecht op dit terrein aanzienlijk veranderd. In de nieuwe richtlijnen worden de
nationale wetgevers verplicht diverse maatregelen te treffen om de positie van toezicht-
houders te versterken, doordat onder meer de doelstellingen nu expliciet in de richtlij-
nen verankerd liggen, een algemene bevoegdheid tot geschilbeslechting is opgenomen
en het aanwijzingsinstrument op flexibelere wijze kan worden ingezet.309 Tegelijkertijd
zijn extra drempels opgeworpen voor het opleggen van ex ante verplichtingen aan tele-
communicatieondernemingen. Dit kan in hoofdlijnen als volgt worden toegelicht.

3.6.1 Nieuwe systematiek

De nieuwe wetgeving is techniekneutraal. Dit betekent dat bevoegdheden of het tref-
fen van maatregelen niet meer afhankelijk zijn gemaakt van de stand der techniek
(zoals bijvoorbeeld spraaktelefonie) doch van toepassing is op in beginsel alle elektro-
nische-communicatienetwerken en-diensten.310 Tegelijkertijd is er voor gekozen – nu
de telecommunicatiemarkt zich verder heeft ontwikkeld en meer kenmerken van een
‘gewone’ markt vertoont– de mogelijkheden om ex ante op te treden in te perken. Nog
steeds is het opleggen van specifieke ex ante verplichtingen gekoppeld aan het begrip
aanmerkelijke marktmacht, doch dit begrip is nu gelijk gesteld met een economische
machtspositie. Met andere woorden: de drempel tot optreden is aanzienlijk verhoogd
(globaal gesproken van een marktaandeel van 25% naar 50%). Tegelijkertijd kunnen
mogelijkerwijs meer ondernemingen worden aangewezen, aangezien de nationale toe-
zichthouders nu via een flexibelere marktafbakening mogelijk meerdere markten zul-
len kunnen identificeren dan onder het oude recht het geval was.

Bovendien gelden de aan de aanmerkelijke marktmacht gekoppelde verplichtingen
niet meer automatisch (zoals onder het oude recht het geval was), doch dient de toe-
zichthouder in elk individueel geval per op te leggen verplichting aan te tonen dat de
op te leggen ex ante maatregel noodzakelijk en proportioneel is. Bij de vaststelling of
van een dergelijke marktmacht sprake is, is de toezichthouder evenwel niet meer
gebonden aan bij voorbaat in de wet gefixeerde marktafbakeningen (zoals onder het
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309 Zie onder meer: artikel 8, 16, lid 4 en artikel 20 van de Kaderrichtlijn, artikel 5 van de Toegangsricht-
lijn.

310 Gedefinieerd in artikel 2, sub a (elektronische-communicatienetwerk) en sub c (elektronische-commu-
nicatiedienst) Kaderrichtlijn.
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oude recht het geval was), doch dient de nationale toezichthouder van geval tot geval
te onderzoeken wat de relevante markt is en of op deze markt een economische
machtspositie aanwezig is die de concurrentie zou kunnen verstoren. Bij de afbake-
ning van de relevante markt wordt de nationale toezichthouder wel in belangrijke
mate gestuurd door aanbevelingen van de Europese Commissie.

De bevoegdheid van de nationale toezichthouder tot het opleggen van specifieke ver-
plichtingen (zoals bijvoorbeeld vormen van bijzondere toegang of de verplichting
kostengeoriënteerde tarieven te hanteren) ontstaat derhalve pas nadat een aanmerke-
lijke marktmacht aanwijzing heeft plaats gevonden en de toezichthouder heeft kun-
nen aantonen dat specifieke verplichtingen op zijn plaats zijn. De aanwijzing vormt
nog steeds – zoals onder het oude recht311 – de constitutieve titel tot het opleggen van
specifieke ex ante verplichtingen, doch deze verplichtingen volgen niet meer recht-
streeks uit de wet, maar dienen door middel van een specifiek besluit aan de betrok-
ken onderneming met aanmerkelijke marktmacht te worden opgelegd.

De ex ante verplichtingen die kunnen worden opgelegd aan een onderneming met
aanmerkelijke markt macht, staan vermeld in de artikelen 9-13 van de Toegangsricht-
lijn. De nationale toezichthouder dient een keuze uit deze remedies te maken en te
kiezen voor de minst ingrijpende maatregel. De gekozen maatregel dient te voldoen
aan het noodzakelijkheids- en proportionaliteitsvereiste. Ook andere niet-vermelde
verplichtingen kunnen worden opgelegd, doch slechts ‘in uitzonderlijke omstandighe-
den’ en voorzover betrekking op ‘toegang of interconnectie’ en na toestemming van de
Europese Commissie (zie artikel 8, lid 3, laatste alinea Kaderrichtlijn). De remedies
waaruit de nationale toezichthouder kan kiezen zijn derhalve voor een belangrijk deel
‘gefixeerd’ via de wettelijke regeling. Indien de nationale toezichthouder een andere,
niet-genoemde maatregel wenst op te leggen, is dit slechts in zeer beperkte mate
mogelijk.

Een voorbeeld: in de genoemde artikelen 9-13 Toegangsrichtlijn wordt niet als mogelijke

maatregel de structurele scheiding tussen infrastructuur en diensten genoemd, waardoor ver-

ticale integratie van (bepaalde onderdelen van) een netwerk en diensten zou worden voorko-

men. Reeds in Hoofdstuk 2 is aangegeven (paragraaf 2.3.2) dat zowel de Europese als de

Nederlandse wetgever voor de telecommunicatiesector niet voor deze maatregel hebben geko-

zen. De vraag doet zich vooor of een dergelijke maatregel in het kader van de op te leggen

remedies na een aanwijzing aanmerkelijke marktmacht door de nationale toezichthouder zou

kunnen worden opgelegd. De vraag die daarbij aan de orde komt of en dergelijke ingrijpende

maatregel zou kunnen worden gerechtvaardigd op grond van het noodzakelijkheids- en pro-

portionaliteitsvereiste. Bovendien dient krachtens de tekst van artikel 8, lid 3, laatste alinea

sprake te zijn van uitzonderlijke omstandigheden. In het Verenigd Koninkrijk meende
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311 Zie bijvoorbeeld artikel 6.8 Tw (oud), waarin voor aangewezen ondernemingen de wettelijke ex ante
verplichting tot het voeren van een gescheiden boekhouding verankerd lag.
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OFCOM dat een dergelijke structurele scheiding noodzakelijk was voor het aansluitnetwerk

van BT.312 BT betwiste dat OFCOM hiertoe de bevoegdheid bezat. Uiteindelijk is hierover een

compromis bereikt, in die zin dat een nieuw bedrijfsonderdeel is opgericht, waar het aansluit-

netwerk van BT is ondergebracht. Dit nieuwe bedrijfsonderdeel blijft wel economisch eigen-

dom van BT, doch een onafhankelijke commissie (the quality of access board) dient te

controleren of concurrenten van BT tegen dezelfde voorwaarden toegang tot het lokale aan-

sluitnetwerk verkrijgen als BT Retail. Concurrenten van BT hadden OFCOM verzocht het

lokale netwerk af te splitsen, aangezien zij van mening waren dat zij werden benadeeld door

BT bij de toegang tot het aansluitnetwerk.

Slechts in specifiek door de wetgever aangeduide gevallen, volgen verplichtingen
rechtstreeks uit de wet (of de daaraan ten grondslag liggende bepalingen van de richt-
lijnen), zonder dat hier een aanwijzing aan vooraf dient te zijn gegaan. Dit is bijvoor-
beeld het geval ten aanzien van de verplichting tot interconnectie (ook aangeduid als
interoperabiliteit of eind-tot-eindverbindingen: de artikelen 6.1 en 6.2 Tw) en diverse
verplichtingen ter bescherming van eindgebruikersbelangen (zoals de verplichting tot
bescherming van persoonsgegevens: artikel 11.2 Tw).

De systematiek van de nieuwe richtlijnen, en in navolging daarvan de nieuwe Tele-
communicatiewet, is derhalve ingrijpend gewijzigd: de drempels om telecommunica-
tieondernemingen te belasten met speciale verplichtingen zijn aanzienlijk verhoogd.
Slechts in uitzonderlijke gevallen, volgen de verplichtingen rechtstreeks uit de wet. Bij
het vaststellen van de (omvang van de) verplichtingen dient met deze nieuwe systema-
tiek rekening te worden gehouden.

Daarnaast beschikt de toezichthouder over een algemene geschilbeslechtende
bevoegdheid, voor zover er sprake is van een (mogelijke) schending van wettelijke ver-
plichtingen: indien tussen telecommunicatieondernemingen een geschil ontstaat over
de nakoming van een bij of krachtens de Telecommunicatiewet rustende verplichting,
kan het geschil aan OPTA worden voorgelegd en is OPTA bevoegd het geschil te
beslechten (artikel 12.2, lid 1 Tw). Dit in tegenstelling tot het oude recht, waarbij deze
bevoegdheid slechts in een specifiek aantal gevallen was verleend. Onder het oude
recht heeft OPTA de nodige (gedetailleerde) ex ante verplichtingen opgelegd aan aan-
gewezen ondernemingen via de behandeling van geschillen tussen een telecommuni-
catieonderneming en de aangewezen onderneming. Deze werkwijze lijkt onder het
nieuwe recht evenwel niet meer mogelijk. De verplichtingen kunnen slechts ontstaan
na aanwijzing en een daaraan gekoppeld specifiek besluit tot oplegging van de ex ante
verplichting.313 Geschillen kunnen wellicht ontstaan over de omvang van de opgeleg-
de verplichting, doch het geschilbesluit lijkt geen nieuwe verplichtingen in het leven te
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kunnen roepen, aangezien hiervoor eerst de aanwijzingsprocedure zal dienen te wor-
den gevolgd. In Hoofdstuk 4 zal hier nader op in worden gegaan.

3.6.2 Een algemene bevoegdheid tot optreden?

De vraag doet zich voor hoe de aanwijzingsbevoegdheid en de geschilbeslechtende
bevoegdheid van OPTA zich verhouden tot diverse bepalingen van de Kaderrichtlijn
en de Toegangsrichtlijn, waarin meer algemene bevoegdheden tot het opleggen van
maatregelen aan de toezichthouders worden toegekend. Zo bepaalt onder meer arti-
kel 8, lid 1 Kaderrichtlijn dat de toezichthouders ‘bij de uitvoering van de in deze
richtlijn en de bijzondere richtlijnen omschreven regelgevende taken alle redelijke
maatregelen treffen’ die gericht zijn op de in genoemd artikel neergelegde doelstellin-
gen. Zo dienen de toezichthouders onder meer ervoor te zorgen dat ‘er in de sector
elektronische communicatie geen verstoring of beperking van de concurrentie is’
(artikel 8, lid 2, sub b Kaderrichtlijn). Verder is in artikel 5, lid 4 Toegangsrichtlijn
bepaald:

‘Wat toegang en interconnectie betreft, zorgen de lidstaten ervoor dat de nationale regelgeven-

de instantie de bevoegdheid heeft op eigen initiatief, indien gerechtvaardigd, dan wel, bij

gebreke van overeenstemming tussen ondernemingen, waanneer een van de betrokken onder-

nemingen daarom verzoekt, in te grijpen ter waarborging van de beleidsdoelstellingen van

artikel 8 van Richtlijn 2002/21/EG (kaderrichtlijn), zulks overeenkomstig het bepaalde in deze

richtlijn en volgens de procedures van de artikelen 6 en 7, 20 en 21 van Richtlijn 2002/21/EG

(kaderrichtlijn).’

In diverse bepalingen van de Telecommunicatiewet zijn deze algemene regelingen
nader uitgewerkt. Dit betreft de artikelen 3.12, lid 1 Tw; 3.13 Tw; 6.2, lid 2 Tw; 6a.11,
lid 1 Tw en 6a.15 Tw. In sommige gevallen kunnen de bevoegdheden van OPTA slechts
worden gebruikt voorzover een ministeriële regeling (artikel 6a.11, lid 1 Tw) danwel
een algemene maatregel van bestuur (artikel 3.12 Tw en artikel 6a.15 Tw) hierin voor-
ziet. Artikel 5, lid 4 Toegangsrichtlijn is in de nieuwe Telecommunicatiewet (via een
amendement314) geïmplementeerd via het nieuwe artikel 3.13 Tw. Dit artikel luidt als
volgt:

‘Onverminderd artikel 3.12 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. Op de voorbereiding van

een besluit van het college en op het besluit van het college is de Algemene wet bestuursrecht

van toepassing. Het college handelt bij gebruikmaking van zijn bevoegdheid als bedoeld in de

eerste volzin, met inachtneming van bij ministeriële regeling te treffen voorschriften.’
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In het aanvankelijke voorstel voor de herziene Telecommunicatiewet was het recht om
op eigen initiatief (ambtshalve) in artikel 6.2, lid 2 beperkt tot uitzonderlijke gevallen
voor het tot stand brengen van zogenaamde eind-tot-eindverbindingen (artikel 6.2,
lid 2 Tw).315 In de toelichting op het Amendement wordt terecht opgemerkt dat arti-
kel 6.2, lid 2 Tw een onvolledige implementatie vormt van artikel 5, lid 4 Toegangs-
richtlijn.316 Het initiatiefrecht van de toezichthouder, zoals opgenomen in artikel 5, lid
4 Toegangsrichtlijn, ziet immers niet alleen op interoperabiliteit (waar artikel 6.2, lid
4 Tw op ziet) doch op ‘toegang en interconnectie’ in het algemeen. Op grond van dit
richtlijnartikel dient de toezichthouder derhalve over de bevoegdheid te beschikken
op eigen initiatief in te grijpen in al die gevallen die zien op de schending van wette-
lijke normen ten aanzien van toegang en interconnectie. Beziet men nu de tekst van
het nieuwe artikel 3.13 Tw dan is dit aanzienlijk ruimer geformuleerd (‘in concrete
gevallen maatregelen te nemen die zijn gericht op de verwezenlijking van de in artikel
8 genoemde doelstellingen’) en is de bevoegdheid niet gekoppeld aan ‘toegang en
interconnectie’.

De vraag dient te worden gesteld op welke wijze deze nieuwe bepaling van artikel 3.13
Tw nu dient te worden gelezen. Betoogd zou kunnen worden dat deze bepaling –
gezien de letterlijke tekst van dit artikel – een algemene bevoegdheid van OPTA omvat
om in een concreet geval alle noodzakelijke maatregelen te treffen die nodig zijn ter
verwezenlijking van de doelstellingen, zoals neergelegd in artikel 1.3 Tw. Een dergelij-
ke algemene bevoegdheid zou in feite neerkomen op een vangnet-bepaling, waarbij de
nationale toezichthouder de bevoegdheid verkrijgt tot het treffen van maatregelen ‘ter
waarborging van de doelstellingen’ van de richtlijnen. Voor een dergelijke vangnet-
bepaling is in het preadvies ‘Het verschil tussen duivenhokken en telecommunicatie.
De bestuurs(proces)rechtelijke obstakels bij het toezicht op de telecommunicatie-
markt’ gepleit.317 Daarbij werd aangegeven dat een dergelijke vangnet-bepaling dient
te voorkomen dat OPTA niet kan optreden, wanneer nieuwe ontwikkelingen op de
markt zich voordoen, die door de wetgever niet zijn voorzien. De genoemde voorbeel-
den uit het verleden tonen aan wat de gevolgen zijn bij een te rigide normstelling,
waaraan de bevoegdheden van OPTA zijn gekoppeld. De vraag is of het nieuwe arti-
kel 3.13 Tw nu inderdaad een dergelijke vangnet-bepaling inhoudt en of dit zou stro-
ken met de nieuwe systematiek van de nieuwe Europese richtlijnen en de
Telecommunicatiewet.

Uit de toelichting op het Amendement lijkt te moeten worden afgeleid dat aan artikel
3.13 Tw een beperkte betekenis moet worden toegekend:

‘Het ligt dan ook voor de hand het college eveneens aan te wijzen als de uitvoeringsinstantie

die is belast met de uitvoering van het implementatievoorschrift gegeven op grond van artikel

115

EEN ALGEMENE BEVOEGDHEID TOT OPTREDEN? 3.6.2

315 Zie: Kamerstukken II, vergaderjaar 2002-2003, nrs. 1-2.
316 Zie Ottow 2003a, p. 15.
317 Ottow 2003 b, p. 169-170.

03.qxd  10-04-2006  14:43  Pagina 115



5, vierde lid, van de richtlijn als het gaat om de toegang tot de materiële infrastructuur waar-

op 3.11, van de Telecommunicatiewet betrekking heeft.’318

In de toelichting wordt verwezen naar artikel 3.11 Tw, in het artikel zelf wordt verwe-
zen naar 3.12 Tw. In artikel 3.11 Tw wordt gesproken over ‘antenne-opstelpunten’, in
artikel 3.12, lid 1 over ‘antenne-opstelpunten en tevens, voor zover het betreft open-
bare elektronische communicatienetwerken die bestaan uit radiozendapparaten die
geschikt zijn voor het verspreiden van programma’s, met betrekking tot antennesyste-
men en antennes’. Indien de bevoegdheid van artikel 3.13 Tw slechts op deze infra-
structuur betrekking zou hebben, zou deze bepaling (naast de regeling van artikel 6.2
Tw) nog steeds een onvolledige implementatie van artikel 5, lid 4 Toegangsrichtlijn
vormen, aangezien deze richtlijnbepaling geen beperking kent ten aanzien van het
soort infrastructuur. In dat geval moet worden betoogd dat artikel 3.13 Tw richtlijn-
conform dient te worden geïnterpreteerd en in elk geval de algemene bevoegdheid van
OPTA omvat om in concrete gevallen ‘voor zover het toegang en interconnectie
betreft’ de noodzakelijke maatregelen te treffen ter verwezenlijking van de doelstellin-
gen van artikel 8 Kaderrichtlijn c.q. artikel 1.3, lid 1 Tw. Aan de andere kant zou kun-
nen worden betoogd dat de bevoegdheid tot optreden van OPTA (op verzoek danwel
op eigen initiatief) voor andere soort infrastructuur al is geïmplementeerd via de
andere bepalingen van de Telecommunicatiewet (6.2, lid 2 Tw; 6a.11, lid 1 Tw en 6a.15
Tw ). In die interpretatie – die gezien de toelichting op het amendement voor de hand
ligt – ziet de bevoegdheid van OPTA in artikel 3.12 Tw slechts op het treffen van maat-
regelen ten aanzien van antenne-opstelpunten, antennesystemen danwel antennes.
Gezien de plaats, waarin dit artikel is opgenomen, in Hoofdstuk 3 Telecommunicatie-
wet, lijkt een dergelijke beperkte interpretatie waarschijnlijker. Immers, Hoofdstuk 3
gaat specifiek in op frequenties en de daarmee samenhangende onderwerpen.

Indien de letterlijke tekst van artikel 3.13 Tw zou gelden, zonder enige beperking van
de soort infrastructuur, doet zich de vraag voor welke bevoegdheden deze bepaling nu
precies aan OPTA vertrekt. Om verschillende redenen lijkt te moeten worden aange-
nomen dat deze algemene bevoegdheid niet meer kan inhouden dan de bevoegdheid
die OPTA heeft tot het treffen van ambtshalve handhavingsmaatregelen. Op grond
van artikel 15.2, lid 2 Tw jo. artikel 15.1, lid 3 Tw is OPTA in het geval van overtredin-
gen van wettelijke normen bevoegd tot het toepassen van bestuursdwang (zie over
handhaving nader: Hoofdstuk 8). Aangezien het hier gaat om een mogelijke schen-
ding van alle wettelijke bepalingen, ziet deze bevoegdheid tevens op het niet-naleven
van aanwijzings- of geschilbesluiten. Deze algemene (ambtshalve) handhavingsbe-
voegdheid bestaat evenwel ook zonder de regeling van artikel 3.13 Tw. In die zin zou
dit artikel niet meer dan een expliciete bevestiging van deze algemene (ambtshalve)
handhavingsbevoegdheid vormen, welke ook zonder deze wettelijke bepaling bestaat
via de regeling in Hoofdstuk 15 van de Telecommunicatiewet. In die interpretatie is
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artikel 3.13 Tw een overbodige bepaling. Ook in het geval het nieuwe artikel 3.13 Tw
slechts betrekking zou hebben op de in artikel 3.12 Tw genoemde infrastructuur,
neemt dit niet weg dat OPTA deze ambtshalve handhavingsbevoegdheid bezit ten aan-
zien van de nakoming van alle wettelijke verplichtingen.

Een verdergaande interpretatie van artikel 3.13 Tw, waarbij sprake zou zijn van een
algemene vangnetbepaling met een algemene bevoegdheid van OPTA tot het treffen
van maatregelen ter verwezenlijking van de doelstellingen van artikel 8 Kaderrichtlijn,
lijkt niet te stroken met de systematiek van de richtlijnen en de Telecommunicatiewet.
Immers, in de meeste gevallen ontstaat de bevoegdheid van OPTA tot het opleggen
van concrete maatregelen slechts voor zover er sprake is van een aanwijzing van een
onderneming met aanmerkelijke marktmacht en hieruit concrete ex ante verplichtin-
gen voortvloeien. Indien artikel 3.13 Tw als een algemene vangnetbepaling zou wor-
den gelezen, zou OPTA de bevoegdheid verkrijgen ‘maatregelen’ te treffen buiten de
voorgeschreven (aanwijzings)procedure(s) om en zonder de daaraan gekoppelde
waarborgen voor het opleggen van andere ex ante verplichtingen, die niet door de
richtlijnen en de Telecommunicatiewet zijn voorzien. Dit is niet in overeenstemming
met de systematiek en strekking van de richtlijnen en de Telecommunicatiewet (een
rechtssystematische interpretatie). Het feit dat OPTA buiten een aanwijzing om geen
maatregelen kan treffen (met de genoemde uitzonderingen daargelaten) vormt een
belangrijke beperking van de bevoegdheden van de nationale toezichthouders, waar-
onder OPTA, in het nieuwe regelgevend kader. In Hoofdstuk 2 (paragraaf 2.3) is reeds
op de gevolgen van deze bepalingen ingegaan.

In dit kader dient tevens te worden gewezen op de rechtsbasis van de Kaderrichtlijn.
De Kaderrichtlijn is gebaseerd op artikel 95 EG-Verdrag. Dit verdragsartikel beoogt de
onderlinge samenhang van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lid-
staten die de instelling en de werking van de interne markt betreffen te harmoniseren.
Bij harmonisatie ter verwezenlijking van de interne markt (artikel 95 EG-Verdrag)
geldt dat de lidstaten, behoudens een afwijkende bepaling van de richtlijn zelf, geen
verdergaande maatregelen mogen treffen, aangezien dit in strijd zou zijn met het doel
van de totstandkoming en de werking van de interne markt,319 zogenaamde volledige
harmonisatie. Het zou derhalve niet alleen in strijd zijn met de systematiek/structuur
van de Kaderrichtlijn, maar bovendien tevens in strijd met het doel van de Kaderricht-
lijn tot volledige harmonisatie van de regulering voor telecommunicatie om – buiten
een aanwijzing aanmerkelijke marktmacht om – nieuwe, andere ex ante verplichtin-
gen in het leven te roepen.

Met deze systematiek en de daaraan ten grondslag liggende doelstellingen dient bij de
vaststelling en de interpretatie van bevoegdheden rekening te worden gehouden. Het
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gevolg van de gekozen systematiek van de richtlijnen en de Telecommunicatiewet kan
evenwel zijn dat OPTA bij nieuwe ontwikkelingen op de telecommunicatiemarkt geen
maatregelen kan treffen, waarin de wet (en de richtlijnen) niet voorziet(n). Voor deze
situatie is in artikel 8, lid 3, laatste alinea Toegangsrichtlijn een voorziening getroffen.
Indien andere, niet in de Toegangsrichtlijn voorziene maatregelen dienen te worden
getroffen, dient hiervan door de nationale toezichthouder eerst toestemming van de
Commissie te worden gevraagd (zie tevens artikel 6.11 Tw).

Ook in artikel 5, lid 4 Toegangsrichtlijn wordt expliciet vermeld dat de bevoegdheid tot ingrij-

pen dient te plaats te vinden ‘zulks overeenkomstig het bepaalde in deze richtlijn en volgens

de procedures van de artikelen 6 en 7, 20 en 21 van Richtlijn 2002/21/EG (kaderrichtlijn): het

is slechts in overeenstemming met de richtlijnen maatregelen ten aanzien van toegang en

interconnectie te treffen ná aanwijzing van de betrokken onderneming, tenzij een andere

expliciete regeling in de richtlijnen hierin voorziet (zoals bijvoorbeeld artikel 5, lid 1, sub a

Toegangsrichtlijn, welke bevoegdheid niet aan een aanwijzing is gekoppeld). Een andere, rui-

mere interpretatie van dit artikel zou met zich meebrengen dat de nationale toezichthouder

maatregelen met betrekking tot toegang of interconnectie zou kunnen treffen buiten een aan-

wijzing(sprocedure) om, hetgeen niet valt te rijmen met de door de richtlijnen gekozen syste-

matiek van aanwijzingen en het opleggen van verplichtingen die aan een dergelijke aanwijzing

zijn gekoppeld.

In het concept Regeling normering van de bevoegdheden college artikel 3.13 Telecom-
municatiewet320 heeft de Minister van Economische Zaken een nadere invulling aan
artikel 3.13 Tw gegeven. De Minister gaat hierbij uit van een ruimere betekenis van arti-
kel 3.13 Tw, zonder beperking tot de soort infrastructuur. Daarbij gaat de Minister wel
uit – zoals hiervoor is aangegeven – dat een koppeling dient te bestaan met de aanwij-
zingsbevoegdheid van OPTA en de daarvoor geldende procedures van de Hoofdstuk-
ken 6a en 6b Telecommunicatienet. OPTA mag de noodzakelijke maatregelen treffen
voorzover zij deze bepalingen in acht neemt. Met andere woorden: er dient eerst door
OPTA een aanmerkelijke marktmacht te worden geconstateerd en een aanmelding
conform artikel 8, lid 3, laatste alinea Toegangsrichtlijn dient plaats te vinden. Met deze
Regeling doet de minister derhalve recht aan de in de regulering gekozen systematiek
en brengt daarmee een ingrijpende beperking aan op de tekst van artikel 3.13 Tw.

Daarnaast dient bij de interpretatie van artikel 3.13 Tw rekening te worden gehouden
met het legaliteitsbeginsel, zoals besproken in dit hoofdstuk. Artikel 3.13 Tw bevat op
zichzelf geen norm danwel verplichting, die door de betrokken telecommunicatieon-
dernemingen dient te worden opgevolgd en waaraan OPTA zou kunnen toetsen. De
bepaling bevat slechts de mogelijkheid tot het treffen van maatregelen voorzover dit
voor de verwezenlijking van de doelstellingen noodzakelijk zou kunnen zijn. Uit-
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gangspunt is evenwel dat het legaliteitsbeginsel met zich meebrengt dat slechts daar
waar sprake is van een geschonden norm OPTA tot bestuurlijke maatregelen kan
overgaan. De uitoefening van de bevoegdheid van artikel 3.13 Tw zou derhalve steeds
gekoppeld dienen te zijn aan een wettelijke verplichting die mogelijk is geschonden.
In het Ontwerp Vierde Tranche is dit nu ook vastgelegd in artikel 5.04, waarin – in
navolging van het geldende recht – is bepaald dat de bevoegdheid tot het opleggen van
een bestuurlijke sanctie slechts bestaat voorzover deze bij of krachtens de wet is ver-
leend (lid 1). Verder is bepaald dat de bestuurlijke sanctie slechts wordt opgelegd
indien de overtreding en de sanctie bij of krachtens een aan de gedraging voorafgaand
wettelijk voorschrift zijn omschreven (lid 2). De ‘bestuurlijke sanctie’ is gedefinieerd
als ‘een door een bestuursorgaan wegens een overtreding opgelegde verplichting of
onthouden aanspraak’. De maatregelen, als genoemd in artikel 3.13 Tw vallen onder
de reikwijdte van deze definitie en dienen derhalve aan de vereisten van artikel 5.04321

te voldoen. Beziet men deze vereisten, dan dient te worden geconcludeerd dat artikel
3.13 Tw niet toevoegt aan de handhavingsbevoegdheid van OPTA, welke bevoegdheid
OPTA slechts kan uitoefenen daar waar sprake is van een (mogelijke) schending van
een wettelijke norm.

3.7 Conclusie

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat in het geval van dynamische mark-
ten en bij technische aspecten – welke factoren een belangrijke rol spelen in de tele-
communicatiemarkt –het voor de hand ligt voldoende en ruime bevoegdheden toe te
kennen aan een daartoe uitgerust, deskundige orgaan. Dergelijke markten vereisen
een sterke toezichthouder die pro-actief, snel en effectief kan optreden: een slagvaar-
dige toezichthouder.322 De onafhankelijkheid van de nationale toezichthouder vormt
daarbij een core-stone van de systematiek van het toezicht. Zowel onafhankelijkheid
van marktpartijen, als van de politiek, vormen belangrijke bouwstenen voor effectief
toezicht. Invloed van de verantwoordelijke minister op hoofdlijnen, waarbij aanstu-
ring plaatsvindt ten aanzien van het te volgen macro-economische beleid is in het
democratische model noodzakelijk, doch een beïnvloeding op detailniveau (individu-
ele dossiers) staat een effectieve uitoefening van bevoegdheden in de weg. In dat geval
zou de toezichthouder worden overgeleverd aan de politieke grillen van de dag, het-
geen de rechtszekerheid en voorspelbaarheid van het optreden van de toezichthouder
vermindert en de onafhankelijke opstelling kan ondergraven.

Cruciaal is dat de Europese telecommunicatiewetgever aan de nationale toezichthou-
ders ex ante instrumenten ter beschikking heeft gesteld. De toezichthouder wordt
door middel van deze instrumenten in staat gesteld vooraf op markt in te grijpen: ter
voorkoming van marktverstorende gedragingen op de markt kan de toezichthouder
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maatregelen treffen. Dit in tegenstelling tot een toezichthouder die slechts achteraf,
nadat de marktverstorende gedraging zich reeds heeft voorgedaan, tot correctie over-
gaat (ex post). De toezichthouder dient daarbij te beschikken over voldoende en flexi-
bele instrumenten. Indien de toezichthouder slechts een uitvoerder is van door de
wetgever strak opgelegde regels, zonder enige beleidsvrijheid van de toezichthouder,
kan niet worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen op de betrokken markten en
schiet het toezicht zijn doel voorbij. Onder de oude Telecommunicatiewet was dit het
geval. Daarbij is de Nederlandse bestuursrechter de toezichthouder niet te hulp geko-
men. Aan de hand van het legaliteitsbeginsel heeft de bestuursrechter bevoegdheden
van OPTA restrictief geïnterpreteerd, waardoor nieuwe technologische ontwikkelin-
gen niet in de wet konden worden geïntegreerd. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld
de Franse en Engelse rechters, die – mede in het licht van de Europese doelstelling van
de liberalisering van de telecommunicatiemarkt – hun nationale toezichthouders
meer ruimte hebben gegeven. Door een minder legalistische benadering is hierbij
meer rekening gehouden met maatschappelijke (technologische) ontwikkelingen.
Deze interpretatiewijze sluit aan bij die van het Hof van Justitie dat zich kenmerkt
door een ‘purpose-oriented nature’, welke methodiek meer voor de hand ligt in het
geval van nationale regulering met een communautaire oorsprong.

In de nieuwe systematiek van de regelgeving anno 2004 is wel een grotere flexibiliteit
ingebouwd, aangezien de regelgeving techniekneutraal is en de toezichthouder de
relevante markten naar de omstandigheden van het geval kan afbakenen. Er is in deze
systematiek dus meer dan in het oude systeem rekening gehouden met de dynamiek
van de markt en veranderende marktomstandigheden. In de nieuwe regelgeving is
echter tegelijkertijd een hoge drempel opgenomen voor het ingrijpen in de telecom-
municatiemarkt door middel van ex ante-instrumenten. Er is nu voor gekozen de
bevoegdheid tot het treffen van maatregelen door de nationale toezichthouder te kop-
pelen aan het mededingingsrechtelijke begrip economische machtspositie. Enerzijds
brengt dit een ruime beoordelingsvrijheid voor de nationale toezichthouder met zich
mee, anderszijds houdt dit een belangrijke beperking van de bevoegdheid van de
nationale toezichthouder in. De systematiek van de nieuwe regelgeving wijkt op dit
punt ingrijpend af van het oude regelgevende kader. Er wordt gewerkt met de hypo-
these dat slechts sprake is van ‘niet daadwerkelijk concurrerend’,323 indien een econo-
mische machtspositie kan worden vastgesteld. Onder het oude recht werd dit reeds
aangenomen bij een marktaandeel van 25%. Met deze nieuwe systematiek dient bij de
interpretatie van bevoegdheden rekening te worden gehouden. Het betreft een bewus-
te keuze van de Europese en nationale wetgevers de bevoegdheden tot het opleggen
van ex ante maatregelen te beperken. Door deze hypothese kan de situatie ontstaan,
waarbij concurrentie wellicht wordt gehinderd en minder keuze is voor de consument
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323 Zie bijvoorbeeld de Richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling van aan-
merkelijke marktmacht in het bestek van het gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische
communicatienetwerken en -diensten, Pb EG 2002, C 165/03 (hierna aan te duiden als: Richtsnoeren
marktanalyse en aanmerkelijke marktmacht), paragraaf 19.
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of wellicht dat sommige partijen een voorsprong op concurrenten behalen, zonder dat
dit tot een ingrijpen van de nationale toezichthouder kan leiden. Dit is een zware
instructie van de wetgever, waarmee bij de interpretatie van bevoegdheden rekening
dient te worden gehouden. Het is de vraag of de door de Europese en nationale wet-
gevers geformuleerde doelstellingen onder deze omstandigheden volledig zullen kun-
nen worden bereikt. Het is een aanname van de Europese en nationale wetgever dat
de gekozen systematiek voldoende aan deze doelstellingen bijdraagt. Evenwel valt voor
de toekomst niet uit te sluiten dat deze nieuwe systematiek te rigide blijkt te zijn. Door
de expliciete verankering van de doelstellingen in de regulering (artikel 8 Kaderricht-
lijn en artikel 1.3 Tw) blijven de doelstellingen evenwel een belangrijke leidraad vor-
men voor de nationale toezichthouders bij de uitoefening van hun bevoegdheden en
de keuze van te treffen maatregelen (de zogenaamde remedies) en voor de nationale
rechters bij de toetsing van de besluiten van deze toezichthouders. De interpretatie
van bevoegdheden aan de hand van de in de regelgeving geformuleerde doelstellingen
zal echter steeds met inachtneming van de in de regelgeving gekozen systematiek die-
nen te geschieden.
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4 Aanwijzingen en geschilbeslechting

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de twee belangrijkste bevoegdheden van OPTA nader onder
de loep genomen: (i) de bevoegdheid tot het aanwijzen van marktpartijen met aan-
merkelijke marktmacht en het opleggen van de daarbij behorende verplichtingen en
(ii) de bevoegdheid tot het beslechten van geschillen. Het is van belang de reikwijdte
van deze bevoegdheden, de specifieke kenmerken en het rechtskarakter van deze
instrumenten in kaart te brengen, aangezien deze bevoegdheden niet alleen de wette-
lijke grondslag vormen voor het optreden van OPTA, maar bovendien de materiële
kenmerken de beleidsvrijheid van OPTA bepalen en invloed dienen te hebben op de
inrichting van het besluitvormingsproces (Hoofdstukken 5 en 7), de bewijspositie van
OPTA en de betrokken marktpartijen (Hoofdstuk 6), de te treffen maatregelen
(Hoofdstuk 8) en de rechterlijke toetsing (Hoofdstuk 8). De kenmerken van deze
bevoegdheden werken derhalve door in het besluitvormings- en procesrecht. Op deze
wijze sluit het besluitvormings- en procesrecht aan op de materiële kenmerken van
deze soort besluiten en vergroot daarmee de effectiviteit van het toezicht door OPTA.

In algemene zin dient te worden opgemerkt dat de aanwijzingsbevoegdheid en de
bevoegdheid tot geschillenbeslechting twee zeer verschillende bevoegdheden zijn. In
het geval van aanwijzingen handelt OPTA op instructie van de wetgever om onderne-
mingen met een economische machtspositie te identificeren en te beoordelen of spe-
cifieke maatregelen noodzakelijk zijn om een situatie van oneerlijke concurrentie op
te heffen. In deze constellatie betreft het een in het bestuursrecht gebruikelijke situa-
tie: een bestuursorgaan jegens de onder toezicht te stellen marktpartij. In het geval van
geschilbeslechting is de rol van OPTA een andere. Op verzoek van een marktpartij
wordt OPTA, als een onafhankelijke, deskundige arbiter, ingeschakeld om een geschil
tussen twee marktpartijen betreffende de nakoming van wettelijke verplichtingen te
beslechten. OPTA plaatst zich hier als het ware boven partijen, om binnen een redelij-
ke termijn tot een oplossing van het conflict te komen. Het geschil speelt zich derhal-
ve af tussen twee particuliere ondernemingen en niet tussen het bestuursorgaan en de
onder toezicht gestelde marktpartij. Dit betreft een a-typische taak voor een bestuurs-
orgaan, waarmee bij de inrichting van het besluitvormingsproces en de eventuele
beroepsprocedure rekening dient te worden gehouden.
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4.2 Het aanwijzingsbesluit aanmerkelijke marktmacht

4.2.1 Het aanwijzingsinstrument

Het aanwijzingsinstrument is een uit het Europese recht ontstane rechtsfiguur. In
Hoofdstuk 3 (zie paragraaf 3.4) is reeds uiteengezet dat het doel van het aanwijzings-
instrument is de ondernemingen die (al dan niet vanuit de historie) op de betrokken
telecommunicatiemarkt een sterke positie innemen te identificeren en deze onderne-
mingen speciale, asymmetrische ex ante verplichtingen op te leggen, zodat de concur-
rentieverstoringen op de betrokken markt(en) worden opgeheven. Dit ingrijpen van
de toezichthouder heeft tot doel de concurrentieverhoudingen op de markt te herstel-
len en te normaliseren.

Op welke wijze dient deze rechtsfiguur te worden ‘vertaald’ naar het Nederlandse
bestuursrecht? Deze vraag is relevant om te kunnen bepalen wat het rechtskarakter
van dergelijke besluiten van OPTA is. Het is belangrijk het rechtskarakter van dit soort
besluiten en de verschillende, hiermee gepaard gaande onderdelen van deze besluit-
vorming in kaart te brengen. Immers, dit karakter is bepalend voor het vaststellen van
de (omvang van) bevoegdheden van OPTA, voor de bewijspositie van OPTA, voor de
vraag of het onderdeel vatbaar is voor beroep en voor de wijze waarop de rechterlijke
toetsing kan plaatsvinden.324

In de eerste plaats dient te worden vastgesteld uit welke onderdelen de besluitvorming
van OPTA bestaat. Het aanwijzingsbesluit is opgebouwd uit diverse beslismomenten,
die in de Telecommunicatiewet worden onderscheiden:
(i) bepaling van de relevante markt: artikel 6a.1, lid 1 en lid 2 Tw;
(ii) onderzoek van de vastgestelde markten: artikel 6a.1, leden 3-5 Tw;
(iii) vaststelling aanmerkelijke marktmacht: artikel 6a.2, lid 1 Tw;
(iv) opleggen van specifieke verplichtingen: artikel 6a.3, lid 1 sub a-c Tw.

Onder de oude Telecommunicatiewet werden deze onderdelen in artikel 6.4 Tw (oud)
niet onderscheiden. De aanwijzing kon slechts plaatsvinden conform reeds in de wet
vastgelegde markten en de verplichtingen vloeiden reeds voort uit de wet, nadat OPTA
de betrokken onderneming had aangewezen. Zoals reeds uiteengezet in Hoofdstuk 3
(paragraaf 3.6.1) dient de nationale toezichthouder nu een diepgaand onderzoek te
verrichten naar de relevante markt, de concurrentiepositie op deze markt, de positie
van de op deze markt actieve ondernemingen en de noodzakelijk op te leggen ver-
plichtingen.
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324 Krachtens artikel 17.1, lid 1 Tw kunnen belanghebbende tegen aanwijzingsbesluiten van OPTA recht-
reeks beroep instellen bij het CBB. Deze besluiten zijn uitgesloten van de verplichte bezwaarschriftpro-
cedure. Zie verder hoofdstuk 9 van dit onderzoek. Zie voor een vergelijkbare werkwijze over de vraag
naar het rechtskarakter van besluiten: Van Ommeren 2004, p. 23-38, betreffende het rechtskarakter van
verdelingsprocedures.
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Ad (i) Marktafbakening
Op basis van de Aanbeveling marktafbakening en marktanalyse van de Europese
Commissie325 en de beginselen van het Europese mededingingsrecht dient OPTA de
relevante markten ‘te bepalen’. Deze marktvaststelling (afbakening) heeft belangrijke
gevolgen voor de verdere besluitvorming van OPTA. De positie van de betrokken par-
tijen wordt hierdoor rechtstreeks beïnvloed. Hun positie op de betrokken markt is in
grote mate afhankelijk van de door OPTA vastgestelde reikwijdte van de markt. Het
werk dat OPTA verricht is identiek aan hetgeen de NMa verricht bij een onderzoek op
grond van artikel 24 Mw (misbruik economische machtspositie) of de artikelen 37 en
44 Mw (het concentratietoezicht). In het geval van de NMa maakt het onderzoek naar
de relevante markt een integraal onderdeel van de beslissing van de d-g NMa uit met
betrekking tot het bestaan van een misbruik van een economische machtspositie dan-
wel de al dan niet toelaatbaarheid van een aangemelde concentratie.

Ad (ii) daadwerkelijk concurrerend
OPTA dient krachtens artikel 6a.1, lid 5 Tw te onderzoeken of de desbetreffende,
geïdentificeerde markt ‘al dan niet daadwerkelijk concurrerend is en of hierop onder-
nemingen (...) actief zijn die beschikken over een aanmerkelijke marktmacht’. De term
‘al dan niet daadwerkelijk concurrerend’ wordt in de Telecommunicatiewet niet gede-
finieerd en is afkomstig uit artikel 16, lid 4 Kaderrichtlijn. Niet duidelijk is of deze term
nog een zelfstandige betekenis heeft naast de aanwezigheid van een aanmerkelijke
marktmacht. Anders gezegd: dient slechts te worden onderzocht of op de betrokken
markt sprake is van een aanmerkelijke marktmacht (lees: economische machtspositie)
en indien dit het geval is of daarmee kan worden vastgesteld dat de markt niet daad-
werkelijk concurrerend is. Lid 4 van artikel 16 Kaderrichtlijn luidt als volgt:

‘Wanneer een nationale regelgevende instantie vaststelt dat een relevante markt niet daadwer-

kelijk concurrerend is, gaat zij na welke ondernemingen op die markt een aanmerkelijke

marktmacht (…) hebben (...).’

De tekst lijkt op een separate toets te duiden. Een zelfde conclusie lijkt te kunnen wor-
den getrokken uit overweging 27 van de Kaderrichtlijn. In de Aanbeveling marktafba-
kening en marktanalyse van de Europese Commissie wordt echter verder geen
aandacht meer aan dit criterium gegeven, hetgeen lijkt te veronderstellen dat na afba-
kening van de relevante markt, direct kan worden onderzocht of sprake is van een
onderneming met aanmerkelijke marktmacht op de afgebakende markt. Indien dit
het geval is, kan de conclusie niet anders zijn dan dat de betrokken markt niet daad-
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325 Aanbeveling van de Commissie van 11 februari 2003 betreffende relevante producten- en diensten-
markten in de elektronische communicatiesector die overeenkomstig Richtlijn 2002/21/EG van het
Europees Parlement en de Raad inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische
communicatienetwerken en -diensten aan regelgeving ex ante kunnen worden onderworpen, Pb EG
2003, L 114/45 (hierna aan te duiden als: ‘Aanbeveling marktafbakening en marktanalyse van de Euro-
pese Commissie’).
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werkelijk concurrerend is. Dit onderdeel lijkt dus samen te vallen met het onderzoek
naar de vraag of sprake is van een aanmerkelijke marktmacht.326 Dit laatste criterium
is krachtens artikel 14, lid 2 Kaderrichtlijn en artikel 1.1, sub s Tw gelijkgesteld met het
begrip economische machtspositie, zoals dit in het algemene mededingingsrecht
wordt gehanteerd.

Ad (iii) aanwijzing aanmerkelijke marktmacht
Indien OPTA tot de conclusie komt dat een ondernemingen of meerdere onderne-
mingen beschikken over een aanmerkelijke marktmacht, dient zij de betrokken
onderneming(en) als zodanig aan te wijzen: artikel 6a.2, lid 1 aanhef Tw. Gezien de
tekst van dit wetsartikel is OPTA verplicht tot een aanwijzing over te gaan indien zij tot
de conclusie komt dat sprake is van een aanmerkelijke marktmacht (lees: economi-
sche machtspositie). OPTA stelt door middel van de aanwijzing vast welke onderne-
ming over een aanmerkelijke marktmacht beschikt.

Ad (iv) opleggen van de passende verplichtingen
Vervolgens dient OPTA krachtens artikel 6a.2, lid 1, sub a-c Tw te bepalen welke pas-
sende verplichtingen dienen te worden opgelegd. In artikel 6a.2, lid 3 Tw is bepaald
wanneer sprake is van ‘passende verplichtingen’. Indien door de toezichthouder is aan-
getoond dat sprake is van een aanmerkelijke marktmacht, is vervolgens door de toe-
zichthouder te worden vastgesteld welke specifieke ex ante verplichtingen aan de partij
met aanmerkelijke marktmacht dienen te worden opgelegd. Vloeiden de ex ante ver-
plichtingen onder de oude Telecommunicatiewet nog automatisch uit de wet voort na
een aanwijzing door OPTA, onder de nieuwe wet zal OPTA per specifiek geval dienen
te onderzoeken welke passende maatregelen moeten worden opgelegd. Artikel 6a.2, lid
1, sub a Tw bepaald dat OPTA bij ieder van hen ‘voor zover passend’ verplichtingen als
bedoeld in de artikelen 6a.6 Tw tot en met 6a.10 Tw of 6a.12 Tw tot en met 6a.15 Tw
oplegt. Deze bepaling is gebaseerd op artikel 7, lid 4 Kaderrichtlijn, waarin is bepaald
dat de nationale toezichthouder ‘passende specifieke wettelijke verplichtingen’ oplegt.
Het begrip passend wordt in de Kaderrichtlijn niet gedefinieerd. In artikel 6a.2, lid 3
Tw wordt bepaald dat een verplichting passend is indien:

‘deze is gebaseerd op de aard van het op de desbetreffende markt geconstateerde probleem en

in het licht van de doelstellingen van artikel 1.3 proportioneel en gerechtvaardigd is’.

In paragraaf 6.2.4 wordt separaat op de passendheid van de verplichtingen ingegaan.
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326 Zie in dezelfde zin: Richtsnoeren marktanalyse en marktmacht, paragraaf 112, Kamerstukken II, verga-
derjaar 2002-2003, 28 851, nr. 3, p. 20 en 113 en ontwerpbesluit OPTA 17 maart 2005, De markt voor
toegang en gespreksopbouw op openbare mobiele telefoonnetwerken, p. 17, randnummer 59 (en de
verwijzingen aldaar), www.opta.nl.
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4.2.2 Vergelijking met concentratiebesluiten

Beziet men deze vier onderdelen van het aawijzingsbesluit, dan vertoont dit besluit
gelijkenissen met een besluit van de d-g NMa inzake concentraties. In de Mededin-
gingswet327 wordt in artikel 37, lid 2 Mw bepaald:

‘De directeur-generaal kan bepalen dat voor een concentratie een vergunning is vereist, indien

hij reden heeft om aan te nemen dat als gevolg van de concentratie een economische machts-

positie kan ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededin-

ging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd.’

In artikel 41, lid 2 Mw wordt vervolgens bepaald:

‘Een vergunning wordt geweigerd, indien als gevolg van de voorgenomen concentratie een

economische machtspositie zal ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een daad-

werkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze

wordt belemmerd.’

Daarnaast wordt in artikel 41, lid 4 Mw bepaald dat de d-g NMa de vergunning kan
verlenen onder beperkingen danwel dat aan de vergunning voorschriften kunnen
worden verbonden.

In de Memorie van Toelichting op de Telecommunicatiewet wordt eveneens een paral-
lel getrokken met het toezicht op het tot stand brengen van concentraties. In de toe-
lichting wordt aangegeven, dat nu OPTA de aanwijzingen dient te verrichten conform
de regels van het generieke mededingingsrecht, de analyse van OPTA lijkt op de ana-
lyses die door de NMa dienen te worden uitgevoerd bij de toetsing van concentraties
op grond van de Mededingingswet.328 De toetsing bij aanmerkelijke marktmacht is er
op gericht het bestaan van een economische machtspositie vast te stellen, bij het con-
centratietoezicht ziet de toetsing op het voorkomen van het ontstaan respectievelijk
het versterken van een economische machtspositie. De gelijkenis betreft niet alleen de
wijze van marktanalyse en de vaststelling van een economische machtspositie (aan-
merkelijke marktmacht), doch ook het opleggen van verplichtingen (in het kader van
de concentratietoets de aan de vergunning verbonden voorschriften).

In beide gevallen is sprake van een zogenaamde prospectieve toetsing: voor beide beslui-
ten geldt dat de betrokken autoriteit een inschatting moet maken van toekomstige markt-
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327 Wat het Europese concentratietoezicht door de Europese Commissie betreft, is het relevante criterium
krachtens artikel 2 Vo 139/2004 of de daadwerkelijke mededinging op significante wijze wordt belem-
merd. De Mededingingswet wordt op dit punt gewijzigd (artikel 41). De criteria bij het toezicht op con-
centraties zullen aansluiten op het Europese concentratietoezicht: Wijziging van de Mededingingswet
als gevolg van de evaluatie van die wet, Kamerstukken II, vergaderjaar 2004-2005, 30 071, nr. 2, p. 3-4.

328 Kamerstukken II, vergaderjaar 2002-2003, 28 851, nr. 3, p. 21-22.
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verhoudingen, marktomstandigheden en marktontwikkelingen. Hoewel in het geval van
een concentratiebesluit de analyse van toekomstige ontwikkelingen in sterkere mate aan-
wezig is (er dient een inschatting te worden gemaakt van de effecten die een concentratie
zou kunnen hebben op de markt), dient ook OPTA in het geval van het aanwijzingsbe-
sluit te bezien welke ontwikkelingen zich mogelijk in de (nabije) toekomst voordoen om
– met name – te kunnen beoordelen of een sterke positie van de betrokken onderneming
wellicht onder (concurrentie)druk staat, waardoor deze onderneming zich niet onafhan-
kelijk op de markt kan gedragen. In het geval van de aanwijzing aanmerkelijke markt-
macht gaat het om een actuele analyse van de positie op de relevante markt, doch dient
tevens rekening te worden gehouden met toekomstige ontwikkelingen.329 Daarbij moet
onder meer de vraag worden beantwoord in hoeverre het waarschijnlijk is dat onderne-
mingen die momenteel niet actief zijn op de relevante productmarkt, op middellange ter-
mijn kunnen besluiten tot die markt toe te treden, na een kleine – maar significante –
duurzame prijsverhoging.330 In de Richtsnoeren marktanalyse en marktmacht wijst de
Europese Commissie op dit aspect van de besluitvorming:

‘75. (...), wordt het bestaan van een machtspositie aangetoond aan de hand van een aantal cri-

teria en een dergelijke beoordeling is, (...) gebaseerd op een prospectieve marktanalyse uitgaan-

de van de geldende marktvoorwaarden.’ (cursivering toegevoegd, ATO)

De Commissie benadrukt verder dat de aanmerkelijke marktmacht-toetsing door dit
prospectieve karakter dient te worden onderscheiden van de analyse die bij een mis-
bruik van een economische machtspositie wordt gemaakt. In het geval van artikel 82
EG-verdrag (en in parallel daarmee artikel 24 Mw) vindt de toetsing achteraf (ex post)
plaats.331 In het geval van een concentratie gaat het om een voornemen, dus hypothe-
tische analyse van de mogelijke effecten van de aangemelde transactie. Doch ook in
het geval van het onderzoek naar het mogelijk bestaan van een aanmerkelijke markt-
macht, is eveneens (gedeeltelijk) sprake van een hypothetische toetsing. Er dient een
zogenaamde green field approach plaats te vinden. Bij de green field approach stelt de
nationale toezichthouder zich de vraag wat de mededingingssituatie op de betrokken
markt zou zijn bij gebreke van de bestaande ex ante regulering:

‘A green field analysis should examine whether the market conditions that would prevail in the

absence of regulation would indeed reflect those characteristics of the existence of effective

competition in the relevant market.’332
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329 Zie overweging 27 van de Kaderrichtlijn, waarin wordt aangegeven dat bij een analyse van daadwerke-
lijke mededinging onder meer moet worden onderzocht of de markt in de toekomst concurrerend zal
zijn en dus of een eventueel gebrek aan daadwerkelijke mededinging blijvend is.

330 Richtsnoeren marktanalyse en marktmacht, paragraaf 74.
331 Richtsnoeren marktanalyse en marktmacht, paragraaf 70.
332 Commission 20 August 2004, case AT/2004/0090 (Transit services in the fixed public telephone net-

work), opening of Phase II investigation pursuant to Article 7 (4) of Directive 2002/21/EC, paragraaf
26.
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Indien zonder de bestaande ex ante regulering geen sprake zou zijn van daadwerkelij-
ke concurrentie, is dit een belangrijke indicatie dat de betrokken onderneming
beschikt over een aanmerkelijke marktmacht.

Gezien de gelijkenissen die bestaan tussen de besluitvorming inzake aanmerkelijke
marktmacht en die inzake concentraties, ligt een vergelijking tussen beide besluiten
dan ook voor de hand. Deze vergelijking zal zich in het onderhavige hoofdstuk toe-
spitsen op de beoordelingsvrijheid van OPTA. In Hoofdstuk 6 zal deze vergelijking
worden gemaakt ten aanzien van de bewijspositie van OPTA (paragraaf 6.2.4). In
Hoofdstuk 9 komt de rechterlijke toetsing aan bod (paragraaf 9.4.3). Bij deze werkwij-
ze dienen evenwel enkele kanttekeningen te worden geplaatst.

In de eerste plaats ligt aan het toezicht van beide reguleringsinstrumenten een andere
systematiek ten grondslag. In het geval van concentratietoezicht is het toezicht er op
gericht te grote machtsconcentraties te voorkomen. Daarbij kan worden gesteld dat
het besluit van de mededingingsautoriteit tot het al dan niet verbieden van een con-
centratie van ingrijpender aard is dan een aanwijzing aanmerkelijke marktmacht door
de telecommunicatietoezichthouder. In het geval van een concentratietoetsing staat de
mededingingsautoriteit voor de lastige keuze een gehele transactie al dan niet te ver-
bieden, in het geval van een aanwijzingsbesluit heeft de aanwijzing minder ingrijpen-
de consequenties. Gezien het meer ingrijpende karakter van een aanwijzingsbesluit,
stelt de rechter mogelijk strengere eisen aan deze besluitvorming dan in het geval van
een aanwijzingsbesluit. Tegelijkertijd dient te worden geconstateerd dat het slechts in
uitzonderlijke gevallen een totaalverbod van een concentratie betreft en het concen-
tratiebesluit in veel gevallen ziet op het stellen van diverse voorwaarden die aan een
goedkeuringsbesluit worden verbonden. Een dergelijk besluit vertoont sterke gelijke-
nissen met een aanmerkelijke marktmacht besluit. In het geval van het aanmerkelijke
marktmacht-instrument wordt immers eveneens beoogd een machtsconcentraties te
identificeren en deze concentratie te neutraliseren door het opleggen van ex ante ver-
plichtingen.

In de tweede plaats spelen specifieke doelstellingen van ex ante regulering bij het tele-
communicatietoezicht een belangrijke rol, welke doelstellingen niet gelijk zijn aan die
van het concentratietoezicht. Juist vanwege de bijzondere kenmerken van de telecom-
municatiemarkt, is reeds in de telecommunicatieregulering gekozen voor het ex ante
aanwijzingsinstrument om de doelstellingen van de regulering te kunnen bereiken.
Voor het inzetten van dit instrument in deze sector ligt een bewuste keuze van de wet-
gever voor de telecommunicatiesector ten grondslag. Een dergelijke structurele afwe-
ging ontbreekt in het geval van het concentratietoezicht. Per individueel geval dient de
mededingingsautoriteit aan te tonen dat de concentratie in de betrokken markt tot
zodanige concurrentiegevolgen leidt, welke een ingrijpen noodzakelijk maken.

In de derde plaats dient te worden opgemerkt dat het toezicht plaatsvindt binnen een
andere institutionele context. Bij de beoordeling van een aanmerkelijk marktmacht-
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besluit ziet de toetsing op een besluit van een nationale toezichthouder op grond van
Nederlands recht (waarbij wel sprake is van implementatie van onderliggende Euro-
pese richtlijnen). Bij een Nederlands concentratiebesluit is eveneens sprake van een
Nederlandse toezichthouder, doch het besluit is gebaseerd op Nederlandse recht (wat
wel enige gelijkenissen bevat doch geen implementatie vormt van het Europese recht).
Bij een Europees concentratiebesluit is sprake van een Europese toezichthouder die
een besluit neemt op grond van het Europese recht (een verordening). Deze instituti-
onele verschillen kunnen van invloed zijn op de wijze waarop de beoordeling van de
diverse nationale en Europese besluiten geschiedt, ondanks de materieelrechtelijke
gelijkenissen. De beoordeling van de aanwijzingsbesluiten van OPTA vindt plaats bin-
nen de nationale context en niet op Europees niveau. In hoeverre de Nederlandse
bestuursrechter met de wijze van beoordeling door de Europese rechter van Europese
besluiten en de Nederlandse jurisprudentie over Nederlandse concentratiebesluiten
(zij het van dezelfde bestuursrechter) rekening zal houden, valt dus te bezien.333

Gezien de materiële gelijkenissen tussen beide besluiten en het feit dat in het geval van
een aanwijzingsbesluit in de toepasselijke richtlijnen sprake is van een directe koppe-
ling met het Europese mededingingsrecht, zal de Nederlandse rechter bij de toetsing
van aanmerkelijke marktmacht besluiten met de Europese jurisprudentie inzake con-
centraties rekening dienen te houden, zonder daarbij evenwel de verschillen tussen
beide reguleringsinstrumenten uit het oog te verliezen.

4.2.3 Beoordelingsvrijheid OPTA

Een belangrijke vraag die speelt bij de aanwijzingsbesluiten is in hoeverre OPTA over
beoordelingsvrijheid beschikt. Zoals aangegeven (paragraaf 4.3.2), is in het bestuurs-
recht de aanwezigheid van beoordelingsvrijheid van invloed op de omvang van het te
leveren bewijs door het betrokken bestuursorgaan en bepaalt het de intensiteit van de
rechterlijke toetsing. In het geval van aanwijzingsbesluiten aanmerkelijke marktmacht
dient dan ook te worden onderzocht of sprake is van (een zekere mate van) beoorde-
lingsvrijheid aan de zijde van OPTA (zie over het begrip beoordelingsvrijheid: Hoofd-
stuk 3, paragraaf 3.3.3). In de Memorie van Toelichting op de gewijzigde
Telecommunicatiewet komt dit aspect niet aan de orde. De wetgever gaat niet op dit
aspect van de bevoegdheden van OPTA in. Dit in tegenstelling tot de Commissie, die
hier wel uitdrukkelijk op ingaat. In de Richtsnoeren marktanalyse en marktmacht
merkt de Commissie over deze bevoegdheden van de nationale regelgevende instan-
ties op:

‘22. Bij de uitoefening van hun regelgevingstaken uit hoofde van de artikel 15 en 16 van de

Kaderrichtlijn genieten de NRI’s een aanzienlijke discretionaire bevoegdheid die de complexi-

teit van het geheel van onderling verband houdende (economische, feitelijke en juridische)
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333 Zie bijvoorbeeld over de beïnvloeding van het Europese recht op Nederlandse concentratiebesluiten:
Mok 2004, p. 68-69.
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factoren weerspiegelt voor het aanwijzen van de relevante markten en eventueel de onderne-

mingen met aanmerkelijke marktmacht. Deze discretionaire bevoegdheden blijven evenwel

onderworpen aan de procedures van de artikelen 6 en 7 van de Kaderrichtlijn.’

De Commissie gaat uit van ‘aanzienlijke discretionaire bevoegdheden’ van de nationa-
le toezichthouders. Op welke wijze dient deze kwalificatie te worden vertaald naar ter-
men van het Nederlandse bestuursrecht? Zoals aangegeven, kan daarbij aansluiting
worden gezocht bij de Europese en Nederlandse jurisprudentie ten aanzien van con-
centratiebesluiten.

De Nederlandse bestuursrechter (in casu de Rechtbank te Rotterdam) heeft zich in het
kader van de Mededingingswet reeds verschillende malen uitgelaten over de vraag of
de d-g (nu Raad van Bestuur) NMa bij de totstandkoming van concentratiebesluiten
over (een zekere mate van) beoordelingsvrijheid beschikt en de daarbij behorende
wijze van rechterlijke toetsing. De bestuursrechter van de Rechtbank Rotterdam en
het CBB hebben in hun uitspraken een oordeel gegeven over de volgende onderdelen
van een concentratiebesluit van de d-g NMa: (i) de afbakening van de relevante markt
(de zaak Wegener), (ii) de beoordeling van de concentratie (de zaak Essent) en (iii) de
aan de vergunning verbonden voorschriften (de zaak Wegener).334

In de zaak Wegener geeft de rechtbank,335 aan dat de d-g NMa over een ‘zekere beoor-
delingsruimte’336 beschikt. Hoewel dit niet expliciet wordt gesteld, lijkt het CBB337 zich
bij de toetsing van de afbakening de relevante markt terughoudender op te stellen dan
de rechtbank, hetgeen lijkt te duiden op een grotere mate van beoordelingsvrijheid
van de d-g (Raad van Bestuur) NMa ten aanzien van de marktafbakening. Ten aanzien
van de op te leggen verplichtingen (de aan de vergunning verbonden voorschriften en
beperkingen) is de beoordelingsmarge van de d-g NMa mogelijk beperkter. Hierbij
zou sprake zijn van een ‘gebonden beschikkingsbevoegdheid’, waarbij wel enige discre-
tionaire ruimte is, zij het beperkt.338 In de zaak Essent339 komen de marktafbakening
noch de voorschriften aan de orde, doch de vraag of de d-g NMa terecht had geoor-
deeld dat sprake was van een ‘significante belemmering van de mededinging’ in de zin
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334 Voor een uitgebreidere bespreking van deze uitspraken zie onder meer: Lavrijssen 2004, p. 22-23.
335 Rb. Rotterdam 20 september 2000, Wegener vs. d-g NMa, Mediaforum 2001-1, Jur. nr. 14, p. 20-33, m.nt.

F. Leeflang & K. Mortelmans.
336 Door de rechtbank in deze zaak wordt de term ‘beoordelingsruimte’ gebruikt als synoniem voor beoor-

delingsvrijheid.
337 CBB 5 december 2001, d-g NMa en Wegener, Mediaforum 2002-4, Jur. nr. 15, p. 131-145, m.nt. F. Leef-

lang & K. Mortelmans.
338 Volgens de annotator [YdM] in Actualiteiten Mededingingsrecht onder deze uitspraak: Actualiteiten

Mededingingsrecht 2001, nr. 2, p. 33-34. Ook Leeflang & Mortelmans gaan er van uit dat de beoorde-
lingsmarge van de d-g NMa ten aanzien van de op te leggen voorschriften beperkter is: Mediaforum
2002-4, Jur. nr. 15, p. 144.

339 CBB 27 september 2002, Essent vs. d-g NMa, Actualiteiten Mededingingsrecht 2002, nr. 9, p. 171-176,
m.nt. F. J. Leeflang.
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van artikel 41, lid 2 Mw. Het CBB gaat echter niet specifiek op dit aspect in, maar geeft
in meer algemene zin aan dat de d-g NMa een ‘zekere beoordelingsvrijheid heeft bij
de waardering van de economische feiten en omstandigheden in het licht van de bepa-
lingen van de Mw’.

De overwegingen van het CBB sluiten aan bij de arresten van het Gerecht van Eerste
Aanleg340 en het Hof van Justitie341 in de zaak Tetra Laval aangaande een toetsing van
een concentratiebesluit van de Commissie op grond van Verordening139/2004.342

Zowel het Gerecht van Eerste Aanleg als het Hof van Justitie erkennen in die zaak dat
de Commissie over een zekere discretionaire bevoegdheid beschikt, met name op het
punt van de economische beoordelingen, en geven aan dat de rechter bij zijn beoor-
deling van het besluit rekening dient te houden met de ‘beoordelingsmarge’343 die in
de economische normen van de concentratieregulering besloten ligt.344

Welke conclusies kunnen uit deze uitspraken worden getrokken ten aanzien van de
beoordelingsvrijheid van OPTA in het geval van aanwijzingsbesluiten aanmerkelijke
marktmacht? Uit deze zaken kan worden afgeleid dat OPTA ten aanzien van de ver-
schillende onderdelen van de besluitvorming over een zekere mate van beoordelings-
vrijheid lijkt te beschikken. Hoe ver deze vrijheid precies reikt, valt evenwel moeilijk
uit de zaken af te leiden. De beoordelingsvrijheid lijkt groter bij de afbakening van de
relevante markt en de vaststelling van een economische machtspositie dan bij het
opleggen van de verplichtingen.

Indien OPTA in haar onderzoek tot de conclusie komt dat sprake is van een aanmer-
kelijke marktmacht, is OPTA verplicht tot een aanwijzing over te gaan en tenminste
één verplichting op te leggen. Hierbij is derhalve sprake van een gebonden bevoegd-
heid. Bij de beantwoording van de vraag welke verplichtingen in het concrete geval als
passend dienen te worden beschouwd, beschikt OPTA over een zekere mate van
beoordelingsvrijheid. De soorten op te leggen verplichtingen staan in algemene zin in
de artikelen 6a.6–6a.19 Tw omschreven. Ten aanzien van de concrete invulling van
deze verplichtingen dient op grond van de jurisprudentie onder de oude Telecommu-
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340 GvEA 25 oktober 2002, Tetra Laval vs. Commissie, zaak T-5/02, Jur. 2002, p. II- 2002, p. 4381. Zie tevens
de zaak GvEA 22 oktober 2002, Schneider vs. Commissie, zaak T-310/01, Jur. 2002, p. II-2002, p. 4071,
waar het Gerecht van Eerste Aanleg zich eveneens kritisch uitlaat over een concentratiebesluit van de
Commissie. Zie voor een bespreking van dit arrest: O’Keeffe 2003 en Bailey 2003.

341 HJEG 15 februari 2005, Commissie vs. Tetra Laval, zaak C-12/03, Jur. 2005, p. I-987.
342 Verordening (EG) Nr. 139/2004 EG-Concentratieverordening, verordening van 20 januari 2004, Pb EG

2004, L 24/1.
343 Naar termen van het Nederlandse bestuursrecht lijkt deze term uit de Europese jurisprudentie te moe-

ten worden vertaald naar ‘beoordelingsvrijheid’. De verschillende terminologie kan evenwel verwarring
veroorzaken: zie Jans e.a. 2002, p. 99.

344 R.o.v. 119, onder verwijzing naar onder meer HJEG 31 maart 1998, Frankrijk e.a. vs. Commissie, ‘Kali
& Salz’, gevoegde zaken C-68/94 en C-30/95, Jur. 1998, p. I-1375, r.o.v. 223-224.
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nicatiewet te worden aangenomen dat OPTA over beoordelingsvrijheid beschikt. Zo
oordeelde de Rechtbank Rotterdam in de zaak Tele2 e.a. vs. OPTA345 dat het begrip
kostenoriëntatie – mede in het licht van de wetsgeschiedenis – als een open norm
dient te worden aangemerkt, waaraan op verschillende manieren door OPTA invul-
ling kan worden gegeven door verschillende kostenmodellen te ontwikkelen. OPTA
heeft ‘een zekere mate van vrijheid’ om een gedifferentieerde invulling aan de norm
van kostenoriëntatie te geven. Daarbij geeft de rechtbank evenwel aan dat deze vrij-
heid zijn grenzen kent:

‘Dat kostenoriëntatie een open norm bevat waarbij aan verweerder [OPTA] enige beoorde-

lingsvrijheid niet kan worden ontzegd en waarbij één of meerdere kostentoerekenings-

syste(e)m(en) zou kunnen aanwijzen, brengt naar het oordeel van de rechtbank niet met zich

mee dat deze vrijheid zich zover uitstrekt dat verweerder kan bepalen dat – in dit geval – tran-

sitdienstverlening, waarvan naar verweerders opvatting vaststaat dat daarbij sprake is van

interconnectie, in het geheel niet op kosten behoeft te worden georiënteerd en deswege niet in

enig kostentoerekeningssyteem behoeft te worden meegenomen, aangezien verweerder daar-

mee in strijd handelt met het bepaalde in artikel 6.6, eerste en derde lid, van de Tw. Invulling

van het begrip kostenoriëntatie in die zin dat ieder tarief een kostenelement in zich draagt en

aldus op kosten is georiënteerd, zou kostenoriëntatie tot een zinledige norm maken.’

Deze beoordelingsvrijheid kwam eveneens aan de orde in de zaak KPN Telecom vs.
OPTA inzake de kortingsregelingen346 Daar overwoog de rechtbank als volgt:

‘Het begrip kostengeoriënteerd is niet nader bij of krachtens de wet uitgewerkt. De invulling

betreft geen discretionaire bevoegdheid van verweerder en wordt door de rechtbank in begin-

sel vol getoetst. Niet mag echter uit het oog verloren worden dat verweerder, als toezichthou-

der in de telecommunicatiesector, een bepaalde vrijheid nodig heeft om op adequate wijze

invulling te geven aan de aan hem opgedragen taken. Dit betekent dat de rechtbank verweer-

ders keuzes ter invulling van een begrip zoals kostengeoriënteerd met enige terughoudendheid

zal toetsen, zolang verweerders keuzes vallen binnen het raam van hetgeen de Europese en

Nederlandse regelgever hebben voorgeschreven en andere keuzes niet evident juister zijn. De

rechtbank is van oordeel dat het door verweerder gehanteerde en met regelmaat geëvalueerde

kortingenkader aan deze eisen voldoet. Uitgangspunt is dat de concurrentie wordt bevorderd

en dat de positie van de alternatieve aanbieders wordt versterkt door regulering van de tarie-

ven van KPN als aanbieder met aanmerkelijke marktmacht (hierna AMM). Het toestaan van

kortingsregelingen moet derhalve als een uitzondering worden gezien. Een kortingsregeling

kan dus eerst onder meer worden toegestaan als de mate van de concurrentie tot enige versoe-

peling van het vereiste van kostenoriëntatie aanleiding geeft.’
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345 Rb. Rotterdam 23 december 2004, Tele2 e.a. vs. OPTA, LJN AT0606 en AS1892.
346 Rb. Rotterdam 22 april 2005, KPN Telecom vs. OPTA, LJN AT5264. In dezelfde zin: Rb. Rotterdam 22

april 2005, KPN Telecom vs. OPTA,LJN AT5256 en Rb. Rotterdam 2 juni 2005, KPN Telecom vs. OPTA,
LJN AT8786.
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De overweging van de rechtbank dat geen sprake is van een discretionaire bevoegheid
dient kennelijk zo te worden gelezen (mede in het licht van de eerder genoemde uit-
spraak inzake Tele2 e.a.vs. OPTA) dat OPTA in de in deze zaak aan de orde zijnde
gevallen verplicht is de norm kostenoriëntatie toe te passen en in die zin betreft dit een
gebonden bevoegdheid, die de rechter vol kan toetsen. Op welke wijze deze norm ver-
volgens moet worden geïnterpreteerd, betreft echter een beoordelingsvrijheid aan de
zijde van OPTA, waarbij – binnen het toepasselijke Europese en Nederlandse kader –
diverse keuzes kunnen worden gemaakt. De rechtbank geeft dan ook aan in deze zaak
dat OPTA hierbij een bepaalde vrijheid dient te worden gegund om op adequate wijze
invulling aan dit begrip te geven. Deze uitspraak ligt in lijn met de in Hoofdstuk 3
(paragraaf 3.4.2) getrokken conclusie dat de toezichthouder over de nodige beoorde-
lings- en beleidsvrijheid dient te beschikken om haar taken als toezichthouder op deze
dynamische markt naar behoren te kunnen vervullen.

Welke juridische gevolgen aan deze beoordelingsvrijheid dienen te worden verbonden
ten aanzien van de bewijspositie van OPTA en de intensiteit van de rechterlijke toet-
sing van de besluiten van OPTA, zal worden behandeld in Hoofdstuk 6 (paragraaf
6.2.4) respectievelijk Hoofdstuk 9 (paragraaf 9.4.2).

4.2.4 Het rechtskarakter van de aanwijzing

In de Telecommunicatiewet is niet expliciet bepaald op welke wijze de verschillende
onderdelen van de besluitvorming door OPTA inzake de aanwijzing aanmerkelijke
marktmacht (zie de onderdelen (i) tot en met (iv) als genoemd in paragraaf 4.2.1) die-
nen te worden gekwalificeerd. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Elektriciteits-
wet,347 waarin in artikel 82, lid 3 is geregeld:

‘Voor zover een door de directeur van de dienst genomen besluit, genomen op grond van de

artikelen 36, 37 en 41c, aangemerkt wordt als een algemeen verbindend voorschrift, kan een

belanghebbende beroep instellen bij het College voor beroep voor het bedrijfsleven.’

Daarmee is vastgesteld dat beroep openstaat en is de discussie over de definitieve kwa-
lificatie van het rechtskarakter niet meer relevant. Dit voorkomt onnodige procedures
en biedt de noodzakelijke rechtszekerheid. Voor een dergelijke duidelijkheid is gepleit
in het preadvies ‘Het verschil tussen duivenhokken en telecommunicatie. De
bestuurs(proces)rechtelijke obstakels op de telecommunicatiemarkt’.348 In de Tele-
communicatiewet is op een andere wijze een regeling getroffen.
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347 Beschikking van de Minister van Justitie van 2 september 2004, houdende plaatsing in het Staatsblad
van de tekst van de Elektricitietswet 1998, zoals deze luidt met ingang van 14 juli 2004.

348 Ottow 2003a, p. 173, waar aandacht voor dit probleem wordt gevraagd en wordt gepleit voor een bij-
zondere regeling ter voorkoming van discussie en vertragingen. Ook Polak meent dat dergelijke pro-
blemen voorkomen kunnen worden door een speciale regeling in de toepasselijke bijzondere
wetgeving: Polak 2004, p. 5-7.
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In artikel 6b.6 Tw is bepaald dat:

‘Voor de mogelijkheid van beroep ingevolge hoofdstuk 8 van de Algemene wet bestuursrecht

worden als één besluit aangemerkt:

a. een besluit als bedoeld in artikel 6a.2, eerste lid, en de aan een dergelijk besluit ten grond-

slag liggende bepaling van de relevante markt, bedoeld in artikel 6a.1, eerste of tweede lid,

en het onderzoek naar de markt, bedoeld in artikel 6a.1, derde lid, respectievelijk het

onderzoek van een transnationale markt, bedoeld in artikel 6a.1, vierde lid;

b. (...)’

De hiervoor in paragraaf 4.2.1 onderscheiden onderdelen van de aanwijzing van een
onderneming met aanmerkelijke marktmacht worden in artikel 6b.6 elk als ‘besluit’
aangemerkt, doch dienen tezamen te worden gekwalificeerd als ‘één besluit’. Deze
bepaling en de toelichting daarop349 laten in het midden of deze diverse onderdelen
(besluiten) kunnen worden aangemerkt als een besluit van algemene strekking, al dan
niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift. Het is mogelijk dat deze diverse
besluiten zouden zijn aan te merken als een besluit van algemene strekking zijnde een
algemeen verbindend voorschrift, wat er mogelijk toe zou kunnen leiden dat tegen dat
onderdeel geen beroep openstaat. In dat geval is geen sprake van een concretiserend
besluit van algemene strekking en zou in beginsel geen beroep tegen dat onderdeel van
het aanwijzingsbesluit hebben open gestaan.

Slechts onderdelen (i) en (ii) lijken mogelijk als een besluit van algemene strekking te
kunnen worden gekwalificeerd. De andere onderdelen zijn toegesneden op de positie
van specifieke ondernemingen (met aanmerkelijke marktmacht). Ook in het verleden
is geen discussie geweest over de vraag of een aanwijzingsbesluit voor bezwaar en
beroep vatbaar was. Zijn de onderdelen (i) en (ii) een concretiserend besluit van alge-
mene strekking? In de literatuur en jurisprudentie wordt daarbij relevant geacht of
sprake is van een zelfstandige normstelling of juist een nadere concretisering van in de
wettelijke voorschriften neergelegde normen en of het betrokken besluit voor herha-
ling vatbaar is.350 Is sprake van een concretisering van een wettelijke norm danwel een
besluit dat niet voor herhaalde toepassing vatbaar is, dan is sprake van een concreti-
serend besluit van algemene strekking. Dit laatste lijkt het geval voor de onderdelen (i)
en (ii) van de besluitvorming van OPTA betreffende de aanwijzing. Immers, zowel de
vaststelling van de relevante markt als het antwoord op de vraag of sprake is van een
daadwerkelijke concurrentie op die markt, betreft een eenmalige tijdelijke constate-
ring, die zich snel wijzigt door ontwikkelingen op de markt. OPTA zal steeds opnieuw
deze markten dienen te onderzoeken.
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349 Kamerstukken II, vergaderjaar 2002-2003, 28 851, nr. 3, p. 138. De toelichting geeft aan dat sprake is van
een besluit in de zin van artikel 1:3, lid 1 Awb, zonder evenwel te vermelden of het hier een beschikking
danwel een besluit van algemene strekking zijnde een algemeen verbindend voorschrift betreft.

350 Zie van Ommeren 2004 en de daar genoemde jurisprudentie.
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De discussie over de kwalificatie van (de onderdelen van) het aanwijzingsbesluit gaat
de wetgever echter uit de weg, door te bepalen dat tegen alle onderdelen als geheel
beroep kan worden ingesteld. Hoewel de tekst van artikel 6b.6 Tw nog verschillend
kan worden geïnterpreteerd doordat de wetgever heeft nagelaten aan te geven welk
soort besluit in casu aan de orde is, blijkt uit de toelichting dat de wetgever er van uit-
gaat dat sprake is van ‘procedurele stappen’, die alle onderdeel uitmaken van het uit-
eindelijke besluit van OPTA. De toelichting gaat er daarbij vanuit dat dit
samenhangende besluit een appellabel besluit is. De wetgever laat daarbij in het mid-
den of de diverse onderdelen van dit besluit als voorbereidingshandelingen danwel
separate voor beroep vatbare beslissingen zijn te kwalificeren. De wetgever gaat er van
uit dat de genoemde onderdelen (i) tot en met (iv) als onlosmakelijk met elkaar zijn
verbonden en een geïntegreerd geheel vormen. De wetgever wil met deze bijzondere
regeling juist voorkomen dat specifieke onderdelen als separate besluiten zijn aan te
merken en heeft deze nu als ‘één besluit’ aangemerkt, waartegen beroep open staat. Dit
laat volgens de wetgever evenwel onverlet dat ‘uiteraard wel de grondslagen waarop
het besluit berust’ bij de beoordeling door de rechter in beroep moeten kunnen wor-
den betrokken. Daarbij noemt de wetgever het volgende voorbeeld:

‘Indien zou blijken dat het college bij het opleggen van een verplichting niet is uitgegaan van

de juiste relevante markt, dan kan die constatering er toe leiden dat de desbetreffende opge-

legde verplichting niet in stand kan worden gehouden.’351

Een beroep dient zich derhalve te kunnen richten op alle, met elkaar verbonden
onderdelen. Dat ze door de wetgever als afzonderlijke bepalingen c.q. besluiten zijn
vastgelegd, doet daar niets aan af.

Ook indien de onderdelen (i) dan wel (ii) als een besluit van algemene strekking zijn-
de een algemeen verbindend voorschrift dienen te worden beschouwd, behoeft dit ech-
ter nog niet te betekenen dat deze niet voor rechterlijke toetsing in aanmerking hadden
kunnen komen. Immers via de exceptieve toetsing352 kan toetsing van de onderliggende
onderdelen van het besluit plaatsvinden. Deze onderdelen kunnen aan een toetsing
worden onderworpen via het concretiserende besluit: het concretiserende besluit (in
casu de aanwijzing) is ongeldig wegens de ongeldigheid van het onderliggende besluit.

4.3 De geschilbeslechtende bevoegdheid van OPTA

4.3.1 Inleiding

De geschilbeslechting door de nationale telecommunicatietoezichthouder vindt zijn
oorsprong in het communautaire telecommunicatierecht, welke figuur in het algeme-
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ne, Nederlandse bestuursrecht niet voorkomt. Het betreft, zoals aangegeven, een 
a-typische taak van het bestuursorgaan, aangezien het bestuursorgaan op grond van
deze bevoegdheid optreedt als een soort rechter danwel arbiter en een oordeel dient te
vellen over een particulier geschil tussen twee telecommunicatieondernemingen. Het
bestuursorgaan oefent hierbij niet de traditionele, bestuurlijke taken uit. Geschilbe-
slechting kenmerkt zich door het contradictoire karakter, welke moeilijk valt in te pas-
sen in het bestuurlijke model, waar de Algemene wet bestuursrecht vanuit gaat. In de
Telecommunicatiewet en in de praktijk van OPTA is evenwel getracht deze rechtsfi-
guur in te passen in dit model, waardoor het contradictoire karakter van de geschilbe-
slechting en de hieruit voortvloeiende specifieke rol van de toezichthouder,
onderbelicht is gebleven. De bestuurlijke en rechtsprekende taken van het bestuursor-
gaan zijn hierdoor in elkaar gaan overvloeien, hetgeen onvoldoende recht doet aan de
specifieke kenmerken van deze procedure en de positie van de bij het geschil betrok-
ken partijen. In deze paragraaf 4.3 zullen de specifieke kenmerken van geschilbeslech-
ting en de bevoegdheden van de toezichthouder de revue passeren. Daarbij zal
aandacht worden besteed aan de (uitvoerings)problemen die zich in de praktijk heb-
ben voor gedaan. De speciale karakteristieken van dit instrument dienen door te wer-
ken in de besluitvormingsprocedure (Hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.2), het toepasselijke
bewijsrecht (Hoofdstuk 6, paragraaf 6.2.5), de regels inzake de vertrouwelijkheid van
stukken (Hoofdstuk 7, paragraaf 7.5) en de rechtsbescherming (Hoofdstuk 9, para-
graaf 9.5.3).

4.3.2 De wettelijke regelingen

Onder het oude regime van de telecommunicatieregulering, bestonden enkele speci-
fieke regelingen, waarvan artikel 9 Interconnectierichtlijn 97/33/EG in artikel artikel 9
(leden 3-6) de belangrijkste was. Dit betrof een speciale regeling betreffende geschil-
len over (het tot stand komen van) interconnectieovereenkomsten. Deze regeling was
in de oude Telecommunicatiewet geïmplementeerd in artikel 6.3 (geschillen betreffen-
de interconnectie) en artikel 6.9, lid 2 jo 6.3. (geschillen betreffende bijzondere toe-
gang). In de oude Telecommunicatiewet kwam een algemene regeling niet voor, doch
werd per specifiek geval een aparte regeling opgenomen (zie bijvoorbeeld artikel 3.11
oude Tw, 6.3 oude Tw en artikel 8.7 oude Tw).353 Dit had tot gevolg dat indien een
bepaald geschil niet binnen de door de wet omschreven specifieke categorieën viel,
OPTA niet bevoegd was het geschil te beslechten.354 Voor al deze geschilregelingen
gold dat zij betrekking hadden op een tussen partijen gesloten danwel te sluiten over-
eenkomst. De geschilbesluiten van OPTA onder de oude Telecommunicatiewet had-
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353 Zie voor een behandeling van deze geschilregelingen onder de oude Telecommunicatiewet: Ottow
2003b, Hoofdstuk 6, p. 211-231. In het eerste ontwerp voor de herziening van de Telecommunicatiewet
werd opnieuw voor deze specifieke benadering per concreet geval gekozen. Na kritiek hierop, is deze
benadering verlaten en vervangen door een algemene regeling: Ottow 2003a.

354 Het bekendste voorbeeld betrof het geschil omtrent indirecte interconnectie: zie Hoofdstuk 3, para-
graaf 3.5.1.
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den derhalve steeds betrekking op de uitleg of het totstandkomen van overeenkom-
sten betreffende enige vorm van toegang tot een netwerk.

De Kaderrichtlijn bevat een nieuwe algemene regeling voor geschilbeslechting. In arti-
kel 20 Kaderrichtlijn is (voor zover hier relevant) bepaald:

‘1. Wanneer op een onder deze richtlijn of de bijzondere richtlijnen vallend gebied een

geschil in verband met de verplichtingen ontstaat tussen ondernemingen die elektro-

nische-communicatienetwerken of -diensten aanbieden in een lidstaat, neemt de

betrokken nationale regelgevende instantie op verzoek van een van beide partijen

(...), een bindend besluit om het geschil te beslechten, (...).

2. (...)

3. Bij het beslechten van een geschil laat de nationale regelgevende instantie zich leiden

door het nastreven van de doelstellingen van artikel 8. De verplichtingen die de

nationale regelgevende instantie aan een onderneming oplegt in het kader van het

oplossen van een geschil moeten voldoen aan de bepalingen van deze richtlijn of van

de bijzondere richtlijnen.’

Artikel 20 Kaderrichtlijn bevat een algemene geschilregeling betreffende een geschil
over een verplichting op een onder een van de richtlijnen vallend gebied. De geschil-
beslechtende bevoegdheid van de nationale autoriteit spitst zich niet toe op een speci-
fiek gebied, zoals wel onder het oude recht het geval was. Artikel 20 Kaderrichtlijn is
in de Telecommunicatiewet geïmplementeerd in artikel 12.2 Tw. Artikel 12.2, lid 1 Tw
bepaalt dat wanneer er tussen de in dit artikel genoemde marktpartijen een geschil
ontstaat, OPTA op aanvraag van een bij dat geschil betrokken partij het geschil kan
beslechten:

‘Indien er tussen houders van een vergunning, tussen aanbieders, tussen aanbieders en onder-

nemingen, onderscheidenlijk tussen ondernemingen een geschil is ontstaan inzake de nako-

ming van een op een houder van een vergunning, een aanbieder of een onderneming die

openbare elektronische communicatienetwerken, bijbehorende faciliteiten of openbare elek-

tronische communicatiediensten aanbiedt op grond van een bij of krachtens deze wet rusten-

de 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 instan-

tie is opgedragen.’

Voorwaarde voor de geschilbeslechtende bevoegdheid van OPTA is dat het geschil
betrekking dient te hebben op de vraag of er op enigerlei wijze strijd is met het bij of
krachtens de Telecommunicatiewet bepaalde.355 De geschilbeslechtende bevoegdheid 
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355 Deze voorwaarde bestond ook reeds onder de oude Telecommunicatiewet: zie Van Breugel & Daalder
1999, p. 293.
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van OPTA onder het nieuwe recht betreft dus niet meer in alle gevallen, zoals onder
het oude recht het geval was, een geschil omtrent (het totstand komen van een) over-
eenkomst. Aangenomen dient evenwel te worden dat de geschillen vrijwel in alle
gevallen toegangsvraagstukken zullen betreffen, welke in een contractuele relatie die-
nen te worden uitgewerkt. Noodzakelijk is dit evenwel niet.

De geschilbeslechtende bevoegdheid strekt zich, blijkens artikel 12.2, lid 2 Tw, mede
uit tot het beoordelen of een overeenkomst op basis van een bij of krachtens de Tele-
communicatiewet op één of meer partijen rustende verplichting, de ter zake daarvan
tussen hen bestaande verbintenissen of de wijze waarop deze verbintenissen worden
nagekomen, in strijd zijn met het bij of krachtens de Telecommunicatiewet bepaalde.
Opvallend is dat de geschilbeslechtende bevoegdheid van OPTA op grond van artikel
12.2, lid 2 Tw betrekking heeft op reeds bestaande overeenkomsten en niet, zoals
onder het oude recht het geval was, een geschil over nog tot stand te komen overeen-
komsten (vergelijk artikel 6.3, lid 1 Tw (oud)). Indien een geschil ontstaat tijdens
onderhandelingen over een tot stand te brengen overeenkomst, zal via een beroep op
artikel 12.2, lid 1 Tw het geschil aan OPTA dienen te worden voorgelegd.

Naast deze algemene bevoegdheid, bevat artikel 6.1, lid 3 Tw een bijzondere regeling
met betrekking tot de verplichting tot het onderhandelen betreffende interoperabili-
teit en artikel 6.2, leden 1 en 2 Tw bevatten een geschilbeslechtende bevoegdheid van
OPTA inzake het opleggen van de verplichting tot interoperabiliteit. Geschilbeslech-
ting bestaat verder in de postsector, de energiesector (elektriciteit en gas) en de spoor-
wegsector. De diverse bepalingen over geschilbeslechting in de bijzondere wetgeving
kennen geen eenduidige redactie.356

4.3.3 Het rechtskarakter van geschilbeslechting

Voor een juiste beoordeling van de bevoegdheden van OPTA in het kader van geschil-
beslechting is het van belang het materiële karakter357 van de geschilbeslechting nader
onder de loep te nemen. Welke taak voert OPTA hier nu uit en welke maatregelen is
OPTA bevoegd in dat kader te treffen? Hoe dient deze rechtsfiguur te worden gekwa-
lificeerd? Een antwoord op deze vraag is niet eenvoudig te geven, aangezien de geschil-
beslechting zowel civielrechtelijke als bestuursrechtelijke kenmerken heeft, hoewel
geen van beide rechtsgebieden de onderhavige rechtsfiguur kent. Beide rechtsgebieden
kenmerken zich door een isolationistische benadering, met een eigen systematiek. Er
is geen sprake van een versmelting van beide rechtsgebieden. Om die reden valt de
figuur van geschilbeslechting slecht in een van beide systemen in te passen, doch in de 
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356 Zie artikel 51 Elektriciteitswet, artikel 19 Gaswet, artikel 2d Postwet en artikel 71 Spoorwegwet.
357 Deze term is overgenomen van Daalder 2004b, p. 29. De geschilbeslechting, zoals in dit hoofdstuk

besproken, wijkt af van de geschilbeslechting, waarbij het bestuur een van de partijen is. Zie over deze
vorm van geschilbeslechting: Van der Vlies 2001.
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huidige Nederlandse wetssystematiek dient geschilbeslechting als een civielrechtelijke
danwel als een bestuursrechtelijke rechtsfiguur te worden beoordeeld.

De telecommunicatiewetgever heeft de kwalificatie van geschilbeslechting in het mid-
den gelaten, zij het dat – zoals reeds is aangegeven – de wetgever in algemene zin ervan
is uitgegaan dat de Algemene wet bestuursrecht op de besluiten van OPTA, ook in het
geval van geschilbesluiten, van toepassing is. Zowel onder het oude recht als onder de
huidige Telecommunicatiewet is ervoor gekozen de bestuurlijke bevoegdheid van
OPTA als uitgangspunt te nemen. Er is sprake van een bestuursrechtelijke inbedding:
de geschilbeslechting mondt uit in een besluit van een bestuursorgaan, dat valt aan te
merken als een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

Deze benadering is tevens gevolgd door het CBB. In de UPC-zaak358 formuleerde het
CBB dit als volgt (in het kader van de aanwijzingsbevoegdheid van OPTA op grond
van artikel 8.7 Tw (oud)):

‘Het College stelt voorop dat weliswaar artikel 8.7 Tw aan OPTA de bevoegdheid geeft om zich

beslissend te bemoeien met een conflict tussen twee partijen – zodat de kwalificatie “arbitrage”

op haar plaats zou lijken – maar in feite ziet op die gevallen waarin het bestuursorgaan, naar

aanleiding van een desbetreffende aanvraag van een programma-aanbieder, moet vaststellen

dat zich de situatie voordoet waarin een juiste uitvoering/naleving van de Tw – onder meer

gelegen in het waarborgen van toegang tot omroepnetwerken – noopt tot het geven van een

bindende aanwijzing aan de aanbieder van het omroepnetwerk. In verband daarmede zijn de

aanwijzingen van OPTA niet te duiden en ook niet te toetsen als uitspraken in een civielrech-

telijk geschil zoals arbitrageuitspraken. Het zijn besluiten in de zin van de Awb, die voor wat

betreft hun totstandkoming en toetsing aan de in die wet neergelegde regels zijn onderworpen.’

Het CBB legt in deze uitspraak de nadruk op de aanwijzingsbevoegdheid van OPTA en
geeft aan dat het geschilbeslechtende besluit, dat krachtens artikel 8.7 Tw (oud) uit-
mondde in een aanwijzing, als een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht
dient te worden gekwalificeerd en als zodanig dient te worden beoordeeld. Het CBB ver-
bindt geen consequenties aan de mogelijke vergelijking met civielrechtelijke arbitrage en
laat de civielrechtelijke aspecten van geschilbeslechting verder buiten beschouwing.

Deze keuze heeft tot gevolg dat het geschilbesluit valt binnen de bestuursrechtelijke
systematiek en binnen dit kader geen rekening kan worden gehouden met de civiel-
rechtelijke aspecten en kenmerken van geschilbeslechting. Aspecten als het besluitvor-
mingsproces, aspecten van bewijsvoering en bewijsvergaring, de door de
toezichthouder te treffen maatregelen en de rechterlijke toetsing worden door deze
keuze automatisch binnen de bestuursrechtelijke kaders van de Algemene wet
bestuursrecht geplaatst. In de hierna volgende paragrafen zal – tegen de achtergrond
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van de specifieke kenmerken en doelstellingen van geschilbeslechting – worden
geanayseerd tot welke gevolgen en problemen deze bestuursrechtelijke keuze leidt en
welke aanpassingen noodzakelijk zijn, waardoor meer recht kan worden gedaan aan
de specifieke kenmerken van dit instrument van de toezichthouder.

Achtergrond
De geschilbeslechtende bevoegdheid van OPTA vindt zijn oorsprong in het Europese
telecommunicatierecht. De geschilbeslechtende bevoegdheid van de nationale toe-
zichthouders werd gezien als een cruciaal middel om op effectieve wijze interconnec-
tie en (bijzondere) toegang tot telecommunicatienetwerken af te dwingen.
Interconnectie en (bijzondere) toegang werd als de sleutel tot het openbreken van de
markt beschouwd. Echter, erkend werd dat telecommunicatieondernemingen met
reeds gevestigde netwerken weinig genegen zouden zijn (potentiële) concurrenten tot
hun netwerken toe te laten. Het werd derhalve van belang geacht dat een onafhanke-
lijke toezichthouder in geval van een weigering of het stellen van onbillijke voorwaar-
den op verzoek van een marktpartij snel kon ingrijpen. Uitgangspunt vormde evenwel
de te onderhandelen commerciële overeenkomst, waarin de interconnectie- danwel
toegangsvoorwaarden dienden te worden vastgelegd. De toezichthouder diende in
staat te worden gesteld in deze contractuele afspraken in te grijpen danwel contractu-
ele bepalingen op te leggen. In de Memorie van Toelichting op de OPTA-wet wordt
deze aan OPTA opgedragen taak als volgt omschreven:

‘Op het grensvlak van toezichthoudende en uitvoerende taken ligt de beslechting van inter-

connectiegeschillen. De liberalisering van de telecommunicatiemarkt leidt ertoe dat in toene-

mende mate sprake zal zijn van concurrerende infrastructuren en diensten. De noodzaak om

diensten te kunnen aanbieden aan alle gebruikers in Nederland, en om dit op de economisch

meest verantwoorde wijze te doen, vergt dat dienstenaanbieders of infrastructuurbeheerders

afspraken maken over de voorwaarden waaronder zij de koppeling of interconnectie van hun

netwerken en/of diensten tot stand kunnen brengen. Het feit dat de kosten van interconnec-

tie kunnen oplopen tot 50% van de totale operationele kosten betekent dat het komen tot slui-

tende en evenwichtige afspraken voor vele partijen in de markt een absolute noodzaak is,

zonder welke zij hun activiteiten wellicht zullen moeten staken.

Het belang dat interconnectie ook daadwerkelijk tot stand komt is wettelijk verankerd in de

verplichting van de betrokken partijen om deze tot stand te brengen. Bij weigerachtigheid zal

het zbo dan ook bindende uitspraken kunnen doen. Ook bij conflicten over de voorwaarden

waaronder interconnectie wordt geboden zal in concrete gevallen arbitrage dienen plaats te

vinden. Omdat het daarbij primair gaat om belangentegenstellingen tussen marktpartijen

onderling, is sprake van beperkte normeerbaarheid. Geschillenbeslechting in die gevallen waar

commerciële onderhandelingen niet leiden tot overeenstemming is echter bij uitstek een taak

waarbij de in paragraaf 1.2 genoemde motieven voor de onafhankelijkheid van het toezicht

opgeld doen.’359 (cursivering toegevoegd, ATO)
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De verschillende kenmerken van geschillenbeslechting zullen hier de revue passeren.

Kenmerken van geschilbeslechting

(i) arbitrage
Geschilbeslechting is een a-typische taak voor een (zelfstandig) bestuursorgaan dat
zijn oorsprong vindt in het Europese telecommunicatierecht. De figuur van geschilbe-
slechting betreft een hybride rechtsvorm, waarbij OPTA zich als het ware ‘boven par-
tijen’ plaatst en een bindend oordeel over het geschil tussen de betrokken partijen
dient te vellen.360 Bij geschilbeslechting verwijdert de uitoefening van bevoegdheden
door de toezichthouder zich van de traditionele handhavingsinstrumenten. De toe-
zichthouder treedt in deze gevallen niet op als een toezichthouder, doch als een arbi-
ter om een geschil tussen twee ondernemingen te beslechten. Ligt bij het traditionele
toezicht de nadruk op het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften, bij
geschilbeslechting gaat het om ‘snel en laagdrempelig beoordelen van het geschil’361 In
dit verband kan worden gewezen op de volgende passage in de parlementaire geschie-
denis:

‘Allereerst merk ik op dat het bij de door Europa voorgeschreven beslechting van geschillen

gaat om beslechting van geschillen door een bestuursorgaan. Deze figuur waarbij het

bestuursorgaan naast de functie van bestuursorgaan feitelijk ook nog functioneert als een

‘rechter’, is een voor Nederland ongebruikelijke figuur. De Algemene wet bestuursrecht is dan

ook niet toegesneden op deze situatie.’362

Een belangrijk aspect betreft de deskundigheid van OPTA. De taak tot geschilbeslech-
ting wordt aan deze toezichthouder toegekend vanwege zijn specifieke deskundigheid
en onafhankelijkheid. Zijn rol is daarbij vergelijkbaar met die van een arbiter. Een fun-
damenteel beginsel in geval van arbitrage betreft dat de arbiter ‘onafhankelijk en
onpartijdig, dat wil zeggen neutraal en zo objectief mogelijk, is’.363 Deze objectiviteit
is in het geval van OPTA echter ingekaderd door de aan haar opgedragen taken en de
verplichting tot het nastreven van de in de wet omschreven doelstellingen. Deze doel-
stellingen kleuren haar positie als geschilbeslechter, hetgeen afwijkt van een gewone
arbitrage. Dit neemt niet weg dat OPTA – binnen de grenzen van de aan haar opge-
dragen taken en doelstellingen – zich onpartijdig en onafhankelijk dient op te stellen.
Dit betekent dat partijen in beginsel op voet van gelijkheid dienen te worden behan-
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360 Zie voor een uitgebreide behandeling van de bevoegdheden van OPTA ten aanzien van geschilbeslech-
ting: Ottow 2003, p. 211-231. Zie tevens: Ottow 2002, p. 316-319.

361 Kamerstukken II, vergaderjaar 2002-2003, 28 851, nr. 13, p. 21.
362 Kamerstukken II, vergaderjaar 2003-2004, 28 851, nr. 22, p. 5. Overigens is het frappant dat de Minister

hier eerder anders over dacht. Zie Ottow 2003b, p. 138, waar gewezen wordt op de visie van de Minis-
ter dat de in de Algemene wet bestuursrecht voorkomende regeling in alle opzichten afdoende is om
een correcte afhandeling van geschillen te garanderen.

363 Van Den Berg e.a. 1992, p. 69.
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deld en het fundamentele beginsel van hoor en wederhoor (‘audi et alteram partem’)
strikt dient te worden gehandhaafd. Dit zal tot uitdrukking dienen te komen in het
voor geschillen gehanteerde procedurerecht. Bovendien kent het arbitragerecht proce-
dures voor bewijsmiddelen, bewijsvergaring, horen van getuigen en deskundigen en
onderwerpen als voeging en tussenkomst. Bezien dient te worden in hoeverre deze
regels beter aansluiten bij de onderhavige geschilbeslechting dan de algemene regels
van de Algemene wet bestuursrecht. Ten slotte dient te worden gewezen op het aspect
van snelheid. Deze speciale procedure is in het leven geroepen om tot een snelle con-
flictoplossing te komen, binnen een dynamische markt en met als doel zo spoedig
mogelijk concurrerende diensten in de markt toe te laten. De toepasselijke procedures
voor geschilbeslechting dienen hierop te zijn ingesteld (zie hierover nader Hoofdstuk
5, paragraaf 5.2.2 en paragraaf 5.5).

(ii) contradictoir geschil
In de traditionele bestuursrechtelijke ‘geschillen’ ligt de focus op (de geldigheid van)
bijvoorbeeld het al dan niet afgeven van een bouwvergunning door het bestuursor-
gaan zelf, terwijl in de geschillen hier aan de orde een contradictoir geschil364 aan de
procedure ten grondslag ligt. Het voorwerp van de procedure vormt een geschil tus-
sen twee particuliere partijen, waarbij het bestuursorgaan zich boven deze partijen
plaatst en zijn eigen handelen niet het voorwerp van het geschil is.365

Door de toepasselijke procesregels aan te passen – bijvoorbeeld door meer uit te gaan
van een civielrechtelijke procesvoering – kan worden recht gedaan aan het contradic-
toire karakter van het geschil en wordt de nadruk gelegd op de rol van OPTA als arbiter.
Deze speciale rol van OPTA dient tevens tot uitdrukking te komen in de beroepsproce-
dure. Het beroep tegen een besluit van OPTA leidt– volgens het bestuursprocesrecht –
tot een procedure tussen de onder toezicht gestelde onderneming en OPTA, terwijl in
feite aan de procedure een contradictoir geschil tussen twee ondernemingen ten grond-
slag ligt en niet een procedure van de in het ongelijk gestelde onderneming tegen het
bestuursorgaan. Deze laatste trad op als ‘arbiter’ in het geschil tussen de twee betrok-
ken ondernemingen. In veel gevallen speelt de beroepsprocedure voor de bestuursrech-
ter zich in de praktijk hierdoor slechts af tussen de in het ongelijk gestelde marktpartij
en OPTA en verschijnt de oorspronkelijke verzoeker niet ten tonele of speelt slechts een
‘bijrol’. In Hoofdstuk 9 (paragraaf 9.5.3) zal worden aangegeven op welke wijze de
beroepsprocedure vanuit deze achtergrond vorm dient te worden gegeven.

(iii) contractuele relatie
De door OPTA opgelegde ex ante verplichtingen dienen nader te worden uitgewerkt
in een overeenkomst tussen de gereguleerde marktpartij en andere telecommunicatie-
ondernemingen, die diensten van deze gereguleerde marktpartij willen afnemen. Zo
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364 Zie Snijders e.a. 2002, waar de term ‘contentieus’ wordt gehanteerd: ‘De contentieuze jurisdictie ziet op
uitspraken in geschillen tussen partijen’, p. 6.

365 Vgl. Verhey & Verheij 2005, p. 170.
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dient bijvoorbeeld de door OPTA opgelegde verplichting tot kostenoriëntatie te wor-
den uitgewerkt tot een concreet tarief dat op de af te nemen diensten van toepassing
is. De verplichting tot interoperabiliteit geldt voor alle – ook niet aangewezen – tele-
communicatieondernemingen, welke verplichting in de meeste gevallen eveneens zal
uitmonden in interconnectieovereenkomsten. Deze (potentiële) contractuele relaties
maakt de geschilbeslechting uniek. Een bestuursorgaan dient een bindend oordeel te
geven over de verbintenissen die tussen deze ondernemingen (zullen) gelden: OPTA
geeft inhoud aan de rechtsverhouding tussen twee partijen.366

Volgens Hins367 verschilt deze activiteit van OPTA evenwel niet principieel van conflic-
ten over bijvoorbeeld het storten van afval, het bouwen van een schutting of de exploi-
tatie van een caféterras. Ook daar zou het in zijn visie in de meeste gevallen gaan om
een driehoeksrelatie (bijvoorbeeld tussen buurman A en buurman B en het betrokken
bestuursorgaan). Op zich is het juist te constateren dat in beide gevallen sprake is van
een driehoeksrelatie, waarbij dient te worden beoordeeld of wettelijke verplichtingen
worden nagekomen of wettelijke verplichtingen nader dienen te worden geconcreti-
seerd. Het betrokken bestuursorgaan maakt in beide situaties gebruik van een
bestuursrechterlijke bevoegdheid om de wettelijke verplichtingen vast te stellen.

De situatie in het geval van geschilbeslechting maakt het echter bijzonder, met name
in die gevallen waarbij sprake is van een (potentiële) contractuele relatie tussen de
betrokken ondernemingen. Het is juist deze contractuele relatie die maakt dat de
geschilbeslechting niet altijd valt in te passen in het bestuursrechtelijk model, waarin
de geschilbeslechting is gegoten. De geschilbeslechtende bevoegdheid kan ertoe leiden
dat OPTA de regels vaststelt die tussen partijen dienen te gelden. Het telecommunica-
tierecht doorbreekt hier de civielrechtelijke rechtsverhouding tussen partijen: OPTA
heeft op basis van deze wettelijke bepalingen vergaande bevoegdheden om vooraf (in
het geval van interoperabiliteit: artikel 6.1, lid 3 en 6.2, lid 1 Tw) of achteraf (artikel
12.2, lid 2 Tw) in een contractuele relatie in te grijpen. Materiële aspecten van
bestuurs(proces)recht en het civiele (proces)recht lopen daarbij door elkaar heen. Het
bestuursorgaan plaatst zich tussen de twee bij het geschil betrokken partijen en dient
de tussen hen geldende verbintenissen vast te stellen (een relatie die tussen twee buur-
mannen en in het voorbeeld van Hins bij het storten van afval ontbreekt). Het con-
flict spitst zich niet toe op het bestuursorgaan versus de burger die een wettelijke norm
(mogelijk) overtreedt, doch tussen twee ondernemingen, waarbij het bestuursorgaan
tussen hen de (contractuele) relatie verder inhoud dient te geven aan de hand van de
toepasselijke wettelijke voorschriften. Op basis van het door de toezichthouder vast-
gestelde besluit (bijvoorbeeld een tarief of een andere contractsvoorwaarde) dienen
leveringen van diensten plaats te vinden. Een dergelijke relatie is niet aanwezig in de
door Hins genoemde voorbeelden.
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366 Vgl. Rb. Rotterdam 12 augustus 2003, TPG vs. OPTA, kenmerk reg. nr. TELEC 02/168-MES, niet gepu-
bliceerd.

367 Hins 2003, p. 185.
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Door deze vermenging van het bestuursrecht en civiele recht, ‘wringt’368 een louter
bestuursrechtelijke constructie. De civielrechtelijk kenmerken van een geschil nopen
ertoe de geschilbeslechting meer op een civielrechtelijke leest te schoeien althans spe-
ciale voorzieningen in de bestuursrechtelijke procedure hiervoor te treffen.

Voorbeelden uit andere lidstaten tonen aan dat ook voor een civielrechtelijke invals-
hoek had kunnen worden gekozen. Zo worden in Frankrijk en het Verenigd Konink-
rijk juist de civielrechtelijke aspecten doorslaggevend geacht voor de kwalificatie van
deze besluiten. In het Verenigd Koninkrijk is hier inmiddels weer op teruggekomen en
is een speciale, afwijkende beroepsprocedure bij de Competition Appeal Tribunal tegen
geschilbesluiten van OFCOM geïntroduceerd.

Frankrijk
In Frankrijk is (mede) vanwege de civielrechtelijke kenmerken van het geschil het
civiele (proces)recht in de beroepsprocedure tegen geschilbesluiten van ARCEP als
uitgangspunt genomen. In het Franse telecommunicatierecht wordt – ondanks de
bestuursrechtelijke kenmerken van het geschil – de contractuele kenmerken van deze
procedure doorslaggevend geacht voor het bepalen van de bevoegde rechter voor de
toetsing van geschilbesluiten van ARCEP (ART). De Cour d’appel de Paris (eerste
kamer) is speciaal aangewezen om in eerste instantie deze geschilbesluiten te beoorde-
len (artikel L36-8, IV Code des Postes et communications électroniques). Deze afwij-
king van het gebruikelijke administratieve procesrecht is door de Conseil
Constitutionnel als juist beschouwd:

‘Considérant qu’en vertu du I de l’article L 36-8 du code des postes et télécommunications,

dans sa rédaction issue de l’article 8 de la loi déférée, l’Autorité de régulation des télécommu-

nications peut être saisie des différends qui interviennent en cas de refus d’interconnexion,

d’échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l’exécution d’une

convention d’interconnexion ou d’accès à un réseau de télécommunications; qu’à l’issue d’une

procédure contradictoire, elle prend une décision motivée, laquelle précise les conditions

équitables, d’ordre technique et financier, dans lesquelles l’interconnexion ou l’accès doivent

être assurés; qu’en cas d’atteinte grave aux règles régissant le secteur des télécommunications,

elle est habilitée après avoir entendu les parties en cause à prendre des mesures conservatoires

destinées à assurer la continuité du fonctionnement des réseaux; qu’en vertu du II du même

article, l’Autorité peut également être saisie de différends concernant soit les conditions de

mise en conformité des conventions comportant des clauses excluant ou restreignant la four-

niture des services de télécommunications sur les réseaux mentionnés à l’article L. 34-4 du

code des postes et télécommunications, soit les possibilités et les conditions d’une utilisation

partagée entre opérateurs d’installations existantes; que le IV de cet article désigne la cour

d’appel de Paris pour connaître des recours en annulation et en réformation dirigés contre ses

décisions en ces matières;
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Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent qu’en attribuant ce contentieux au juge

judiciaire, le législateur a méconnu le principe fondamental reconnu par les lois de la Répu-

blique selon lequel ressortissent de la compétence de la juridiction administrative l’annulati-

on ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice de prérogatives de puissance

publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités de la

République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou sous leur contrôle; qu’ils

font valoir qu’une telle dérogation aux règles habituelles de compétence ne saurait trouver de

justification dans le souci d’une bonne administration de la justice dès lors que le contentieux

des autres décisions de l’Autorité relève de la juridiction administrative; qu’ils font valoir à

cette fin la nécessité pour chaque justiciable d’identifier aisément son juge;

Considérant que les décisions de l’Autorité de régulation des télécommunications, autorité

administrative, prises en application des I et II de l’article L 36-8 du code des postes et télé-

communications, qui s’imposent aux parties qui ont saisi cette autorité, constituent des déci-

sions exécutoires prises dans l’exercice de prérogatives de puissance publique;

Considérant que toutefois lorsque l’application d’une législation ou d’une réglementation

spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses qui se répartiraient,

selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction

judiciaire, il est loisible au législateur, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,

d’unifier les règles de compétence au sein de l’ordre juridictionnel principalement intéressé;

qu’une telle unification peut être opérée tant en fonction de l’autorité dont les décisions sont

contestées, qu’au regard de la matière concernée;’369

De Conseil Constitutionnel achtte het derhalve gerechtvaardigd, vanwege de contradic-
toire kenmerken van het geschil en vanwege ‘une bonne administration’ de beoorde-
ling van deze geschilbesluiten onder de jurisdictie van de civiele rechter te brengen.
Daarbij was van belang dat ook besluiten van de Franse mededingingsautoriteit reeds
onder de bevoegheid van deze rechter waren gebracht. Een concentratie van dergelij-
ke economische dossiers bij een en dezelfde rechter (in dit geval de eerste kamer van
de Cour d’appel de Paris) werd door de Franse wetgever noodzakelijk geacht.

Gevolg van deze keuze is dat ook de beroepsprocedure zich voor de rechter tussen
twee particuliere partijen afspeelt en de toezichthouder slechts als deskundige aan de
procedure deelneemt. De civiele beroepsrechter heeft echter wel de bevoegdheid het
besluit van ARCEP geheel of ten dele te vernietigen en zelf te voorzien in een nieuw
oordeel dat de contractuele relatie tussen de twee bij het geschil betrokken partijen
vaststelt. Zie hierover nader Hoofdstuk 9, paragraaf 9.5.3.

Verenigd Koninkrijk
Onder het oude telecommunicatierecht werd slechts in zeer beperkte mate (door mid-
del van judicial review) voorzien in een beroepsrecht tegen besluiten van de Engelse
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369 Conseil Constitutionnel Décision no. 96-378 DC du 23 juillet 1996, te vinden op www.conseil-constitu-
tionnel.fr onder decisions.
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telecommunicatietoezichthouder, Oftel (nu OFCOM). In een geschil tussen Mercury
Communications en BT trachtte Mercury Communications het besluit van de toe-
zichthouder voor te leggen aan de civiele rechter (the Commercial Court) in plaats van
de District Court, die slechts een beperkte toetsing via judicial review kan verrichten.
In het arrest van Mercury Communications Ltd vs. Director General of Telecommunica-
tions and other370 bevestigde de House of Lords de uitspraak van de Court of
Appeal,371 waarin werd toegestaan dat de civiele rechter een oordeel zou geven over
het besluit in het onderliggende geschil. De House of Lords stond dit toe door ‘the
ready acceptance of the proposition that because the dispute was presented as con-
tractual in form it should be classified as one of private rather than public law’.372

(iv) ex ante karakter van de maatregelen
Ten slotte dient er op te worden gewezen dat de verplichtingen die OPTA oplegt in het
kader van een geschil, zijn te kwalificeren als ex ante-verplichtingen, die voortvloeien
uit de reeds opgelegde aanwijzing aanmerkelijke marktmacht en die door OPTA nader
worden gespecificeerd in het geschilbesluit. De maatregelen vertonen derhalve ken-
merken van een publiekrechtelijk besluit, doch zij werken direct door in de overeen-
komst tussen de bij het geschil betrokken partijen. Het betreft geen ‘gewone’
contractuele relatie, waarbij de betrokken partijen in een gelijkwaardige verhouding
tot elkaar staan. In de meeste conflictsituaties in het kader van de Telecommunicatie-
wet is geen sprake is van gelijkwaardige contractspartners, die in alle vrijheid kunnen
onderhandelen. Bij dergelijke (interconnectie)overeenkomsten bestaat een (grote)
(economische) afhankelijkheid van het betrokken netwerk. Deze afhankelijkheid
mondt uit in een aanwijzing (aanmerkelijke marktmacht), met als gevolg dat specifie-
ke ex ante verplichtingen kunnen worden opgelegd door OPTA, welke verplichtingen
het voorwerp van een geschil kunnen vormen. Met deze specifieke achtergrond en
kenmerken van het betrokken geschil dient bij de vaststelling van het materiële karak-
ter van geschilbeslechting en de daarop van toepassing zijnde procedure- en procesre-
gels rekening te worden gehouden.

Conclusie
In de huidige wettelijke regeling, waarbij de algemene regels van de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing zijn, zijn de rol van OPTA als geschilbeslechter en het
contradictoire karakter van het geschil onderbelicht gebleven, waardoor de keuze voor
een bestuursrechtelijke inbedding wringt. De geschilbeslechting door een toezicht-
houder valt niet zonder aanpassingen in het bestuursrechtelijke model in te passen. De
bijzondere kenmerken van dit instrument dienen door te werken in de besluitvor-
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370 House of Lords, February 10, 1995, Mercury Communications Ltd vs. Director General of Telecommuni-
cations and other, The Times, February 10, 1995 (H.L.).

371 Court of Appeal, August 3, 1994 Mercury Communications Ltd vs. Director General of Telecommunica-
tions and other.

372 McHarg 1995, p. 539. Deze auteur uit kritiek op deze kwalificatie, aangezien daardoor naar termen van
Engels recht te weinig rekening kan worden gehouden met de ‘public law aspects of the case’.
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mings- en beroepsprocedures, welke doorwerking aanpassing vergt van de algemeen
toepasselijke regels van de Algemene wet bestuursrecht.

4.3.4 Ontwikkeling van gemeenschappelijk recht

In het boek ‘Gemeenschappelijk recht. Wisselwerking tussen publiek- en privaatrecht’
wordt door Scheltema & Scheltema373 er op gewezen dat meer naar convergentie tus-
sen beide rechtsgebieden zou dienen te worden gestreefd. Beide rechtsgebieden ken-
merken zich nog steeds door een vrij isolationistische benadering, daar waar het
wellicht mogelijk is en gemeenschappelijk recht te creëren. Dit geldt niet alleen voor
de toepasselijke materiële regels, doch ook voor het toepasselijke procedure- en pro-
cesrecht. Een scherp systematisch onderscheid bestaat tussen het civiele en publieke
rechtsgebied, terwijl dit onderscheid in de praktijk evenwel niet altijd scherp is te
maken. Een geschil of rechtsfiguur kan kenmerken van beide rechtsgebieden verto-
nen, waardoor de eenzijdige toepassing van slechts het ene of het andere rechtsgebied
geen volledig recht doet aan de feitelijke constellatie.

Niet valt in te zien waarom in specifieke gevallen – zoals in het geval van geschilbe-
slechting – het bestuursprocesrecht zou kunnen worden aangepast, zodat met de
civielrechtelijke kenmerken van betrokken rechtsverhoudingen rekening kan worden
gehouden (of vice versa). Door een zekere versmelting van civielrechtelijke en
bestuursrechtelijke voorzieningen wordt meer recht gedaan aan de kenmerken van het
voorliggende geschil. Op deze wijze komt het toepasselijke, nationale procedure- en
procesrecht eveneens tegemoet aan de eis van een effectieve doorwerking van het
Europese recht. De door de Europese wetgever voorziene regeling voor geschilbeslech-
ting door een nationale toezichthouder dient op zodanige wijze te worden geïmple-
menteerd dat hierdoor op effectieve wijze recht wordt gedaan aan de specifieke
kenmerken van dit instrument. In casu betreft het een Europeesrechtelijke rechtsfi-
guur die moeilijk valt in te passen in het Nederlandse rechtssysteem, waar een strikt
onderscheid wordt gemaakt tussen het civiele en bestuurs(proces)recht. Dit ontslaat
de wetgever echter niet van de (actieve) plicht om te bezien op welke wijze deze rechts-
figuur kan worden ingepast in het Nederlandse rechtssysteem en of bij deze inpassing
wellicht aanpassingen noodzakelijk zijn.

In de hierna volgende voorbeelden zal worden besproken welke wisselwerking tussen
het bestuursrecht en het civiele recht plaatsvindt. Het verdient aanbeveling deze wis-
selwerking in de wettelijke regeling betreffende de geschilbeslechting in de bijzondere
wet (in dit geval de Telecommunicatiewet) vast te leggen. Dit voorkomt discussies en
geschillen omtrent het rechtskarakter en de omvang van de geschilbeslechtende
bevoegdheid van het betrokken bestuursorgaan en vergroot de effectiviteit van dit
instrument van de telecommunicatietoezichthouder.
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Materiële beoordeling
Bij de beoordeling van het voorliggende geschil speelt de vraag of de door OPTA in
het kader van het besluit opgelegde verplichtingen voortvloeien uit het geschilbesluit
(ontstaan uit een bestuurlijk besluit) danwel voortvloeien uit de overeenkomst, waar-
van het geschilbesluit bindend de inhoud vaststelt (ontstaan uit een burgerlijke rechts-
betrekking). Moeilijk kan worden volgehouden – gezien de bestuursrechtelijke
inbedding en de toetsing aan de aan hand van de Telecommunicatiewet – dat de ver-
plichtingen uitsluitend uit een burgerlijke rechtsbetrekking zijn ontstaan. Uit de sys-
tematiek van het Burgerlijk Wetboek zelf volgt dat verbintenissen slechts uit de aard
van de overeenkomst, wet, gewoonte of de eisen van redelijkheid of billijkheid kun-
nen ontstaan (artikel 6: 248 BW). Een bindend besluit van een bestuursorgaan (in casu
OPTA) lijkt niet in een van deze categorieën te vallen.374 Evenwel zou kunnen worden
betoogd dat de nieuwe verbintenissen indirect uit de wet (in casu de Telecommunica-
tiewet) ontstaan: via een besluit van OPTA op grond van de wettelijke regeling van
artikel 12.2 Tw. In de parlementaire geschiedenis op de oude Telecommunicatiewet
werd er zonder meer vanuit gegaan dat via het geschilbesluit van OPTA een nieuwe
verbintenis ontstaat:

‘OPTA de mogelijkheid heeft bij besluit te bewerkstelligen dat tussen de bij interconnectie

betrokken partijen nieuwe (civielrechtelijke) verbintenissen ontstaan. In het voorkomende

geval, dat wil zeggen indien de met het bij of krachtens dit wetsvoorstel strijdige verbintenis-

sen niet reeds op grond van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek nietig zijn, treden de uit de

door OPTA gestelde regels voortvloeiende verbintenissen in de plaats van de oude verbinte-

nissen.’375

Om te voorkomen dat enige discussie kan ontstaan over de doorwerking van het
bestuursrechtelijk besluit in de overeenkomst tussen partijen, dient in de Telecommu-
nicatiewet dit expliciet te worden bepaald.

In dit verband kan bijvoorbeeld worden gewezen op de doorwerking van een besluit
van de Huurcommissie ten aanzien van een geschil tussen een verhuurder en de huur-
der bij zogenaamde niet-geliberaliseerde huurruimte. In artikel 262, lid 1 Boek 7 BW
is bepaald dat het besluit van de huurcommissie bindend is en als verbintenis tussen
partijen geldt:

‘1. Wanneer de huurcommissie op verzoek van de huurder of verhuurder als bedoeld in de

paragrafen 1 en 2 uitspraak heeft gedaan, worden zij geacht te zijn overeengekomen wat in die

uitspraak is vastgesteld, tenzij een van hen binnen acht weken nadat aan hen een afschrift van

de uitspraak is verzonden, een beslissing van de rechter heeft gevorderd over het punt waar-

over de huurcommissie om een uitspraak was verzocht.’
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374 Asser-Hartkamp 2005, p. 294-295: het moet daarbij gaan om een wet in formele of materiële zin.
375 Van Breugel & Daalder 1999, p. 293.
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Daarnaast doet zich de vraag voor of normen uit het civiele recht tevens van invloed
kunnen zijn op de beoordeling van het geschil in de bestuursrechtelijke context. Ver-
warring is in het verleden ontstaan, doordat ‘de redelijkheid’ als de relevante toetsings-
norm voor OPTA in de parlementaire geschiedenis werd aangeduid voor het
beslechten als geschillen en daarbij tevens werd gewezen op de algemene norm van
redelijkheid en billijkheid die op grond van het verbintenissenrecht tussen partijen
geldt.376 De vraag lag dan ook voor of de norm van ‘redelijkheid’ diende te worden uit-
gelegd aan de hand van het verbintenissenrecht of dat deze norm een eigen telecom-
rechtelijke betekenis had. OPTA meende dat dit laatste inderdaad het geval was:

‘De Telecommunicatiewet is een publiekrechtelijke wet die publieke belangen beoogt te behar-

tigen, te weten de bevordering van bestendige mededinging op de telecommunicatiemarkt en

de bescherming van eindgebruikers. Een van de middelen die in de Tw is opgenomen ten dien-

ste van deze belangen is de interconnectieplicht (c.q. de plicht tot interoperabiliteit), neergelegd

in artikel 6.1 Tw. Blijkens de parlementaire geschiedenis handelt een aanbieder in strijd met

deze plicht, en derhalve aan de daaraan ten grondslag liggende genoemde publieke belangen,

indien hij onredelijk hoge tarieven hanteert. Bij beoordeling van de redelijkheid van intercon-

nectietarieven behoort het college betreffende publieke belangen dan ook mee te wegen. (...)

Gelet hierop is het redelijkheidscriterium naar het oordeel van het college zonder meer aan te

merken als een publiekrechtelijke norm die bovendien publiekrechtelijke invulling behoeft.

(...), gelet op de belangen van bevordering van bestendige mededinging op de telecommuni-

catiemarkt en de bescherming van eindgebruikers, kan het college, als bestuursorgaan dat toe-

zicht dient te houden op de naleving van de Tw, in ieder geval wat betreft mobiele

interconnectietarieven, in redelijkheid niet louter kijken naar hetgeen redelijk en billijk is tus-

sen twee partijen.’377

De benadering van OPTA in deze zaak lijkt juist. Immers, het betreft hier de uitoefe-
ning van een bestuursrechtelijke bevoegdheid, waarbij publiekrechtelijke normen die
voortvloeien uit de Telecommunicatiewet dienen te worden geïnterpreteerd (mede
aan de hand van de doelstellingen van de wet) en te worden toegepast. Gezien het feit
dat het geschil wordt beoordeeld in het kader van de uit de Telecommunicatiewet
voortvloeiende verplichtingen, dient te volgen dat de publiekrechterlijke normen
bovendien voorrang hebben boven de door partijen aangegane civielrechtelijke ver-
bintenissen en de tussen hen geldende normen van redelijkheid en billijkheid. In de
zaak Energis378 meent de Rechtbank Rotterdam evenwel dat de civielrechtelijke nor-
men een belangrijke rol spelen bij de beoordeling van het geschil. In deze uitspraak
overweegt de rechtbank het volgende:
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376 Zie Van Breugel & Daalder 1999, p. 292.
377 Beslissing op bezwaar van 19 juli 2002 inzake geschil KPN Mobiele vs. O2 over MTA-tarieven van O2

(kenmerk: OPTA/JUZ/2002/201770 & OPTA /JUZ/2002/201772), www.opta.nl.
378 Rb. Rotterdam 31 januari 2003, KPN Telecom vs. OPTA en Energis, Mediaforum 2003-4, Jur. nr. 21, p.

139-141, m.nt. A.T. Ottow.
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‘Vervolgens merkt de rechtbank op dat de beslissing van verweerder die hier aan de orde is, is

genomen op grond van artikel 6.3, tweede lid, van de Tw, waarbij, in tegenstelling tot het eer-

ste lid van dit artikel, de gesloten interconnectieovereenkomst het uitgangspunt is. Nu volgens

onder andere artikel 6:248, eerste lid Burgerlijk Wetboek (BW) een overeenkomst niet slechts

leidt tot de (expliciet) overeengekomen rechtsgevolgen, maar ook tot die welke voortvloeien

uit eisen van redelijkheid en billijkheid (zie ook artikel 6:2 van het BW), terwijl volgens vaste

jurisprudentie bij de uitleg van overeenkomsten niet alleen de letterlijke tekst beslissend is,

maar ook hetgeen partijen gelet op de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs

van elkaar mogen verwachten, acht de rechtbank een binnen het kader van artikel 6.3, tweede

lid, van de Tw passende aanvullende bevoegdheid van verweerder ten opzichte van de (oor-

spronkelijke) overeenkomst tussen partijen aanvaardbaar. Wel dient verweerder daarbij de

grenzen van artikel 6:3, eerste en tweede lid, van de Tw te blijven, dus binnen de grenzen van

het voorgelegde geschil. Bovendien vormen, als hierna aan te geven, de zojuist genoemde rede-

lijkheid en billijkheid ook een beperking van de “regelvaststellende bevoegdheid” van verweerder

op grond van artikel 6.3, tweede lid, van de Tw. (...)

Daarmee bedoelt de rechtbank overigens niet dat de desbetreffende bevoegdheid onbegrensd

is. Zij vindt haar grens in de in het verbintenissenrecht geldende regels van redelijkheid en billijk-

heid, waaraan immers – geheel los van de Tw en artikel 6:3 van de Tw – zogenaamde derogeren-

de werking toekomt.’ (cursivering toegevoegd, ATO)

De Rechtbank Rotterdam meent derhalve in deze zaak dat de publiekrechtelijke
bevoegdheid van OPTA wordt ingeperkt door de onderliggende contractuele verhou-
ding tussen de twee betrokken partijen, waarbij bijvoorbeeld de normen van redelijk-
heid en billijkheid een rol kunnen spelen. Deze civielrechtelijke normen zouden
derogerende werking toekomen en de toepasselijke publiekrechtelijke normen opzij
kunnen zetten. Echter, de rechter gaat hier voorbij aan verschillende aspecten. In de
eerste plaats vindt derogerende werking op grond van het civiele recht slechts in uit-
zonderlijke gevallen plaats. In het burgerlijk recht wordt aan de normen van redelijk-
heid en billijkheid slechts in bijzondere omstandigheden derogerende werking (artikel
6:248, lid 2 BW) toegekend.379

Ten tweede onderkent de bestuursrechter hier niet dat het geen normale contractuele
relatie tussen partijen betreft, doch een relatie waarop publiekrechtelijke normen van
toepassing zijn. Normen van redelijkheid en billijkheid kunnen naast de wet en de
gewoonte als een afzonderlijke aanvullende bron van contractuele verbintenissen wor-
den beschouwd (artikel 6:248, lid 1 BW).380 Van belang zijn daarbij onder meer de aard
van de overeenkomst en het stelsel van de toepasselijk wet. Bezien vanuit het civiele
recht kunnen de normen van de Telecommunicatiewet van toepassing zijn c.q. door-
werken via de bepaling van 6: 248, lid 1 BW: de normen die zijn neergelegd in de Tele-
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379 Asser-Hartkamp 2005, p. 323.
380 Zie tevens de algemene bepaling: artikel 6:2 BW, Asser-Hartkamp, p. 298-319.
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communicatiewet en de aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid, welke die-
nen te worden ingevuld via de uitwerking in de geschilbesluiten van OPTA. De positie
van partijen kan dan ook niet slechts op grond van de ‘gewone’ civielrechtelijke norm,
zoals de normen van redelijkheid en billijkheid worden getoetst, doch dient tevens te
worden bezien aan de hand van de normen die voortvloeien uit de Telecommunicatie-
wet, waarbij mede rekening dient te worden gehouden met doel en strekking van deze
wet.381 Deze normen kan OPTA eenzijdig – via het geschilbesluit – opleggen aan de bij
het geschil betrokken partijen en deze werken als zodanig door in de overeenkomst.

In dezelfde lijn ligt de zaak KPN Telecom vs. OPTA en MCI WorldCom,382 waarbij de
voorzieningenrechter aangaf dat de normen, waaraan OPTA dient te toetsen dienen te
passen binnen de systematiek en de doelstellingen van de wet:

‘(...) geldt dat bij de beoordeling van de vraag of een besluit bevattende de op grond van arti-

kel 6.9, tweede lid, in verbinding met artikel 6.3, eerste (en/of tweede) lid, van de Tw door ver-

weerder vastgestelde regels de rechterlijke toetsing kan doorstaan, vooropstaat dat dergelijke

regels naar hun inhoud dienen te blijven binnen de grenzen van artikel 6.9, tweede en derde

lid, van de Tw en de regelgeving waarnaar daarin wordt verwezen (...). Bij de uitleg daarvan

komt uiteraard belangrijke betekenis toe aan de (doelstellingen van de) aan die regelgeving

mede ten grondslag liggende Europese richtlijnen. (...)

Tevens is niet goed mogelijk een limitatieve opsomming te geven van de normen die verweer-

der [OPTA] bij de beoordeling van het geschil voor het overige mag dan wel moet aanleggen,

nu deze veelal mede afhankelijk zullen zijn van de omstandigheden van het geval. In algeme-

ne zin kan tenminste worden gedacht aan normen als de mogelijke bedreiging van netwerkin-

tegriteit, de beschikbaarheid van economisch aanvaardbare en verantwoorde alternatieven

voor de verzochte bijzondere toegang, de gevolgen voor de concurrentie, de concurrenten en

de consumenten/eindgebruikers, het bevorderen van product- en prijsdifferentiatie, en het –

met inachtneming van artikel 18.3 van de Tw – voorkomen van strijdigheid met het algeme-

ne mededingingsrecht.’

In de zaak Energis hecht de rechter ten onrechte een zwaar belang aan de normen van
het verbintenissenrecht. Aan de hand van de verplichtingen volgende uit de Telecom-
municatiewet ontstaan via het geschilbesluit van OPTA nieuwe verbintenissen die tus-
sen partijen gaan gelden en treden (indien reeds overeengekomen) in de plaats van de
oude verbintenissen.383

Dit wil evenwel niet zeggen dat de contractuele relatie tussen de betrokken partijen
geen invloed zou kunnen hebben op de beoordeling van het geschil vanuit een
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381 Vgl. artikel 20, lid 3 Kaderrichtlijn.
382 Vz. Rb. Rotterdam van 16 februari 2001, KPN Telecom/OPTA en MCI WorldCom, Computerrecht

2001/3, p. 159-163, m.nt. R. van den Hoven van Genderen.
383 Zie Van Breugel & Daalder 1999, p. 293.
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bestuursrechtelijke invalshoek. In de zaak O2 e.a vernietigt de Rechtbank Rotterdam
het geschilbesluit van OPTA, aangezien zij van oordeel is dat OPTA bij haar beoorde-
ling en de invulling van het begrip redelijkheid te weinig rekening heeft gehouden met
de specifieke positie van de individuele, bij het geschil betrokken partijen.384 Een
ander voorbeeld betreft de zaak TPG vs. Mailmerge,385 waar het de geschilbeslechten-
de bevoegdheid van OPTA op grond van artikel 2d Postwet betrof, de rechtbank
bepaalde dat TPG geen procesbelang meer had, aangezien TPG en Mailmerge door
het aangaan van een nieuwe overeenkomst de grondslag aan het geschil was komen te
vervallen. De rechtbank kwalificeert het geschilbesluit van OPTA als een ‘publiekrech-
telijk oordeel’, hetgeen in lijn is met de uitspraak van het CBB in de hierboven aange-
haalde zaak UPC. De rechtbank overweegt tevens dat dit besluit van OPTA geen
werking meer heeft zodra partijen nadien een nieuwe overeenkomst sluiten. De recht-
bank overweegt hierover als volgt:

‘De wet noch de totstandkomingsgeschiedenis daarvan geeft grond om te veronderstellen dat

een alsnog tussen partijen bereikte overeenstemming aan een eerder genomen geschillenbe-

slechtend besluit zijn werking niet zou kunnen ontnemen. Dit in aanmerking genomen, is de

rechtbank, met verweerder, van oordeel dat de aard van de bevoegdheid van artikel 2d mee-

brengt dat wanneer partijen alsnog overeenstemming bereiken, de rechtsrelatie tussen partij-

en primair door de naderhand gesloten overeenkomst wordt bepaald. Wanneer een dergelijke

overeenkomst deze relatie uitputtend regelt, doet deze overeenkomst de werking van het

geschillenbeslechtende besluit dan ook eindigen.’

Dit in aanmerking nemende is het geschilbesluit van OPTA toch geen ‘gewoon’
bestuursrechtelijk besluit. De werking van dit besluit gaat teniet op het moment dat
partijen een nieuwe, het besluit vervangende overeenkomst sluiten. Nu de geschilbe-
slechtende bevoegdheid in dit geval (daar waar het een geschil een overeenkomst
betreft) is gekoppeld aan de contractuele relatie tussen partijen, ligt het inderdaad
voor de hand dat een nieuwe overeenkomst dit geschilbesluit kan vervangen. In dat
opzicht gaat de vergelijking met een arbitraal vonnis eveneens op. De nieuwe overeen-
komst wordt vervolgens weer beoordeeld en ingevuld aan de hand van het civiele
recht, waarop de publieke normen van de Telecommunicatiewet van toepassing zijn.
Indien partijen over deze normen (opnieuw) een geschil hebben, kunnen zij dit
geschil opnieuw aan OPTA voorleggen. Het verdient evenwel aanbeveling deze door-
werking van het civiele recht op het geschilbesluit van OPTA expliciet in de Telecom-
municatiewet te regelen (vergelijk met artikel 12.3 Tw, waar een regeling is getroffen
voor de gevolgen van een overeenkomst gesloten tussen de partijen hangende het
geschil).
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384 Vz. Rb. Rotterdam 29 november 2002, O2 e.a. vs. OPTA, Mediaforum 2003/3, Jur. nr. 17, p. 104-108,
m.nt. A.T. Ottow, LJN AF1538.

385 Rb. Rotterdam 12 augustus 2003, TPG NV vs. Mailmerge (reg. nr. TELEC 02/168-MES), niet gepubli-
ceerd.
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Deze voorbeelden tonen aan dat sprake is van een materieelrechtelijke versmelting
tussen het toepasselijke bestuursrecht en het civiele recht. Deze versmelting dient zijn
neerslag te vinden in een bijzondere regeling in de Telecommunicatiewet, waarin is
bepaald dat OPTA aan de hand van de toepasselijke publiekrechtelijke normen de ver-
bintenissen tussen de twee betrokken partijen vaststelt. Deze vaststelling kan nader-
hand op rond van een nieuwe overeenkomst tussen partijen worden vervangen,
waardoor het geschilbesluit niet langer van kracht is.

De door OPTA te treffen voorzieningen
Onder de nieuwe regeling van artikel 12.2, lid 1 Tw beschikt OPTA over de bevoegd-
heid ‘het geschil te beslechten’. Onder de geschillenregelingen van de oude Telecom-
municatiewet werden andere termen gebezigd om de door OPTA te treffen
maatregelen te kwalificeren. Geen van de wettelijke regelingen was gelijkluidend. Ver-
schillende terminologie werd gehanteerd voor de bevoegdheid van OPTA tot het tref-
fen van maatregelen. In het geval van artikel 6.3, lid 1 en lid 2 Tw (oud) werd de
bevoegdheid van OPTA aangeduid met de term ‘de regels vast te stellen die tussen hen
zullen gelden’. In het geval van artikel 7.4 Tw (oud) kon OPTA om een ‘oordeel’ over
een maatregel worden gevraagd. In artikel 8.6, lid 1 Tw (oud) werd bepaald dat OPTA
bevoegd was ‘aanwijzingen’ te geven indien het van ‘oordeel’ was dat niet in overeen-
stemming met de regels werd gehandeld. In artikel 8.7 Tw (oud) kon OPTA worden
verzocht ‘ter zake bindende aanwijzingen’ te vragen. De vraag is welke maatregelen
OPTA nu kan treffen en in hoeverre de nieuwe terminologie juridische consequenties
heeft. In de parlementaire geschiedenis wordt hier het volgende over opgemerkt:

‘In het onderhavige wetsvoorstel is de bepaling van onder meer artikel 6.3, tweede lid, van de

huidige wet dat het college ingeval een geschil de regels kan vaststellen die tussen de daar

bedoelde aanbieders zullen gelden niet meer opgenomen. Op deze wijze wordt meer recht

gedaan aan het doel van het beslechten van geschillen, te weten te komen tot een materiële

oplossing van het voorgelegde geschil. Ten dien einde kan het college voorschriften geven. Die

voorschriften moeten uiteraard passen binnen het door de wet gevormde kader.’386

Deze toelichting biedt niet veel duidelijkheid omtrent de door OPTA op te leggen
maatregelen, maar suggereert een ruime bevoegdheid tot het opleggen van alle soor-
ten voorschriften die tot een materiële oplossing van het geschil kunnen leiden. De
enige restrictie betreft (conform de toelichting) de eis dat de maatregel (het voor-
schrift) moet passen binnen het kader van de wettelijke verplichting, die aan de orde
is. Een dergelijke ruime bevoegdheid past ook in het licht van artikel 20 Kaderricht-
lijn dat bepaald dat de nationale toezichthouder een ‘bindend besluit neemt om het
geschil te beslechten’ (lid 1). Daarbij dient de toezichthouder krachtens het derde lid
van dit artikel zich te laten leiden door het nastreven van de doelstellingen van artikel
8 Kaderrichtlijn. Per geval zal dienen te worden bezien welke concrete maatregelen
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386 Kamerstukken II, vergaderjaar 2002-2003, 28 851, nr. 3, p. 166.
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door de verzoekende partij worden gevraagd en of deze maatregelen passen binnen
het wettelijke kader en de gegeven doelstellingen. De Europeesrechtelijke invalshoek
dient hierbij doorslaggevend te zijn en niet de keuze voor een bestuursrechtelijke
inbedding conform de algemene regels van de Algemene wet bestuursrecht.

(i) Maatregelen met terugwerkende kracht 
Een bijzonder aspect van de door OPTA in het geschil te treffen maatregelen betreft
de vraag of de maatregelen die OPTA vaststelt in het geschilbesluit terugwerkende
kracht hebben en zo ja, vanaf welk moment.

Indien OPTA vaststelt dat een reeds overeengekomen verbintenis strijdig is met de
Telecommunicatiewet, is deze verbintenis volgens de geschetste systematiek nietig,
waardoor – volgens de regels van het Burgerlijk Wetboek – de nieuwe door OPTA
vastgestelde verbintenis met terugwerkende kracht in de plaats treedt van de oude,
nietige afspraak vanaf het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.387

Indien aan het geschil geen betrekking heeft op een reeds tot stand gekomen verbin-
tenis – partijen hebben een geschil over hoe deze verbintenis dient te worden overeen-
gekomen in overeenstemming met de Telecommunicatiewet – doet zich de vraag voor
of OPTA met terugwerkende kracht maatregelen kan treffen. Drie varianten zijn daar-
bij denkbaar:
(ii) de maatregel gaat in vanaf het moment van de inwerkingtreding van het besluit

van OPTA;
(iii) de maatregel werkt terug tot het moment van het indienen van het geschil;
(iv) de maatregel werkt terug vanaf het moment dat het geschil tussen partijen is

ontstaan.

In de zaak Dutchtone388 betreffende de geschilbeslechtende bevoegdheid van OPTA
aangaande sitesharing (artikel 3.11, lid 4 Tw (oud)) speelde dit aspect van de terugwer-
kende kracht van een geschilbesluit van OPTA. Dutchtone had in haar beroepschrift
aangegeven dat OPTA ten onrechte had nagelaten de regels op enigerlei wijze werking
te geven over de periode voorafgaand aan de vaststelling van deze regels. Het CBB
overwoog ten aanzien van de terugwerkende kracht van de door OPTA te stellen regels
als volgt:

‘De redactie van deze bepaling en de in acht te nemen rechtszekerheid staat er in beginsel aan

in de weg aan de inwerkingtreding van regels als hier bedoeld terugwerkende kracht toe te

kennen. Voor het maken van een uitzondering op dit uitgangspunt acht het College in het

onderhavige geval geen plaats, nu het verzoek van Dutchtone aan de OPTA om tot het stellen

van regels over te gaan met voortvarendheid is behandeld.’
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387 Artikel 3:40 BW. Zie hierover nader Asser-Hartkamp 2005, p. 241-256.
388 CBB 25 april 2001, KPN vs. OPTA en Dutchtone, Mediaforum 2001-6, Jur. nr. 28, m.nt. A.T. Ottow en

Computerrecht 2001/4, p. 207, m.nt. E. J. Dommering.
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In beginsel wijst het CBB de terugwerkende kracht van de door OPTA te stellen maat-
regelen dus af, doch laat enige ruimte voor een uitzondering op deze regel. Voor terug-
werkende kracht valt evenwel veel te zeggen. Immers, het betreft hier de uitleg danwel
de concretisering van bestaande wettelijke verplichtingen en niet het publiceren van
toekomstig beleid.389 Vanaf het moment dat het geschil aan OPTA wordt voorgelegd, is
het voor de bij het geschil betrokken partijen bovendien voldoende duidelijk dat zij
rekening dienen te houden met een besluit van OPTA dat de rechtsverhouding tussen
hen verder zal bepalen. Dit moment is door partijen zelf te beïnvloeden en zij zijn daar-
bij niet afhankelijk van de voortvarendheid, waarmee OPTA het geschil behandelt. Het
is een objectief te bepalen moment, dat partijen voldoende rechtszekerheid biedt. Deze
rechtszekerheid is minder aanwezig in het geval van de genoemde optie (iii), waarbij
eerst dient te komen vast te staan wanneer het geschil tussen partijen is ontstaan.

Door de toekenning van terugwerkende kracht aan het geschilbesluit wordt boven-
dien de effectiviteit van het geschilinstrument aanzienlijk vergroot. Het stelt de toe-
zichthouder in staat direct een oplossing voor het voorliggende geschil te formuleren,
terwijl bij het ontbreken van terugwerkende kracht een vacuüm ontstaat tussen het
moment van indiening van het geschil en het besluit.

In de uitspraken van 16 juni 2005390 heeft het CBB haar uitspraak in de zaak Dutchto-
ne genuanceerd:

‘6.3 Versatel heeft betoogd dat de bevoegdheid van OPTA zich slechts uitstrekt over de perio-

de na inwerkingtreding van het besluit, althans de periode na indiening van het verzoek van

KPN. Versatel heeft haar standpunt onderbouwd met verwijzing naar de uitspraak van 25 april

2001 van het College inzake site sharing, waaruit zij afleidt dat een geschilbesluit geen betrek-

king mag hebben op het verleden. Het College volgt Versatel niet in dit betoog. In de desbe-

treffende zaak stond de rechtmatigheid van door OPTA gestelde regels met betrekking tot site

sharing centraal, waarbij in het bijzonder een bepaald gedrag aan een marktpartij (KPN) werd

voorgeschreven. Gezien het rechtszekerheidsbeginsel lag het niet in de rede dat dergelijke

voorschriften met terugwerkende kracht zouden worden gegeven. In het onderhavige geval

evenwel heeft OPTA een geschil beslecht over de hoogte van de FTA-tarieven die tussen par-

tijen zullen gelden voor verkeer dat op het netwerk van Versatel wordt afgewikkeld. In aan-

merking genomen dat KPN van meet af aan duidelijk heeft gemaakt dat zij niet instemde met

de verschillende FTA-tarieven die Versatel vanaf 1 juni 2002 wenste te hanteren en KPN ter

zake reeds op 8 juli 2002 een eerste verzoek om geschilbeslechting heeft ingediend bij OPTA,

diende Versatel rekening te houden met de mogelijkheid dat de FTA-tarieven op een lager

niveau zouden worden vastgesteld dan het door haar gewenste niveau en kan aan het rechts-

156

4 AANWIJZINGEN EN GESCHILBESLECHTING

389 Zie annotatie E.J. Dommering onder de Dutchtone-uitspraak van het CBB, Computerrecht 2001/4, p.
213, waar hij ervoor pleit dat het besluit van OPTA ingaat vanaf het moment dat er geen overeenstem-
ming tussen partijen was.

390 CBB 16 juni 2005, KPN Telecom vs. OPTA en Casema, LJN AT7786 en CBB 16 juni 2005, KPN Telecom
en Versatel vs. OPTA, LJN AT7789.
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zekerheidsbeginsel geen argument worden ontleend voor de stelling dat het besluit van OPTA

slechts kan gelden voor de periode vanaf 2 november 2004 (datum besluit) dan wel 14 mei

2004 (datum onderhavige aanvraag).

De door Versatel getrokken vergelijking met een besluit van OPTA inzake MTA-tarieven doet

niet af aan de bevoegdheid van OPTA om, naar aanleiding van het onderhavige verzoek om

geschilbeslechting van KPN, de door Versatel met ingang van 1 juni 2002 [moment van ont-

staan geschil, ATO] jegens KPN in rekening te brengen FTA-tarieven vast te stellen.’

Het rechtszekerheidsbeginsel vindt naar het oordeel van het CBB geen toepassing,
aangezien KPN Telecom reeds vanaf het begin had aangegeven dat zij de door Versa-
tel gehanteerde tarieven betwistte. Het CBB achtte derhalve de omstandigheden van
het specifieke geval (de opstelling van de contractspartijen bij de interconnectieover-
eenkomst) in casu doorslaggevend.

In Frankrijk heeft deze rechtsvraag eveneens gespeeld in de zaak UPC vs. ART, aan-
gaande een geschil betreffende vaste terminating tarieven. ART stelde zich op het
standpunt dat het geschilbesluit terugwerkende kracht diende te hebben tot het
moment, waarop het geschil tussen partijen was gerezen. UPC meende dat deze terug-
werkende kracht in strijd was met het rechtszekerheidsbeginsel, zoals dit in het Fran-
se administratieve recht is erkend. In de uitspraak van 20 januari 2004391 heeft het
Cour d’appel de Paris bepaalt dat het rechtszekerheidsbeginsel niet aan terugwerken-
de kracht in de weg staat:

‘Considérant que la Société UPC France fait grief à la décision attaqué d’avoir, en fixant dans

son article 1 au 1 janvier 2003 l’application des conditions tarifaires relatives aux prestations

de terminaison d’appels, violé le principe de non-rétroactivité des actes administratives géné-

raux ou individuels, alors que ce principe s’applique aux décisions de l’ART et que cette Auto-

rité l’a déjà mis en oeuvre dans son catalogue;

Mais considérant qu’investie par la loi du pouvoir de régler les différends opposant les opéra-

teurs de télécommunication sur les conditions financières des prestations d’interconnexion

pur lesquelles ils son conclus une convention, L’ART a fait une exacte application de ses pré-

rogatives en fixant, pur l’ensemble de la période litigieuse qui en l’espèce commencait à cou-

rir au premier janvier 2003, les méthodes permettant de déterminer les tariffs de ces

prestations; qu’aucun excès de puvoir ni violation d’un principe fondamental ne pouvant à ce

titre lui être reproché, le moyen d’annulation de la decision doit être rejeté;’

De Franse rechter kiest er derhalve voor het moment van indiening van het geschil,
dat officieel door ARCEP wordt geregistreerd, als het juridisch relevante moment te
kiezen. In het licht van de aan ARCEP opgedragen taak tot beslechting van het geschil
dat aan haar is voorgelegd, acht zij het Franse bestuursrechtelijke verbod van terug-
werkende kracht van besluiten van bestuursorganen niet van toepassing.
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391 Cour d’appel de Paris, première chambre, 20 janvier 2004, no. 2003/12848, niet gepubliceerd.
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Ook ten aanzien van dit aspect kan lering worden getrokken uit de regeling voor de
vaststelling van huurprijzen voor niet-geliberaliseerde woonruimte. In artikel 7:246
BW (voorheen artikel 16, lid 3 Uitvoeringswet Huurprijzen woonruimte) is bepaald
dat de door de huurcommissie vast te stellen nieuwe huurprijs met terugwerkende
kracht ingaat vanaf het moment dat de huurder een kennisgeving aan de verhuurder
heeft verzonden. Onder artikel 18, lid 4 van de (inmiddels vervallen) Huurprijzenwet
woonruimte gold de regeling dat de uitspraak inging de eerste van de maand volgen-
de op de dag waarop het verzoekschrift door de huurcommissie was ontvangen.

Het verdient de voorkeur een objectief bepaalbaar moment in de Telecommunicatie-
wet vast te leggen, waarin wordt aangeduid dat het besluit van OPTA terugwerkende
kracht heeft tot het moment dat het geschil bij OPTA aanhangig werd gemaakt.

(ii) Terugvorderen gelden
Een andere vraag die bij de uitleg van het begrip ‘maatregelen’ speelt, is of OPTA in
het kader van geschilbeslechting de in het ongelijk gestelde partij kan verplichten, na
de vaststelling van OPTA in het geschilbesluit dat een marktpartij te hoge tarieven in
rekening heeft gebracht, tot het terugbetalen van de teveel betaalde tarieven. Valt een
dergelijke verplichting onder de reikwijdte van in artikel 12.2, lid 1 Tw gehanteerde
begrip ‘het beslechten van het geschil’? 

Uit het onderzoek ‘De Telecommunicatiewet en handhaving’ van het Instituut voor
Informatierecht392 blijkt dat in de praktijk juist de inning van teveel betaalde gelden
een lastig aspect betreft. Onder de oude Telecommunicatiewet heeft OPTA aangege-
ven dat zij het afdwingen van nakoming van civielrechtelijke verbintenissen (lees: de
nakoming van interconnectieovereenkomsten) in beginsel niet tot haar taak vindt
behoren. Zij wijst verzoeken om nakoming van civielrechtelijke verplichtingen stelsel-
matig af.393 Echter, in drie besluiten achtte OPTA zich kennelijk wel bevoegd, althans
beschouwde zij wel tot haar taak de in het ongelijk gestelde partij tot nakoming van
de teveel betaalde gelden te dwingen via het opleggen van de verplichting tot het ver-
zenden van een creditnota.394 In deze drie zaken – na het doorlopen van een geschil-
procedure – heeft OPTA in de daarop volgende handhavingsprocedure een last onder
dwangsom aan KPN Telecom opgelegd, inhoudende dat KPN Telecom een creditno-
ta dient te verzenden voor de verrekening van de teveel betaalde tarieven. Daarbij geeft
OPTA aan dat een last onder dwangsom ‘het meest geëigende middel is om de gecon-
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392 Ottow e.a. 2005, p. 69-74.
393 Zie bijvoorbeeld: OPTA-besluit van 15 oktober 2001, Energis vs. KPN Telecom (kenmerk

OPTA/IBT/2001/203129), OPTA-besluit van 13 april 204, MCI vs. KPN Telecom (kenmerk
OPTA/IBT/2003/204241) en OPTA-besluit van 28 juli 2004, BT vs. KPN Telecom (kenmerk
OPTA/IBT/2004/202496), alle gepubliceerd op www.opta.nl.

394 OPTA-besluit van 7 april 2003, Versatel (kenmerk OPTA/IBT/2003/201398), OPTA-besluit van 5 juni
2003, MCI (kenmerk OPTA/IBT/2003/202082) beide www.opta.nl en OPTA-besluit 21 juni 2004, KPN
Telecom, niet gepubliceerd.
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stateerde overtreding te beëindigen. Het heeft tot doel dat MCI krijgt waar zij recht op
heeft’.395 Nadien is OPTA op dit beleid ten aanzien van creditnota’s teruggekomen.396

OPTA geeft daarbij in overweging dat partijen naar aanleiding van het geschilbesluit
zelf een en ander financieel dienen af te wikkelen. Mocht over deze financiële afwik-
keling een geschil ontstaan, dan dienen zij – in de visie van OPTA – ter beslechting van
dit geschil de civiele rechter te involveren.

Gezien dit standpunt van OPTA waren marktpartijen genoodzaakt voor de inning van
onverschuldigd betaalde bedragen, een separate civiele procedure te starten na het
doorlopen van de geschilprocedure. Het is inderdaad juist dat de bestuursrechtelijke
geschilprocedure in de Telecommunicatiewet niet expliciet voorziet in een regeling
voor de inning van de teveel betaalde gelden. In beginsel is hiervoor een civiele proce-
dure vereist. De Rechtbank Rotterdam heeft dit als volgt samengevat:397

‘Genoemd artikel 6.9 juncto artikel 6.3, lid 2, Tw geeft OPTA niet de bevoegdheid om ter

beslechting van de aangeduide geschillen meer te doen dan regels vast te stellen die tussen par-

tijen zullen gelden. Tot die bevoegdheid behoort niet de veroordeling van een der partijen

wegens onverschuldigde betaling of onrechtmatige daad als thans door BabyXL wordt gevor-

derd. (In de executie van dergelijke besluiten van OPTA is ook niet in de wet voorzien.)’

In zijn uitspraak van 19 februari 2002398 geeft de voorzieningenrechter eveneens aan
dat de andere partij slechts tot betaling kan worden gedwongen na tussenkomst van
de civiele rechter. De civiele rechter dient eerst zelf de verschuldigdheid van de vorde-
ring vast te stellen, alvorens een verplichting tot betaling bestaat. Het moge duidelijk
zijn dat deze situatie afbreuk doet aan de effectiviteit van geschilbesluiten van OPTA.
Bovendien betekent dit – in de context van interconnectieovereenkomsten – dat
marktpartijen een lange weg hebben te gaan voordat zij tot incasso van de aan hen
toekomende gelden kunnen overgaan. In Hoofdstuk 9 (paragraaf 9.5.3) zal nader op
de rol van de civiele rechter inzake geschilbeslechting worden in gegaan.

Dit probleem zou op diverse wijzen kunnen worden opgelost. In de eerste plaats zou
in de Telecommunicatiewet kunnen worden geregeld dat OPTA reeds in het kader van
geschilbeslechting bevoegd is tot het opleggen van een (terug)betalingsverplichting.
Dit zou reeds kunnen worden betoogd op grond van het huidige, wettelijke begrip ‘het
geschil te beslechten’, mede geïnterpreteerd aan de hand van artikel 20 Kaderrichtlijn,
zoals dit is opgenomen in de huidige tekst van artikel 12.2 Tw. Ter voorkoming van
enige discussie hierover dient deze bevoegdheid expliciet in de Telecommunicatiewet
te worden opgenomen. Deze bevoegdheid zou onder de maatregelen dienen te vallen,
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395 2003, MCI (kenmerk OPTA/IBT/2003/202082) beide www.opta.nl en OPTA.
396 OPTA-besluit van 28 juli 2004, BT vs. KPN Telecom (kenmerk OPTA/IBT/2004/202496), www.opta.nl
397 Rb. Rotterdam 29 november 2001, CLEC Netherlands BV en BabyXL Broadband DSL vs. KPN Telecom

BV, zaak-rolnr. 156783/HAZA 01-1308, niet gepubliceerd.
398 Vz. Rb. Rotterdam 19 februari 2002, KPN Telecom vs. OPTA, LJN AE2874.
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die OPTA in het kader van het beslechten van het geschil kan treffen. Deze verduide-
lijking zou een belangrijke bijdrage aan de effectiviteit van deze procedure leveren: op
deze wijze vindt daadwerkelijk een versmelting van het bestuursrecht en civiele recht
plaats. Nu er door de wetgever voor gekozen is, dergelijke geschillen te laten beslech-
ten door een zelfstandig bestuursorgaan in plaats van de civiele rechter, zou het
bovendien voor de hand liggen dat de uitspraak van OPTA bovendien een executori-
ale titel oplevert, hetgeen de nakoming van deze besluiten aanzienlijk zou vereenvou-
digen. In navolging van het civiele procesrecht, zou de wederpartij in geval van
executie een executiegeschil aanhangig kunnen maken, indien hij meent dat ten
onrechte niet tot tenuitvoerlegging van het geschilbesluit wordt overgegaan. De Tele-
communicatiewet zou op dit punt dienen te worden gewijzigd.

Deze wijziging is evenwel niet makkelijk te verenigen met de huidige systematiek van
het Nederlandse procesrecht. De toekenning van een executoriale titel aan een
bestuursrechtelijk besluit, onttrekt het geschil over de nakoming van de verplichting
aan de competentie van de civiele rechter.399 In artikel 112, lid 1 Grondwet is de
berechting van geschillen over burgerlijke rechten en over schuldvorderingen aan de
rechterlijke macht opgedragen. Het tweede lid van deze bepaling maakt het mogelijk
dat ‘geschillen die niet uit burgerlijke rechtsbetrekkingen zijn ontstaan’ worden opge-
dragen aan gerechten die niet behoren tot de rechterlijke macht. Tot die gerechten
rekent men onder andere het CBB. Onttrekking aan de civiele rechter is dus alleen
mogelijk als het gaat om geschillen die niet uit burgerlijke rechtsbetrekkingen ont-
staan. Zoals aangegeven, doet zich de vraag voor of deze verplichtingen (zoals geld-
schulden) voortvloeien uit het geschilbesluit (ontstaan uit een bestuurlijk besluit)
danwel voortvloeien uit de overeenkomst, waarvan het geschilbesluit bindend de
inhoud vaststelt (ontstaan uit een burgerlijke rechtsbetrekking). In de nieuwe Tele-
communicatiewet is een nieuw artikel 12.6 opgenomen, waarin nu is vastgelegd dat de
bij het geschil betrokken partij het besluit van OPTA dient op te volgen en dat OPTA
hiervoor termijnen kan stellen. Hiermee lijkt buiten twijfel te worden gesteld dat de
via het besluit van OPTA vastgestelde civielrechtelijke verplichtingen ook via de
publiekrechtelijke route kunnen worden gehandhaafd. Beide routes kunnen derhalve
naast elkaar bestaan en kan in elk geval niet worden gesteld dat de verplichtingen uit-
sluitend uit een burgerlijke rechtsbetrekking zijn ontstaan. In het verlengde daarvan
kan worden betoogd dat aan het besluit van OPTA ook een executoriale titel dient te
worden verleend.

Een alternatief zou de last onder dwangsom in een handhavingstraject na de geschil-
procedure kunnen zijn. Het inzetten van het instrument van een last onder dwang-
som, waarbij OPTA de in het ongelijk gestelde partij tot betaling van de
onverschuldigde bedragen aan de wederpartij verplicht, lijkt evenwel de grenzen van
het gebruik van een bestuurlijk instrument te buiten te gaan. Hoewel OPTA, zoals
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399 Zie hierover Hins 2003.
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aangegeven in een drietal besluiten, aan KPN Telecom een last in de vorm van een cre-
ditnota heeft opgelegd, lijkt zij momenteel de mening te zijn toegedaan (gezien de
afwijzing van een dergelijk verzoek in de BT-zaak)400 dat dit instrument in het kader
van een handhavingstraject niet kan worden gebruikt. Vanuit bestuursrechtelijk oog-
punt is het inderdaad de vraag of hiervoor een bestuurlijk handhavingsinstrument
kan worden ingezet. Het door OPTA te beoordelen civielrechtelijke geschil is immers
reeds door een bindend (bestuurlijk) besluit beslecht. De executie van bestuurlijke
besluiten, voorzover die strekken tot een betalingsverplichting, vindt op grond van het
huidige recht plaats via de civiele rechter. Dit is voor het telecommunicatierecht niet
anders. Het bestuurlijke instrument wordt in de genoemde besluiten door OPTA inge-
zet voor de oplossing van een nieuwe ontstane civielrechtelijke aangelegenheid, name-
lijk de terugvordering van te veel betaalde bedragen. Wel dient te worden
geconstateerd dat dit instrument een zeer effectief middel vormt. Bovendien kan op
grond van het nieuwe artikel 12.6 Tw worden betoogd dat deze bevoegdheid aan
OPTA toekomt.

Inmiddels heeft de Rechtbank Rotterdam in het genoemde geschil tussen Versatel en
KPN Telecom op grond van de oude Telecommunicatiewet aangenomen dat OPTA –
in het kader van de oplegging van een last onder dwangsom – de bevoegdheid heeft
de verplichting tot verrekening via een creditnota op te leggen. In de uitspraak van 
11 oktober 2005401 overweegt de bestuursrechter hieromtrent het volgende:

‘De stelling onder (f) tenslotte dat verweerder in deze niet bevoegd is omdat sprake is van een

vordering naar burgerlijk recht en derhalve verweerder noch de bestuursrechter, maar daaren-

tegen de burgerlijke rechter bevoegd is, wordt ook niet gevolgd. Uit de Telecommunicatiewet

volgt duidelijk dat in deze verweerder belast is met toezicht op de naleving van de telecommu-

nicatiewet en bij overtreding van wettelijke voorschriften handhavend kan optreden. Met de

last onder dwangsom om tot verrekening over te gaan door het verstrekken van een creditnota

blijft verweerder binnen de bevoegdheid die de wetgever hem heeft toebedeeld. Het vorenstaan-

de sluit overigens niet uit dat de burgerlijke rechter in deze tevens (aanvullend) bevoegd is.’

Een andere oplossing ligt mogelijk besloten in het wetsvoorstel Vierde Tranche Awb.
In dit wetsvoorstel wordt de figuur van de bestuursrechtelijke geldschuld geïntrodu-
ceerd.402 In dit wetsvoorstel is een regeling opgenomen voor de invordering van
bestuursrechtelijke geldschulden (Titel 4.4), waarin is bepaald dat de verplichting tot
de betaling van een geldsom bij beschikking kan worden vastgesteld (artikel 4.4.1.2).
Deze regeling is volgens de tekst van artikel 4.4.1.1, lid 1 van toepassing op geldschul-
den die voortvloeien uit
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400 OPTA-besluit van 28 juli 2004, BT vs. KPN Telecom (kenmerk OPTA/IBT/2004/202496), www.opta.nl.
401 Rb. Rotterdam 11 oktober 2005, KPN Telecom vs. OPTA en Versatel, reg. nrs.: TELEC 03/3528 en

03/3531-VRLK en TELEC 03/3532-HRK, niet gepubliceerd.
402 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht), Kamer-

stukken II, vergaderjaar 2003-2004, 29 702, nr. 2.
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‘a. een wettelijk voorschrift dat een verplichting tot betaling uitsluitend aan of door een

bestuursorgaan regelt,’ of

b. ‘een besluit dat vatbaar is voor bezwaar of beroep’.

Hoewel uit de Memorie van Toelichting valt af te leiden dat niet is gedacht aan een
situatie als de onderhavige, valt de invordering van teveel betaalde gelden naar aanlei-
ding van geschilbesluiten van OPTA strikt genomen onder de definitie van bestuurs-
rechtelijke geldschuld, zoals neergelegd in sub b van artikel 4.4.1.1, lid 1. Het moge
evenwel duidelijk zijn dat de wettelijke regeling bedoeld is voor het geldelijk verkeer
tussen een bestuursorgaan en de betrokken belanghebbende en niet voor het geldelijk
verkeer tussen twee belanghebbenden. Zou een regeling als die van de Vierde Tranche
Awb ook van toepassing zijn op geldschulden die voortvloeien uit een geschilbesluit
van OPTA, dan zou dit de effectiviteit van de (ten uitvoerlegging van) geschilbeslui-
ten kunnen vergroten. Voor de toepasselijkheid van deze regeling is eveneens van
belang dat kan worden vastgesteld dat de verplichtingen (tevens) voortvloeien uit het
geschilbesluit en niet slechts voortvloeien uit de overeenkomst (waarvan het geschil-
besluit bindend de inhoud vaststelt). Een beroep op de civiele rechter kan overigens
een alternatieve route zijn voor het involveren van OPTA. In Hoofdstuk 9 (paragraaf
9.6) wordt nader op de rol van de civiele rechter ingegaan.

(iii) Voorlopige maatregelen
Een belangrijk instrument voor OPTA betreft de bevoegdheid tot het nemen van
voorlopige besluiten (artikel 12.5, lid 2 Tw). Deze bevoegdheid stelt OPTA in staat om
hangende een geschilprocedure voorlopige maatregelen te treffen. OPTA heeft in het
verleden slechts enkele voorlopige besluiten genomen. Met name in de beginperiode
van haar bestaan heeft OPTA van deze bevoegdheid gebruik gemaakt. In de huidige
praktijk lijkt OPTA er de voorkeur aan te geven een geschilprocedure versneld defini-
tief af te handelen in plaats van het nemen van een voorlopig besluit in afwachting van
een definitief oordeel in het geschil.

Uit de enkele gepubliceerde besluiten van OPTA kan worden afgeleid dat – hoewel het
aspect van spoedeisendheid slechts summier wordt gemotiveerd – het college ruim-
hartiger met het toekennen van voorlopige maatregelen omgaat dan de NMa. In
tegenstelling tot de NMa, heeft OPTA ten aanzien van verzoeken om voorlopige maat-
regelen geen duidelijke (openbare) criteria ontwikkeld. Uit de besluiten van de
NMa403 volgt dat de NMa slechts in zeer uitzonderlijke gevallen bereid is tot het tref-
fen van een voorlopige maatregel over te gaan. Er dient sprake te zijn van een dreigend
faillissement wil de NMa in actie komen.
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403 Zie bijvoorbeeld Besluit op bezwaar van 11 augustus 1998 inzake NWI/PCM en de Telegraaf (zaak 89),
www.nmanet.nl.
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In de zaak Versatel oordeelde OPTA in een voorlopig besluit (ongeveer 3 maanden na
het indienen van het verzoek) dat KPN Telecom diende mee te werken aan een nood-
oplossing voor het capaciteitsprobleem bij interconnectie.404 Het college overweegt
dat het gebrek aan capaciteit de ‘uitbreidingsplannen van Versatel frustreert en aldus
de ontwikkeling van het bedrijf Versatel beïnvloedt’.405 Een nadere motivering voor het
treffen van een voorlopig besluit ontbreekt verder. Door andere concurrenten van
KPN Telecom was eveneens om een voorlopige maatregel verzocht voor de oplossing
van het capaciteitsprobleem. Het betrof (voor zover bekend) verzoeken van EnerTel
en Dutchtone. Door OPTA zijn deze verzoeken afgewezen. Slechts in het geval van
Dutchtone is bekend welke redenen hieraan ten grondslag hebben gelegen.406 Dutch-
tone zou onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat sprake was van een spoedei-
send geval in de zin van artikel 6.3 lid 3 sub b Tw. De weigering door OPTA tot het
treffen van een voorlopige maatregel, was voor EnerTel aanleiding zich tot de presi-
dent in kort geding te wenden. Maar ook daar ving EnerTel bot. De voorzieningen-
rechter overwoog onder meer:407

‘Daarnaast – in aanmerking genomen dat OPTA de schaarste van interconnectieverbindingen

in onderzoek heeft, waartoe zij het onderzoeksbureau Stratix en Arthur Andersen accountants

heeft ingeschakeld en voorts in aanmerking genomen dat de OPTA bij schrijven van 4 februa-

ri 1999 een verzoek van EnerTel van 3 februari 1999, om onmiddellijk te besluiten dat geen

capaciteit van de AGW’s wordt afgehaald in ieder geval tot de OPTA definitief op het door

EnerTel aanhangig gemaakte geschil heeft besloten, niet heeft gehonoreerd, omdat zij de stel-

ling van KPN Telecom terzake haar schaarstebeleid gelet op evenvermeld onderzoek op dit

moment niet kan beoordelen – voert het te ver om in het kader van dit kort geding zonder

enig onderzoek ervan uit te gaan dat KPN ten onrechte een beroep op overmacht heeft

gedaan.’

Hieruit kan worden afgeleid dat OPTA de zaak kennelijk te ingewikkeld vond voor het
treffen van een voorlopige voorziening en nader onderzoek noodzakelijk achtte. Niet
duidelijk is waarom OPTA in het geval van Versatel, OPTA wel bereid was mee te wer-
ken aan een noodoplossing.408

Een andere overweging die bij OPTA een rol speelt voor het toekennen van een voor-
lopige maatregel, kan worden afgeleid uit de eerder genoemde zaak Canal+. OPTA
doet dit om de volgende redenen:
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404 Voorlopig besluit van OPTA in het interconnectiegeschil Versatel vs. KPN van 9 maart 1999 (kenmerk
OPTA/I/99/1211), www.opta.nl.

405 Overweging 51 van het Voorlopig Besluit (vorige voetnoot).
406 Besluit van 19 april 1999 (kenmerk OPTA/IBT/99/5531), niet gepubliceerd.
407 Vz. Rb. Rotterdam van 25 februari 1999, EnerTel vs. OPTA, Computerrecht 1999/2, p. 78- 81, m.nt. A.T.

Ottow.
408 Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat EnerTel – in tegenstelling tot Versatel – niet om een dergelijke

noodoplossing had gevraagd.
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‘Intussen laat de tot nu toe door KTA aangeleverde informatie wel toe dat op een hoofdpunt

dat van grote invloed is op de hoogte van het door KTA aan Canal+ gevraagde tarief, voor-

uitlopend op de eindbeslissing in deze zaak nu al een definitieve beoordeling wordt voltrok-

ken en/of een beslissing door het college wordt genomen.

Daartoe is te meer aanleiding nu Canal+ aannemelijk heeft gemaakt dat haar financiële posi-

tie langer dan noodzakelijk uitstel niet kan dragen. [...].

Het is op bovenstaande gronden en gelet op de spoedeisende belangen van Canal+ [...].’409

De financiële situatie van Canal+ leek derhalve bepalend te zijn. Gezien het tijdsver-
loop in deze zaak (bijna zeven maanden om te komen tot een voorlopig oordeel) kon
evenwel nauwelijks van een voorlopige voorziening worden gesproken. Hoe ernstig de
financiële situatie van verzoeker dient te zijn om voor een voorlopige maatregel in
aanmerking te komen, is niet duidelijk. In andere zaken benadrukt OPTA de achter-
standspositie van de verzoekers ten opzichte van KPN Telecom (Mobiel) en het feit
dat door de weigerachtige houding van KPN Telecom (Mobiel) grote vertraging bij de
oplevering van hun eigen diensten oplopen. Zo overweegt OPTA in de Eager Telecom
zaak dat ‘vertraging in de oplevering van ADSL-verbindingen heeft geleid tot vertra-
ging in de levering van haar [Eager Telecom] en dat Eager Telecom bovendien schade
lijdt’.410 Deze opstelling van OPTA lijkt terecht: een actief optreden is noodzakelijk om
nieuwe telecommunicatieondernemingen een reële kans op de markt te geven. Indien
OPTA te strenge criteria zou toepassen of te lang zou wachten met ingrijpen, zou KPN
Mobiel een oneigenlijk voordeel hebben verkregen.411

Van belang is dat OPTA in het kader van een voorlopig besluit voldoende concrete en
strikte aanwijzingen aan de betrokken marktpartij oplegt. Indien OPTA – in navolging
van de NMa – de bevoegdheid zou hebben een voorlopige last onder dwangsom op te
leggen, dan zou OPTA bovendien haar voorlopige besluiten met meer kracht kunnen
uitvaardigen (zie hierover Hoofdstuk 8, paragraaf 8.4).
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409 Zie de overwegingen 6 en 10 van het Besluit (dat in de aanhef niet als een voorlopig besluit wordt
gekwalificeerd) van 9 juli 1999, www.opta.nl.

410 Voorlopig besluit 3 november 2000 inzake geschil Eager Telecom vs. KPN Telecom (kenmerk
OPTA/IBT/2000/202922), paragraaf 15, www.opta.nl. Vgl.: voorlopig besluit inzake geschil Cistron vs.
KPN Telecom (ongedateerd) (kenmerk OPTA/IBT/2000/200361), voorlopig besluit 30 oktober 2000
inzake geschil Cistron vs. KPN Telecom (kenmerk OPTA/IBT/2000/202797), voorlopig besluit van 25
mei 2000 inzake geschil MCI WorldCom vs. KPN Telecom (kenmerk OPTA/IBT/2000/201454), voorlo-
pig besluit van 22 juni 2000 inzake geschil Versatel vs. KPN Telecom (kenmerk OPTA/IBT/2000/201780)
en voorlopig besluit van 29 juni 2001 inzake geschil XOIP vs. KPN Telecom en KPN Mobile (kenmerk
OPTA/G.10.01/2001/201633), alle gepubliceerd op www.opta.nl.

411 Bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk is in section 98 Communications Act een speciale regeling
opgenomen, waarin de bevoegdheid van OFCOM tot het treffen van maatregelen in spoedeisende
zaken is neergelegd. Een ‘urgent case’ is gedefinieerd als ‘one which creates an immediate risk of (a) a
serious threat to the safety of the public, to public health or to national security; (b) serious economic
or operational problems for persons who are communications providers; or, (c) serious economic or
operational problems for persons who use electronic communications’.
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De bevoegdheid tot het nemen van voorlopige besluiten in geschilprocedures vormt
een belangrijk instrument in een dynamische markt, waar spoedeisende maatregelen
onder omstandigheden noodzakelijk kunnen zijn. Nu OPTA onder de nieuwe Tele-
communicatiewet evenwel gebonden is aan een korte beslistermijn in het kader van
geschilbeslechting (Hoofdstuk 5, paragraaf 5.5.2), zal dit instrument slechts in bijzon-
dere omstandigheden noodzakelijk blijken.

4.3.5 Beoordelings- en beleidsvrijheid

In Hoofdstuk 3 is de beoordelings- en beleidsvrijheid van OPTA in algemene zin
besproken (paragraaf 3.3.3.). In de onderhavige paragraaf zal worden bezien in welke
mate sprake is van beoordelingsvrijheid van OPTA in het kader van geschilbeslechting.
In het geval van geschilbeslechting treedt OPTA, zoals aangegeven, op als een soort arbi-
ter, waarbij het bestuursorgaan een oordeel dient te vellen over een geschil tussen twee
partijen. Tegelijkertijd ontwikkeld hetzelfde bestuursorgaan beleid, welke door OPTA als
geschilbeslechter dient te worden toegepast. Een zeker spanningsveld bestaat tussen de
bevoegdheid van OPTA tot het formuleren van algemene beleid(sregels) aan de ene kant
en het geven van een concreet oordeel in een individueel geschil aan de andere kant.
Bovendien dient OPTA als arbiter tevens rekening te houden met de algemene doelstel-
lingen van de Telecommunicatiewet en de onderliggende Europese richtlijnen, hetgeen
beleidsmatige overwegingen in de oordeelsvorming impliceert. In de praktijk heeft
OPTA deze twee aspecten (geschilbeslechting en beleidsvorming) door elkaar heen laten
lopen, aangezien OPTA haar beleidsvorming voor een belangrijk deel via de geschilbe-
sluiten heeft ontwikkeld. Deze praktijk is door de bestuursrechter gesanctioneerd.

In de zaak Dutchtone412 oordeelde het CBB dat OPTA ten aanzien van de geschilbe-
slechtende bevoegdheid op grond van artikel 3.11 Tw (oud) een ‘zekere beleidsvrij-
heid’ heeft en de betrokken bepaling geen beperking inhoudt van de aldus te stellen
regels. Ook uit de uitspraak in het geschil UPC en Canal+ vs. OPTA413 blijkt dat het
CBB aan OPTA de nodige vrijheden toestaat bij het ontwikkelen van beleid ter invul-
ling van vage wettelijke normen (in dat geval het begrip redelijkheid). Daarbij legt het
CBB wel een vergaande motiveringsverplichting aan de toezichthouder op ‘ter com-
pensatie’ van deze vrijheid.

Ook de rechtbankt Rotterdam neemt aan dat OPTA over beoordelingsvrijheid
beschikt. In de zaak O2 vs. OPTA dat OPTA overweegt de rechtbank:
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412 CBB 25 april 2001, KPN vs. OPTA en Dutchtone, Mediaforum 2001-6, Jur. nr. 28, m.nt. A.T. Ottow en
Computerrecht 2001/4, p. 207, m.nt. E. J. Dommering. In dezelfde zin: CBB 16 juni 2005, KPN Telecom
en Versatel vs. OPTA, LJN AT7789 en CBB 16 juni 2005, KPN Telecom vs. OPTA en Casema, LJN
AT7786. Het CBB overweegt uitdrukkelijk dat OPTA bij de beoordeling en de wijze van vaststelling van
de voorliggende interconnectietarieven beoordelingsruimte toekomt (in de zaak Vesatel hanteert het
CBB zelfs de term ‘aanzienlijke beoordelingsruimte’).

413 CBB 3 december 2003, UPC en Canal+ vs. OPTA, LJN AO1112.
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‘De Voorzieningenrechter zal eerst ingaan op de meest algemene stelling van verzoeksters –

kort gezegd – dat verweerder [OPTA] zijn bevoegdheid te buiten is gegaan door, (...), alge-

meen regulerend te gaan optreden. De Voorzieningenrechter merkt allereerst op dat een

bestuursorgaan dat wordt verzocht om binnen een kort tijdsbestek min of meer gelijksoorti-

ge geschillen te beoordelen – veelal aan de hand van een tevoren vastgesteld beleid – deze

geschillen uit een oogpunt van consistent beleid wel op (plusminus) dezelfde wijze dient vast

te beslissen en dusdoende vrijwel onvermijdelijk de facto in algemene zin ‘regulerend’ te werk

gaat.’414

De rechtbank geeft derhalve aan dat OPTA in het kader van het beslechten van
geschillen beleid mag ontwikkelen en daarbij in algemene zin ‘regulerend’ te werk mag
gaan. Enige voorzichtigheid is daarbij wel geboden. Immers, OPTA dient niet uit het
oog te verliezen dat zij een oordeel dient te vellen in een aan haar voorgelegd geschil
tussen twee ondernemingen. In elk concreet geval zal OPTA dienen te beoordelen of
het door haar ontwikkelde algemene beleid kan worden toegepast in het concrete
geschil en in hoeverre dit beleid nader dient te worden geconcretiseerd naar de
omstandigheden van het geval. Deze concrete beoordeling zal zijn weerslag dienen te
vinden in de motivering van het geschilbesluit, waarin OPTA de beleidsregels danwel
beleid toespitst op het voorliggende geval (zie over het motiveringsvereiste in het
kader van geschilbeslechting: paragraaf 6.3.1).

4.4 De verhouding tussen aanwijzing- en geschilbesluiten

Zoals vermeld, vormt de aanwijzing aanmerkelijke marktmacht in veel gevallen de
constitutieve titel tot het opleggen van (de meeste) ex ante verplichtingen (zie Hoofd-
stuk 3, paragraaf 3.6.1). Verder is van belang dat in het licht van het noodzakelijk-
heids- en evenredigheidsvereiste deze verplichtingen niet te ruim kunnen worden
geformuleerd. Deze verplichtingen kunnen door OPTA (al dan niet op verzoek) wor-
den gehandhaafd in het kader van een handhavingsprocedure (zie Hoofdstuk 8). Een
alternatief is dat een marktpartij op grond van artikel 12.2 Tw aan OPTA een geschil
voorlegt over de nakoming van de opgelegde verplichtingen. Marktpartijen kunnen
bijvoorbeeld een geschil hebben over de reikwijdte danwel interpretatie van de opge-
legde verplichtingen. Ook lijkt het mogelijk dat OPTA in het kader van een geschil een
verdere verfijning van de reeds (algemeen) in het kader van de aanwijzing aanmerke-
lijke marktmacht opgelegde verplichtingen aanbrengt. Daarbij dient evenwel steeds te
worden bezien of het ontwerp-geschilbesluit bij de Commissie op grond van artikel 7
Kaderrichtlijn (opnieuw) dient te worden aangemeld (zie Hoofdstuk 5, paragraaf 5.3).
Daarbij zal zich de vraag voordoen of OPTA op de eerdere aanmelding van het ont-
werpbesluit aanmerkelijke marktmacht (en de daarbij behorende) verplichtingen kan
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414 Vz. Rb. Rotterdam 29 november 2002, O2 e.a. vs. OPTA, Mediaforum 2003-3, Jur. nr. 17, m.nt. A.T.
Ottow, LJN AF1538. Vgl. Van Dijk 2001, p. 107, die als grootste voordeel van sector-specifieke regels
noemt: ‘One advantage of sector-specific rules is that they ensure that a large number of similar cases
can be dealt with quickly and efficiently.’

04.qxd  10-04-2006  14:46  Pagina 166



terugvallen of dat een nieuwe aanmelding in Brussel nodig is. In zijn algemeenheid
kan niet worden aangenomen dat OPTA steeds in het kader van een geschilbeslech-
ting op de eerdere aanmelding kan terugvallen. Vooralsnog bestaat hierover geen dui-
delijkheid. Per specifiek geschil zal dienen te worden beoordeeld of de door OPTA in
het kader van de geschilbeslechting op te leggen (nadere) verplichtingen zodanig con-
creet en specifiek zijn dat zij opnieuw aan de Commissie worden voorgelegd.

Een ander aspect betreft de geschilbeslechting in de periode waarin de nationale toe-
zichthouder nog geen definitieve aanwijzingsbesluiten heeft genomen, doch krachtens
het overgangsrecht nog de aanwijzingen gelden op grond van het oude telecommuni-
catierecht. Deze situatie deed zich voor in de zaak van de Oostenrijkse toezichthouder
(Rundfunk und Telekom Regulierungs Gmbh). In deze zaak overwoog de Commissie:

‘The Commission emphasis that any preliminary findings which form part of the dispute

resolution should not prejudice the outcome of the market analysis and the SMP assessment

in the market for call termination on individual mobile networks that the NRA is required to

carry out in accordance with Article 15 and 16 of the Framework Directive and notify to the

Commission and other NRAs.’415

Een andere vraag die voorligt is of OPTA verplicht is een verzoek om geschilbeslech-
ting in behandeling te nemen of kan aangeven dat de zaak eerst te onderzoeken in het
kader van (ambtshalve) handhaving van een reeds genomen handhavingsbesluit, dan-
wel een nieuwe aanwijzingsprocedure op te starten (in het geval van een nieuwe of
aanverwante markt danwel het opleggen van aanvullende verplichtingen). In de pro-
cedureregels van bijvoorbeeld de Engelse toezichthouder, OFCOM (voorheen Oftel),
wordt er vanuit gegaan dat de toezichthouder een keuzevrijheid heeft en niet verplicht
is tot het behandelen van het voorliggende geschil.416 Door te sturen in de soort pro-
cedure die gevolgd dient te worden, kan de nationale toezichthouder zich onttrekken
aan strenge termijnvoorschriften inzake geschilbeslechting (zie Hoofdstuk 5, para-
graaf 5.5). Dit lijkt niet de bedoeling te zijn geweest. Geschilbeslechting is echter niet
mogelijk in die gevallen, waarbij de gevraagde voorzieningen niet zijn onder te bren-
gen in de reeds opgelegde verplichtingen van het aanmerkelijke marktmacht besluit.
In dat geval dient OPTA eerst opnieuw de procedure van de artikelen 6a.2 jo 6b.5 Tw
te doorlopen. In andere gevallen zal OPTA het aan haar voorgelegde geschil binnen de
wettelijke termijn dienen te beslechten, waarbij eventueel de reeds opgelegde verplich-
tingen nader worden uitgewerkt. In dit verband kan worden gewezen op de motive-
ring bij het amendement 69, welke wijziging heeft geleid tot het huidige artikel 20, lid
1 Kaderrichtlijn, waar wordt overwogen:
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415 Commissie 29 april 2004, Case AT/2004/0044 (dispute settlement with regard to access and intercon-
nection).

416 Oftel, ‘Dispute resolution under the new EU Directives. A statement by Oftel and the Radiocommuni-
cations Agency’, 28 February 2003, p. 3, www.ofcom.gov.uk.
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‘(...) het zou tegen de geest van de richtlijn indruisen indien nationale regelgevende instanties

in staat zouden zijn van tevoren zware verplichtingen op ondernemingen op te leggen die geen

aanmerkelijke marktmacht hebben (...)’.

Er bestaat derhalve en belangrijke koppeling tussen de aanwijzing aanmerkelijke
marktmacht en geschilbeslechting: slechts voorzover reeds de aanwijzingsprocedure is
doorlopen, die geresulteerd heeft in een aanwijzingen, met bijbehorende verplichtin-
gen, kan de betrokken aangewezen onderneming via geschilbeslechting aan deze ver-
plichtingen worden gehouden. Dit is slechts anders voorzover verplichtingen
rechtstreeks uit de wet voortvloeien, zonder dat hierbij sprake dient te zijn van een
aanwijzing aanmerkelijke marktmacht. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan de ver-
plichting tot interoperabiliteit.

4.5 Conclusie

Onder het nieuwe recht is expliciet gekozen voor een systematiek, waarbij de bevoegd-
heid tot optreden in veel gevallen is gekoppeld aan het begrip aanmerkelijke markt-
macht, welk begrip is gelijk gesteld aan het begrip economische machtspositie. Door
deze koppeling is de reguleringslat ten opzichte van het oude recht aanzienlijk opge-
trokken. Hoe verhoudt deze nieuwe systematiek zich met de expliciet in de nieuwe
richtlijnen en de Telecommunicatiewet neergelegde doelstellingen? Zowel conform de
Europese en nationale jurisprudentie als de richtlijnen zelf vormen deze doelstellin-
gen een belangrijk toetsingselement bij de interpretatie en toepassing van bevoegdhe-
den. Een onderscheid dient te worden gemaakt tussen het oude en nieuwe
telecommunicatierecht. Het oude recht was te strak geredigeerd, waarbij onvoldoen-
de rekening was gehouden met de ontwikkelingen op deze dynamische markt en de
onderliggende doelstellingen van telecommunicatieregulering. Onder het nieuwe
recht is de systematiek voor het opleggen van ex ante verplichtingen door de nationa-
le toezichthouders ingrijpend gewijzigd, waarbij in veel gevallen de aanwijzing het
constitutieve element vormt voor het ontstaan van de bevoegdheden van de nationa-
le toezichthouder. Deze gewijzigde systematiek dient gevolgen te hebben voor de
beoordeling en interpretatie van bevoegdheden: daar waar het uitdrukkelijk de bedoe-
ling is geweest van de Europese wetgever de bevoegdheid tot het opleggen van ver-
plichtingen te koppelen aan een voorafgaande aanwijzing, kunnen dergelijke
verplichtingen niet buiten een aanwijzing om door de nationale toezichthouder in het
leven worden geroepen. Doelstellingen dienen bij de uitoefening van de aanwijzings-
bevoegdheid, zoals het opleggen van de bijbehorende verplichtingen, wel een duide-
lijke leidraad te vormen, doch deze doelstellingen kunnen geen afbreuk doen aan de
door de Europese wetgever gekozen reguleringssystematiek.

Deze door de Europese wetgever gekozen wetgevingssystematiek sluit meer aan bij het
Nederlandse bestuursrecht, waarbij een duidelijke, afgebakende wettelijke grondslag
het uitgangspunt dient te vormen voor de uitoefening van bevoegdheden (het legali-
teitsbeginsel). Nu de Europese wetgever in de nieuwe regulering terughoudender is
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om de nationale toezichthouder te laten ingrijpen in de markt, loopt deze systematiek
– in het huidige stadium van de ontwikkeling van de markt – meer in de pas met de
systematiek van het Nederlandse bestuursrecht, hetgeen onder het oude recht minder
het geval was. Discretionaire bevoegdheden bestaan bij de afbakening van de relevan-
te markt(en), de positiebepaling van de betrokken onderneming(en) en de keuze voor
de op te leggen verplichtingen. Deze (keuze)vrijheid wordt evenwel ingekaderd door
de doelstellingen van de telecommunicatieregulering, welke een duidelijke invloed
hebben op de op te leggen verplichtingen.

Wat de bevoegdheid tot geschilbeslechting betreft, dient te worden geconstateerd dat
deze bevoegdheid moeilijk valt in te passen in de Nederlandse bestuursrechtelijke sys-
tematiek, zoals neergelegd in de Algemene wet bestuursrecht. De Europese wetgever
heeft hier een nieuwe rechtsfiguur geïntroduceerd, die in het Nederlandse bestuurs-
recht niet voorkomt. Door de keuze voor de toepasselijkheid van de Algemene wet
bestuursrecht op de geschilbeslechting door OPTA, zonder enige aanpassing, heeft de
geschilbeslechting aan effectiviteit ingeboet. Binnen dit bestuursrechtelijk kader wordt
geen rekening gehouden met de speciale rol van OPTA als geschilbeslechter, die
afwijkt van de traditionele rol van een bestuursorgaan. Daarnaast wordt geen recht
gedaan aan het contradictoire karakter van het geschil en de daarmee gepaard gaande
afwijkende rechtsverhouding tussen de bij het geschil betrokken partijen en hun rela-
tie tot OPTA. Bovendien zijn de voor geschilbeslechting noodzakelijk te treffen maat-
regelen niet afgestemd op het standaard instrumentarium van een bestuursorgaan.

Deze nieuwe rechtsfiguur noopt tot de ontwikkeling van een gemeenschappelijk recht,
waarbij de bestuursrechtelijke en civielrechtelijke (procesrechtelijke) aspecten in
elkaar overvloeien, afgestemd op het materiële karakter van dit besluit. De versmelting
van deze rechtsgebieden doet recht aan het doel van dit door de Europese wetgever
geïntroduceerde instrument voor de nationale toezichthouder, zonder dat daarbij
sprake is van een geforceerde inbedding in de uniforme structuur van de Algemene
wet bestuursrecht, met een effectieve doorwerking van het Europese recht tot gevolg.
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5 Het besluitvormingsproces

5.1 Inleiding

Als algemeen uitgangspunt geldt, zoals aangegeven in Hoofdstuk 2 (paragraaf 2.3.1),
voor de doorwerking van Europees recht de nationale procesautonomie. In de jurispru-
dentie van het Hof van Justitie is met name het procesrecht ten aanzien van gerechtelij-
ke procedures aan de orde gekomen, doch deze autonomie is tevens van toepassing op
het besluitvormingsproces door nationale bestuursorganen. De telecommunicatiericht-
lijnen zijn gebaseerd op het systeem dat de uitvoering van de richtlijnen grotendeels in
handen is van de nationale, onafhankelijke toezichthouder, die via zijn besluitvorming,
als begeleider van het liberaliseringsproces, dient toe te zien op een adequate implemen-
tatie van de richtlijnen. De in Hoofdstuk 2 gesignaleerde afhankelijkheid van nationale
rechtssystemen bij de implementatie van Europese richtlijnen, doet zich in deze sector
derhalve in belangrijke mate voor: de implementatie staat of valt met een adequate
besluitvorming door de nationale toezichthouder, als de spilfiguur in de uitvoering van
het systeem. Niet alleen de aan de nationale toezichthouder toegekende bevoegdheden,
doch tevens de toepasselijke besluitvormingsregels hebben een wezenlijke invloed op de
uitvoering door de telecommunicatierichtlijnen aan de nationale toezichthouder toege-
kende taken. Of anders gezegd: deze procedureregels hebben een wezenlijke invloed op
de effectiviteit van het toezicht door de nationale toezichthouder.

De nationale uitvoeringspraktijk wordt dan ook in belangrijke mate ‘gekleurd’ door de
kenmerken van de diverse, nationale systemen van het bestuurs(proces)recht. Deze
nationale systemen vertonen overeenkomsten, doch ook belangrijke verschillen, welke
leiden tot dispariteiten in de uitvoering van de toepasselijke, Europese regelgeving.
Deze dispariteiten kunnen tot concurrentievervalsing binnen de gemeenschappelijke
markt van de Europese Unie leiden.417 Deze afhankelijkheid van de juiste, nationale
uitvoering wordt dan ook gezien als een van de zwakste schakels van de Europese wet-
gevingssytematiek.418 De Commissie brengt dit als volgt onder woorden:

417 Voor diverse landen (Frankrijk, Ierland, Nederland, Spanje en Verenigd Koninkrijk) zijn deze verschil-
len ten aanzien van geschilbeslechting door de nationale telecommunicatieautoriteiten in kaart
gebracht in het rapport ‘Effective Access and Procedure in telecommunications Disputes in Europe’,
British Institute of International and Comparative Law, London, 2004, gepubliceerd op de website:
www.biicl.org.uk.

418 Baldwin & Cave 1999, p. 159.
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‘Uneven enforcement of EU legislation is often regarded as the most persistent barrier to trade

or fair competition within the Single Market because overcoming it entails close scrunity of

national, regional or even local practices. What is needed above all, is mutual confidence

between the Member States. Yet enforcement methods are far from harmonised across the

Member States.’419

De meest radicale oplossing voor dit probleem in het geval van de harmonisatie van tele-
communicatieregulering en het bijbehorende toezicht, is de oprichting van een centrale
telecommunicatietoezichthouder. Het toezicht vindt centraal vanuit Brussel plaats, zon-
der enige afhankelijkheid van nationale toezichthouders met eigen procedureregels en
sanctiebevoegdheden. Aanvankelijk koesterde de Europese Commissie inderdaad de
ambitie een Europese toezichthouder (de European Regulatory Authority) op te richten,
die centraal het toezicht op de telecommunicatiemarkt zou uitoefenen. Dit stuitte echter
op het nodige verzet van de Raad en de lidstaten, hetgeen ertoe leidde dat de Commissie
deze ambitie liet varen.420 Algemeen werd aangenomen dat in het geval van een volledi-
ge centralisering van het toezicht te weinig rekening zou worden gehouden met de speci-
fieke kenmerken van de markten in de diverse lidstaten en de nationale toezichthouders
beter geëquipeerd waren om met deze specifieke kenmerken van de nationale markten in
de besluitvorming rekening te houden. Bovendien paste het voorstel niet in de verder-
gaande decentralisering van de toepassing van het mededingingsrecht en het subsidiari-
teitsbeginsel. In de plaats daarvan stelde de Commissie een zware aanmeldingsprocedure
voor, waarbij alle door de nationale toezichthouders te nemen besluiten vooraf eerst aan
de Commissie ter toetsing dienden te worden voorgelegd.421 De Commissie beschikte in
dit voorstel over een vetorecht voor al deze ontwerpbesluiten, indien zij van oordeel zou
zijn dat het ontwerpbesluit onverenigbaar was met het Europese recht. De Raad meende
evenwel dat de Commissie ook in die constellatie nog een te grote rol bij de besluitvor-
ming van de nationale toezichthouders zou verkrijgen. De Raad wilde dit vetorecht ver-
vangen door een niet-bindende opinie (een adviesrecht). De Commissie was van mening
dat deze regeling geen recht deed aan het waarborgen van de belangrijke doelstelling van
het verzekeren van een consistente Europese reguleringspraktijk in overeenstemming
met het gemeenschapsrecht. Uiteindelijk is door een (politiek) compromisvoorstel van
het Europese Parlement422 de huidige tekst van artikel 7, lid 4 Kaderrichtlijn aangeno-
men, waarbij diverse ontwerpbesluiten bij de Commissie dienen te worden aangemeld,
waarover de Commissie opmerkingen mag maken en de Europese Commissie slechts
over een vetorecht beschikt ten aanzien van enkele categorieën ontwerpbesluiten.423
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419 European Commission, ‘The impact and effectiveness of the Single market’, COM (96) 520 final, 30
October 1996.

420 Zie voor een behandeling van deze totstandkomingsgeschiedenis: Larouche 2000, p. 415-423.
421 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake een gemeenschappelijk regel-

gevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten, Pb EG 2000, C 365/198.
422 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake een gemeenschappelijk regel-

gevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten, Pb EG 2001, C 277/91.
423 Zie voor een beschrijving van deze procedure en een schematische weergave van het besluitvormings-

proces: Ottow 2003b, p. 186-188.
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Het gevolg van dit nieuwe systeem is dat een gecompliceerde vermenging van een
Europees en nationaal besluitvormingsproces voor bepaalde soorten besluiten (met
name de aanwijzingsbesluiten aanmerkelijke marktmacht) is ontstaan. Deze – voor
Europese begrippen unieke en nieuwe – procedure heeft als positief effect een betere
aansturing vanuit Brussel ter vergroting van een eenvormige uitvoeringspraktijk door
de nationale toezichthouders. Tegelijkertijd leidt deze nieuwe, procedurele vinding tot
het negatieve effect dat de Commissie in een nationale besluitvormingsprocedure
intervenieert, hetgeen tot een complicering en vertraging van de nationale besluitvor-
ming leidt en bovendien aanleiding kan geven tot parallelle (nationale en Europese)
beroepsprocedures tegen de besluiten van de Commissie en de nationale toezichthou-
der. Het streven naar een verdergaande harmonisering gaat daarmee ten koste van een
effectieve besluitvorming en daarmee voor een deel ten koste van een effectieve door-
werking van de telecommunicatierichtlijnen. Tegelijkertijd heeft de praktijk inmiddels
aangetoond dat het systeem van artikel 7-Kaderrichtlijn goed functioneert en inder-
daad tot een betere afstemming van de nationale uitvoeringspraktijken leidt.

In de richtlijnen is getracht de afhankelijkheid van de nationale besluitvormingspro-
cedures te verminderen door tevens bepalingen op te nemen die een zekere harmoni-
satie van de nationale besluitvormingsprocedures dienen op te leveren. Deze
procedurele bepalingen zien op de verplichting van de instelling van een nationale
consultatieprocedure en bepalingen ten aanzien van beslistermijnen. Deze secundai-
re, procedurele bepalingen zijn echter minimaal te noemen, waardoor de verscheiden-
heid in de nationale uitvoeringspraktijken zal blijven bestaan. Dit zal zich met name
voordoen op het terrein van de geschilbeslechting. Deze nationale besluitvormings-
procedures kunnen – bij gebreke van harmonisatie – slechts worden bijgestuurd door
toepassing van het Europese effectiviteitsbeginsel.

In dit Hoofdstuk zal eerst worden ingegaan op de algemene regels in de Algemene wet
bestuursrecht ten aanzien van besluitvormingsprocedures, waarbij zal worden bezien
welke aanpassingen noodzakelijk zijn, in het bijzonder ten aanzien van de besluit-
vorming door OPTA inzake geschilbeslechting (paragraaf 5.2). Daarna zal aandacht
worden besteed aan de diverse procedurele bepalingen van de telecommunicatie-
richtlijnen en op welke wijze deze procedurele harmonisatie van invloed is op het
besluitvormingsproces van OPTA. In de eerste plaats komt de procedure van artikel 7
Kaderrichtlijn aan de orde (paragraaf 5.3). Vervolgens zal aandacht worden besteed
aan de verplichting tot nationale consultatie (paragraaf 5.4), de bepalingen inzake
beslistermijnen (paragraaf 5.5) en ten slotte de rol van de netwerken van nationale
toezichthouders en de nationale mededingingsautoriteiten (paragraaf 5.6).

5.2 Nationale besluitvormingsregels 

In deze paragraaf zal worden ingegaan op de algemene regels van de Algemene wet
bestuursrecht, de daaraan ten grondslag liggende algemene beginselen en de noodza-
kelijke aanpassingen in het kader van de besluitvorming door OPTA, in het bijzonder
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betreffende geschilbeslechting. In de hierna volgende Hoofdstukken 6 en 7 zullen deze
regels nader worden uitgewerkt voor de specifieke onderwerpen inzake bewijs en
motivering (Hoofdstuk 6) en openbaarheid en vertrouwelijkheid (Hoofdstuk 7).

5.2.1 Functies van de besluitvormingsregels

In het inleidende hoofdstuk (Hoofdstuk 1, paragraaf 1.11) is aangegeven dat aan pro-
cedureregels in het kader van het toezicht op de telecommunicatiemarkt drie functies
kunnen worden toegekend:
(i) ter compensatie van de onafhankelijkheid van de toezichthouder;
(ii) ter waarborging van de rechtspositie van de betrokken ondernemingen;
(iii) ter vergroting van de effectiviteit van het toezicht.

De toepasselijke, nationale procedureregels dienen deze drie functies te reflecteren.
Deze drie functies hebben in de diverse rechtsstelsels van de verschillende lidstaten
niet alle evenveel aandacht verkregen. In Nederland zijn de toepasselijke regels van de
Algemene wet bestuursrecht met name gericht op de tweede functie, waarbij de
rechtsbescherming van de betrokken belanghebbenden centraal staat. Deze wet bevat
echter algemene en slechts summiere regels ten aanzien van de inrichting en het ver-
loop van procedures.

Een vergelijking met het systeem in het Verenigd Koninkrijk wijst uit dat daar in veel
mindere mate de nadruk wordt gelegd op de waarborgfunctie, doch veeleer op de
effectieve uitvoering door het betrokken bestuursorgaan. Het administrative law is tot
recentelijk vrijwel onderontwikkeld geweest en was sprake van een zeer infomeel
besluitvormingsproces, in elk geval wat Oftel betrof. Recentelijk is hier – mede door
de nieuwe telecommunicatierichtlijnen en de jurisprudentie van de nieuwe, gespecia-
liseerde rechter de Competition Appeal Tribunal – verandering in gekomen, hetgeen
leidt tot een formeler optreden van (nu) Ofcom. De besluitvorming door ARCEP
(voorheen ART) bevindt zich aan de andere kant van het spectrum. Het Franse admi-
nistratieve recht is als formeel te kwalificeren, dat in algemene zin wordt gekenmerkt
door een nadruk op rechtsbescherming, waarbij het beginsel van onpartijdigheid van
de toezichthouder een belangrijke rol heeft gespeeld.

In zijn artikel ‘Principles of good governance: lessons from administrative law’424 des-
tilleert Addink uit de algemene regels van het Nederlandse bestuursrecht de zoge-
naamde principles of good governance, die de onafhankelijkheid van de toezichthouder
nader dienen in te kaderen. Zoals aangegeven (Hoofdstuk 1, paragraaf 1.11), onder-
scheidt hij daarbij de principles of (i) proper administration, (ii) public participation,
(iii) transparant administration, (iv) human rights administration, (v) accountable
administration en (vi) effective administration. Deze zes beginselen zijn alle terug te
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voeren tot de drie gesignaleerde functies die de besluitvormingsregels dienen te heb-
ben. Belangrijke kenmerken van de procedureregels dienen derhalve te zijn: onpartij-
digheid, participatie (van belanghebbenden), transparantie, zorgvuldigheid en
effectiviteit. In het bijzonder geeft Addink aan:425

‘Principles of accountable administration are linked with the process of ensuring that public

service activities and, in particular, the exercise of decision making powers, whether discreti-

onay or otherwise, are carried out not only in a proper legal manner but in a manner which

is consistent with fairness and good administrative practice.’

De uitdaging is evenwel deze algemene beginselen te vertalen naar concrete procedu-
reregels, die aansluiten zowel bij de soort besluiten aan de orde, de rechtspositie van
de betrokken partijen en de kenmerken en doelstellingen van de betrokken regulering,
in casu de telecommunicatieregulering. Deze algemene regels dienen te worden
geconcretiseerd binnen de context van het onafhankelijke toezicht op de telecommu-
nicatiemarkt, naar het type besluit dat in het geding is. Dit is echter niet de werkwij-
ze die wordt voorgestaan door de Algemene wet bestuursrecht. Deze wet bevat slechts
algemene en enkele minimale regels voor het besluitvormingsproces. In de Telecom-
municatiewet (oud) was vrijwel niets geregeld ten aanzien van de inrichting en het
verloop van procedures. Daarbij diende te worden teruggevallen op de regels van de
Algemene wet bestuursrecht. Deze wet kent ten aanzien van de procedurele aspecten
van de totstandkoming van besluiten door een bestuursorgaan slechts een minimale
regeling, slechts gericht op aanvraagprocedures (Hoofdstuk 3 en Afdeling 4.1.1 Awb).
Enkele algemene regels en beginselen kunnen hieruit worden afgeleid, doch een strak
regiem voor het te volgen proces is niet voorhanden.

De voornaamste regels houden in dat sprake dient te zijn van een zorgvuldige beslis-
singsprocedure, een redelijke (doch rekkelijke) beslistermijn (artikel 4:13 Awb) en een
deugdelijke motivering en kennisgeving van het besluit (artikel 3: 46 Awb). De zorg-
vuldigheid van de besluitvormingsprocedure dient te worden bewerkstelligd door:
(i) onpartijdigheid en taakvervulling zonder vooringenomenheid;426

(ii) de plicht tot het verrichten van een zorgvuldig onderzoek;427

(iii) het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 4.7 Awb); en 
(iv) de eisen van ‘fair play’ en correcte bejegening.428

De Algemene wet bestuursrecht kent geen specifieke bewijsregels, regels over proces-
voering of regels omtrent het horen van getuigen en deskundigen429 en de behande-
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425 Addink 2005, p. 36.
426 Damen e.a. 2003, p. 307-320. Zie tevens De Waard 1987, p. 330-370.
427 Damen e.a. 2003, p. 342 e.v. Zie tevens De Waard 1987, p. 138-143.
428 Damen 2003, p. 369.
429 Artikel 3:6 Awb kent de mogelijkheid dat het bestuursorgaan zelf een adviseur kan inschakelen, doch

geen regels zijn opgenomen voor de door de aanvrager in te schakelen deskundigen of getuigen.
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ling van vertrouwelijke gegevens430 tijdens het besluitvormingsproces. De uniforme
openbare voorbereidingsprocedure (voorheen de openbare voorbereidingsprocedure
en de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure) kent meer bepalingen ten aan-
zien van de besluitvormingsprocedure, met name ten aanzien van de ter inzage leg-
ging van stukken en de consultatie van belanghebbende(n), doch deze regeling was
onder de Telecommunicatiewet (oud) niet van toepassing.

De systematiek van de Algemene wet bestuursrecht sluit aan bij het karakter van het
aanwijzingsbesluit aanmerkelijke marktmacht en de handhavingsbesluiten van OPTA.
Deze soort besluiten passen binnen de door de Algemene wet bestuursrecht uitgezet-
te kaders. Daarbij dient evenwel meer nadruk te liggen op consultatie, openbaarheid
en effectiviteit. In de nieuwe richtlijnen zijn hiervoor diverse nieuwe regels geïntrodu-
ceerd. De nadruk wordt gelegd op onafhankelijkheid, consultatie en een redelijke
beslistermijn. Deze zullen in de paragrafen 5.3-5.6 aan de orde komen.

Anders ligt de situatie bij geschilbeslechting, waar sprake is van een contradictoir
geschil tussen twee marktpartijen, waar de rol van OPTA niet strookt met zijn tradi-
tionele rol als bestuursorgaan (zie Hoofdstuk 4, paragraaf 4.3.2). Het karakter van dit
besluit wijkt dermate af dat aanpassingen van de algemene regels voor besluitvorming
noodzakelijk zijn. Dit zal in de volgende paragraaf worden behandeld.

5.2.2 Besluitvormingsproces inzake geschilbeslechting

Aangezien OPTA in het kader van een geschilprocedure als een soort arbiter danwel
rechter fungeert in een contradictoir geschil, dienen nadere regels te worden gesteld,
die recht doen aan deze speciale functie van het bestuursorgaan. Deze regels dienen te
voldoen aan de beginselen van een goede procesorde: ‘fair trial’ (een behoorlijk pro-
cesrecht), welke zijn toegespitst op deze bijzondere procedure. Daarbij dient tevens
rekening te worden gehouden met de vereisten die voortvloeien uit artikel 6 EVRM.431

De toepasselijkheid van deze bepaling in de bestuurlijke besluitvorming is niet onom-
streden. In de rechtspraak lijkt ervan te worden uitgegaan dat artikel 6 EVRM niet van
toepassing is op de bestuurlijke fase van de besluitvorming.432 Verdedigbaar is evenwel
dat dit artikel van toepassing is op bestuurlijke procedures die strekken tot het vast-
stellen van burgerlijke rechten en verplichtingen. Het Europese Hof voor de Rechten
van de Mens heeft uitdrukkelijk overwogen dat procedures die in het interne recht
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430 De Wet openbaarheid van bestuur kent algemene regels, doch biedt geen procedurele regels omtrent de
wijze waarop het betrokken bestuursorgaan dient om te gaan met bijvoorbeeld vertrouwelijke gege-
vens. Zie hierover nader Hoofdstuk 7.

431 Zie over de invloed van artikel 6 EVRM in het kader van adversarial proceedings: Jansen 2004, p. 49-65.
432 Simon 2004, p. 2, en de jurisprudentieverwijzingen aldaar. Bij de toekenning van punitieve sancties

door een bestuursorgaan wordt de toepasselijkheid van artikel 6, lid 1 EVRM evenwel zonder meer aan-
genomen: zie Rb. Rotterdam 26 november 2002, SEP vs. d-g NMa, LJN AF1531, welke uitspraak wordt
behandeld in het kader van Hoofdstuk 7, paragraaf 7.4. Daarbij wordt aangenomen dat dergelijke
punitieve sancties zijn gelijk te stellen met ‘strafvervolging’ in de zin van artikel 6, lid 1 EVRM.
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onder het publiek recht vallen toch onder de werkingssfeer van artikel 6 EVRM kun-
nen komen, indien de uitkomst beslissend is voor de burgerlijke rechten en verplich-
tingen.433 Daarbij is van belang te kunnen vaststellen of de procedure bepalend is voor
een recht van burgerlijke aard. In Hoofdstuk 4 (paragraaf 4.3.2) is reeds op het civiel-
rechtelijke karakter van deze procedure gewezen. Bovendien handelt OPTA niet als
een ‘gewoon’ bestuursorgaan doch treedt OPTA op als een onafhankelijke toezicht-
houder die in geschillen fungeert als een soort rechter/arbiter in een contradictoir
geschil tussen twee particulieren ondernemingen.434

De mogelijke toepasselijkheid van artikel 6 EVRM heeft in de geschilprocedure bij
OPTA geen aandacht gekregen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de geschilproce-
dure in Frankrijk voor de ARCEP (voorheen ART), die in haar beschikkingspraktijk is
uitgegaan van de toepasselijkheid van artikel 6 EVRM:

‘Le mécanisme de la Convention est d’édicter des garanties lorsqu’une jurisdiction se pronon-

ce sur des contestations, droits et obligations de caractère civil ou sur le bien fondé de toute

accusation en matière pénale dirigée contre elle. S’il suffisait qu’un État ne qualifie pas de

jurisdiction l’autorité qui est investie d’un tel pouvoir, il est évident qu’il ourrait ainsi décider

de l’application ou de l’éviction des garnaties de La Convention, ce qui serait contraire à sa

logique et la priverait contenu. La Cour européenne des droit de l’homme a donc jugé que,

dans le droit de la Convention, la qualification de matière civile et de matière pénale est auto-

nome. Ce raisonnement conduit à constater que l’Autorité [ART] est investie du pouvoir de

droits et obligations de caractère civil et que de ce fait, elle doit respecter les garanties du pro-

cès équitable.’435

De toepasselijkheid van artikel 6 EVRM op geschilprocedures is bevestigd door de
Cour d’appel de Paris in haar arrest van 27 juni 2000:436

‘Considérant que l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’hom-

me et des libertés fondamentales impose que toute personne a droit à ce que sa cause soit

entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indé-

pendant et impartial, établi par la loi, qui décide des contestations sur les droits et obligations

de caractère civil;
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433 Vande Lanotte & Haeck 2004, p. 404 en de aldaar genoemde jurisprudentie.
434 Vgl. Bijvoorbeeld de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, waarbij artikel 6

EVRM van toepassing werd geacht op een procedure van een tuchtcollege van een beroepsgroep:
EHRM 28 juni 1978, König vs. Germany, Publ. Hof, serie A, Vol. 27. Zie tevens Vande Lanotte & Haeck
2004, p. 398-399.

435 Rolin 2004, p. 168.
436 Cour d’appel de Paris 27 juni 2000, France Télécom vs. La Société Telecom Development, no.:

2000/02659, gepubliceerd op www.ARCEP.fr.
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Considérant que l’ART déclare qu’il n’est ni contestable ni contesté qu’elle est soumis à la obli-

gation d’impartialité;’

In de eerste plaats is in de Franse geschilbeslechtingspraktijk grote nadruk gelegd op
‘un procès équitable’, waarbij hoge eisen worden gesteld aan een onpartijdige opstel-
ling door de toezichthouder. Dit betekent onder meer dat de toezichthouder op geen
enkele wijze (bijvoorbeeld in correspondentie) vooruit mag lopen op zijn beslissing en
partijen op gelijke wijze dient te behandelen:437

‘Considérant que l’impartialité doit s’apprécier selon une démarche subjective qui tente d’éta-

blir ce que le juge pensait en son for intérieur en la circonstance et aussi selon une démarche

objective amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard

toute doute légitime;’

Daarbij wordt veel belang gehecht aan het beginsel van hoor en wederhoor, het begin-
sel van openbaarheid en het beginsel van ‘equality of arms’.

Daarnaast wordt in het Franse procesrecht, en in de geschilprocedure van ARCEP in
het bijzonder, veel belang gehecht aan le principe du contradictoire, hetgeen inhoudt
dat de rechter zich niet mag uitlaten noch baseren op stukken of documenten waarop
niet alle bij de procedure betrokken partijen hun visie hebben kunnen geven.438 Dit
beginsel hangt nauw samen met het verdedigingsbeginsel (le principe de la défense).439

Dit betekent dat beide partijen recht hebben op een eerlijk proces, waarbij beide par-
tijen inzage dienen te verkrijgen in alle stukken die aan de rechter (in casu: de toe-
zichthouder) worden voorgelegd voor zijn beslissing en in de gelegenheid dienen te
zijn gesteld hierop verweer te voeren. De geschilbeslechter dient over dezelfde infor-
matie te beschikken als beide procespartijen. Een ander heeft tot gevolg dat indien een
van de partijen zich op de vertrouwelijkheid van te verstrekken informatie beroept, de
ARCEP (ART) haar besluit niet op een dergelijk document mag baseren. Dit is inmid-
dels ook expliciet bepaald in artikel L36-8, I, derde alinea Code des Postes et des Com-
munications élektroniques, waarin is bepaald:

‘L’Autorité de régulation des télécommunications peut refuser la communication de pièces

mettant en jeu le secret des affaires. Ces pièces sont alors retirées du dossier.’

Deze regeling heeft ertoe geleid dat door de betrokken procespartijen in veel mindere
mate een beroep op vertrouwelijkheid van stukken is gedaan (zie hierover nader
Hoofdstuk 7).

Beide beginselen hebben – tesamen met de toepasselijkheid van artikel 6 EVRM –
grote invloed gehad op de wijze van besluitvorming door ARCEP (ART) en de inrich-

178

5 HET BESLUITVORMINGSPROCES

437 Zie Rolin 2004, p. 169.
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ting van de procedure inzake geschillen tussen telecommunicatieondernemingen.
Deze (formelere) werkwijze wijkt af van die van OPTA in geschilprocedures. OPTA
werkt minder (zichtbaar) met een werkwijze, waarbij wordt uitgegaan van een gelijke
behandeling van beide partijen, gericht op volledige transparantie van de procedure
en het procesdossier. Belangrijke onderdelen van het dossier worden in veel gevallen
als vertrouwelijk aangemerkt en worden niet aan de andere partij verstrekt. Bovendien
vindt geregeld correspondentie tussen de toezichthouder en een van de procespartij-
en of wordt een hoorzitting georganiseerd, waarbij slechts een van de partijen aanwe-
zig is. Ook de toepasselijke bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht zijn hier –
wat de inrichting van de besluitvorming betreft en de totstandkoming van het besluit
– minder op deze aspecten toegespitst. Concretisering van deze algemene beginselen
in het kader van geschilbeslechting vergroot de legitimiteit van het optreden van een
onafhankelijke toezichthouder. Het vergroot de onpartijdigheid, de transparantie en
fair trial, welke als algemene beginselen wel zijn verankerd in het Nederlandse
bestuursrecht doch onvoldoende zijn terug te vinden in de concrete regelingen. De
omgang omtrent bewijs en de behandeling van vertrouwelijke stukken zijn bijvoor-
beeld onderwerpen die meer aandacht behoeven. OPTA dient in deze procedure er op
toe te zien dat sprake is van een behoorlijk procesrecht, waarbij aan de eisen van fair
trial en equality of arms wordt voldaan.440 Daarbij dient met de belangen van beide
procespartijen in het geschil op gelijke en onpartijdige wijze rekening te worden
gehouden. Op deze wijze wordt meer recht gedaan aan de drie eerder genoemde func-
ties van de procedureregels.

Gesteld zou echter kunnen worden dat de toepasselijkheid van artikel 6 EVRM en de
eerder genoemde beginselen van onpartijdigheid en le droit du contradictoire leiden
tot een formelere en daardoor minder flexibele procedure, hetgeen ten koste van de
effectiviteit van de geschilbeslechting zou kunnen gaan. Het is juist dat deze regels en
beginselen leiden tot minder flexibiliteit aan de zijde van de toezichthouder (geschil-
beslechter), doch tegelijkertijd leidt dit tot een betere stroomlijning van procedures.
De praktijk in Frankrijk toont aan dat ARCEP in staat is geschillen binnen de wette-
lijke termijn van 4 maanden af te handelen en partijen door deze strakke regels min-
der middelen ter beschikking staan om procedures te vertragen, bijvoorbeeld door een
beroep op vertrouwelijkheid van stukken.
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438 Forges 1997, p. 372.
439 Forges 1997, p. 372: ‘Un principe générale du droit applicable à toute procédure jurisdictionnelle admi-

nistrative et de plus un élément du principe du respect des droits de la défénce dont sait qu’il a valeur
constitutionnelle.’

440 Vgl. Tak 2002, p. 117. Zie over de elementen van een eerlijk proces in burgerlijke zaken: Vande Lanot-
te & Haeck 2004, p. 451-463. Zie voor een voorbeeld inzake fair trial met betrekking tot bewijs in een
nationale procedure betreffende de vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen: EHRM 27
oktober 1993, Dombo Beheer BV vs. Nederland, NJ 1994/534, m.nt. E.J. Dommering.
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Zowel in Frankrijk als in het Verenigd Koninkrijk is een speciale functionaris aange-
steld, de geschilbeslechter (bij ARCEP het hoofd van de juridiche afdeling: le rappor-
teur; bij OFCOM: the Adjudicator), die het geschil namens de toezichthouder voert en
begeleidt. Deze geschilbeslechter waakt over de dossiervorming, de termijnen, de ver-
zending van stukken en is voorzitter van de hoorcommissie. Een dergelijke functiona-
ris beschikt vanwege de concentratie van zaken over de nodige ervaring en expertise
en draagt zorg voor een uniforme uitvoeringspraktijk.

5.3 De Europese coördinatieprocedure (artikel 7 Kaderrichtlijn)

5.3.1 Inleiding: toepassingscriteria

In artikel 7 Kaderrichtlijn wordt een nieuwe procedure geïntroduceerd, die de Euro-
pese Commissie het recht geeft te participeren in het besluitvormingsproces van de
nationale toezichthouders. Op basis van een door de nationale toezichthouder te ver-
richten aanmelding, kan de Commissie opmerkingen maken, waarmee de nationale
toezichthouder zoveel mogelijk rekening dient te houden en in sommige gevallen kan
de Commissie zelfs een veto tegen een ontwerpbesluit uitspreken.

De ontwerp-maatregel van de nationale autoriteit dient te worden aangemeld in de volgende

gevallen:

– het definiëren van relevante markten voorzover dit afwijkt van de Aanbeveling Relevante

Markten door de Europese Commissie441 (artikel 15, lid 3 Kaderrichtlijn);

– vaststelling of een (transnationale) markt al dan niet concurrerend is en aanwijzing van

marktpartij(en) met aanmerkelijke marktmacht (artikel 16, lid 3, 4, 5 en 6 Kaderrichtlijn);

– op te leggen verplichtingen ten aanzien van ondernemingen met een aanmerkelijke

marktmacht, evenals het wijzigen, handhaven of intrekken van dergelijke verplichtingen

(artikel 16, lid 4 en 6 Kaderrichtlijn en artikel 8, lid 4 Toegangsrichtlijn),

– maatregelen (op eigen initiatief danwel op verzoek) ten aanzien van toegang en intercon-

nectie (artikel 5 Toegangsrichtlijn).

De aanmeldingsprocedure is derhalve voor de belangrijkste besluiten van de nationa-
le toezichthouders van toepassing: de afbakening van de relevante markt, de aanwij-
zing van een onderneming met aanmerkelijke marktmacht, het opleggen van de
verplichtingen (remedies), geschil- en handhavingsbesluiten, voorzover van toepas-
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441 Aanbeveling van de Commissie van 11 februari 2003 betreffende de relevante producten- en diensten-
markten in de elektronischecommunicatiesector die overeenkomstig Richtlijn 2002/21/EG van het
Europees parlement en de Raad inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische
communicatienetwerken en –diensten aan regelgeving ex ante kunnen worden onderworpen, Pb EG
2003, L 114/45.
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sing op toegang en interconnectie.442 Krachtens artikel 7, lid 5 Kaderrichtlijn dient de
nationale autoriteit ‘zoveel mogelijk rekening te houden’ met de opmerkingen van
andere nationale autoriteiten en de Commissie. De notificatieplicht en het adviesrecht
zijn ingevoerd teneinde een consistente toepassing in alle lidstaten van de bepalingen
van de richtlijnen te waarborgen. Via een preventieve controle op ontwerpbesluiten
wordt deze consistente toepassing beoogd.

Naast het adviesrecht beschikt de Commissie ook voor de belangrijkste ontwerpbe-
sluiten van de nationale toezichthouders over een vetorecht:

– het definiëren van een relevante markt die verschilt van de markten die in de Aanbeveling

relevante markten zijn gedefinieerd; of

– het al dan niet aanwijzen van een onderneming die, hetzij individueel of gezamenlijk met

anderen, aanmerkelijk marktmacht heeft overeenkomstig artikel 16, lid 3, 4 of 5 Kader-

richtlijn.

Dit vetorecht vormt een extra controlemiddel van de Commissie naast het advies-
recht. Het vetorecht ziet niet op de door de nationale autoriteit op te leggen verplich-
tingen die aan de aanwijzing worden verbonden (de zogenaamde remedies).443 Slechts
in één uitzonderlijk geval beschikt de Commissie in dat verband wél over een veto-
recht ten aanzien van op te leggen verplichtingen: artikel 8, lid 3, laatste alinea Toe-
gangsrichtlijn. Dit betreft de situatie, waarbij de nationale toezichthouder andere
verplichtingen met betrekking tot toegang en interconnectie wenst op te leggen aan
een onderneming met aanmerkelijke marktmacht, dan die vermeld staan in de artike-
len 9 tot en met 13 van de Kaderrichtlijn. Het vetobesluit van de Europese Commis-
sie dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde en objectieve analyse van de redenen
waarom de Commissie van mening is dat de ontwerp-maatregel niet moet worden
genomen, tezamen met specifieke voorstellen tot wijziging van de ontwerp-maatregel
(artikel 7, lid 4 Kaderrichtlijn).
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442 De Commissie heeft procedurevoorschriften voor de aanmeldingsprocedure opgesteld: Aanbeveling
van de Commissie van 23 juli 2003 betreffende kennisgevingen, termijnen en raadplegingen als
bedoeld in artikel 7 van Richtlijn 2002/21/EG van het Europees parlement en de Raad van 7 maart 2002
inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische- communicatienetwerken en 
-diensten, Pb EG 2003, L 190/13.

443 Inmiddels is door het netwerk van de Europese nationale telecomautoriteiten, de zogenaamde Europe-
an Regulators Group (de ‘ERG’), een ‘Common Position on the approach to appropriate remedies in
the new regulatory framework’ gepubliceerd: www.erg.eu.int. Van deze aanbeveling zal tevens een har-
moniserende werking uitgaan bij het opleggen van verplichtingen door de nationale regulator. Het is
de verwaching dat ook de nationale rechter die de besluiten van de nationale autoriteit dient te toetsen
met deze aanbeveling rekening zal houden.
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5.3.2 Harmoniserend effect van de procedure

Diverse aanmeldingen in Brussel en de reactie van de Europese Commissie op deze
aanmeldingen hebben inmiddels aangetoond dat de aanmeldingsprocedure van arti-
kel 7 Kaderrichtlijn geen lege huls is, doch een effectief controlemiddel vormt op de
toepassing van de richtlijnen door de nationale toezichthouders in de respectievelijke
nationale markten. De Commissie heeft in diverse gevallen van haar vetorecht gebruik
gemaakt, doch in het algemeen volstaat de Commissie met het maken van opmerkin-
gen.444 Deze nieuwe rol van de Europese Commissie (adviesrecht en vetorecht), zoals
vastgelegd in de procedurele bepalingen van de Kaderrichtlijn, vormt een novum in
het secundaire Europese recht. Via het voorschrijven van procedurele bepalingen in
een richtlijn ontstaat indirecte harmonisatie van de diverse nationale materiële rege-
lingen voor het toezicht op de telecommunicatiemarkt. Immers, op deze wijze heeft
de Europese Commissie een zeer effectief instrument in handen gekregen om sturing
te geven aan een juiste implementatie, interpretatie en toepassing van de bepalingen
van de nieuwe richtlijnen door de nationale autoriteiten. Via het vetorecht grijpt de
Commissie direct in het besluitvormingsproces in, waardoor in feite een vorm van
gemengd toezicht ontstaat, waarbij de besluitvorming over het ex ante toezicht op
ondernemingen met aanmerkelijke marktmacht gezamenlijk door de Europese Com-
missie en de nationale toezichthouder tot stand komt. Had de Commissie voordien
geen enkel ander instrument in handen dan het initiëren van een infractieprocedure
op grond van artikel 145 EG-Verdrag indien zij van mening was dat de betrokken
nationale toezichthouder de richtlijnen op onjuiste wijze toepaste, onder het nieuwe
recht kan zij ten aanzien van de belangrijkste besluiten van de nationale toezichthou-
ders adviezen geven danwel opmerkingen maken waarmee rekening dient te worden
gehouden danwel in sommige gevallen haar veto tegen de ontwerpbesluiten uitspre-
ken. In feite is hier sprake van een ‘geïntegreerde rechtsorde’, vergelijkbare met de in
het Europese recht voorkomende vormen van gemengd bestuur.445

Deze directe, procedurele inmenging van de Europese Commissie in het nationale
besluitvormingsproces biedt evidente voordelen. In de eerste plaats vindt harmonisa-
tie plaats, waarbij de nationale overheden via deze procedure ‘aan de hand’ worden
genomen bij de toepassing en interpretatie van de richtlijnen, welke directe sturing bij
de decentrale toepassing van Europese richtlijnen in de meeste gevallen ontbreekt.446

Door deze inmenging van de Europese Commissie wordt – in elk geval voor een deel
– voorkomen dat elke toezichthouder volledig zijn eigen nationale invulling aan de
bevoegdheden geeft. De richtlijnen verschaffen de nationale autoriteiten aanzienlijke
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444 Zie bijvoorbeeld de opmerkingen van 17 december 2003, waarin de Commissie de Finse toezichthou-
dende instantie mede deelt dat zij twijfels heeft over de doeltreffendheid van de voorgestelde maatre-
gelen, zonder dat dit evenwel tot de inleiding van de tweede fase van artikel 7-procedure leidt: SG
(2003) D/233788.

445 Zie Jans e.a. 2002, p. 53-55.
446 Zie over dit risico: Hocepied & De Streel 2005, p. 160.
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discretionaire bevoegdheden en de richtlijnen bevatten diverse open normen, die tot
uiteenlopende interpretaties en toepassingen in de nationale reguleringspraktijken
kan leiden. Juist deze uiteenlopende toepassing van de telecommunicatierichtlijnen
vormde een belangrijk obstakel bij de totstandkoming van een Europese telecommu-
nicatiemarkt. Het doel van deze coördinatieprocedure en het instrumentarium van de
Commissie is dan ook het streven naar een consistente Europese reguleringspraktijk
in overeenstemming met het gemeenschapsrecht. In die zin ligt de invoering van een
dergelijke procedure ook op andere terreinen, waarbij nationale toezichthouders zijn
betrokken, voor de hand.

In het kader van artikel 10 EG-Verdrag kan deze coördinatieprocedure tot een grote-
re effectiviteit van de doorwerking van het Europese recht leiden ten opzichte van een
situatie waar deze procedure niet is ingevoerd. Deze procedure legt evenwel een grote
werkdruk en belasting bij de Europese Commissie. Wil een dergelijke procedure effec-
tief zijn en in de pas lopen met de snelle ontwikkelingen op de telecommunicatie-
markt, dan dienen korte termijnen en snelle doorlooptijden te gelden. Dit vormt een
belangrijke voorwaarde voor een effectieve uitvoering van deze nieuwe procedure.
Deze rol van de Commissie is evenwel niet te rijmen met de trend van decentralise-
ring, die zij bijvoorbeeld duidelijk in gang heeft gezet bij de toepassing van het Euro-
pese mededingingsrecht. Juist op dat terrein zijn taken van de Commissie afgestoten
en wordt de toepassing van het Europese mededingingsrecht aan de nationale mede-
dingingsautoriteit (en de nationale rechter) voor een belangrijk deel overgelaten.447

Argument voor deze decentralisatie vormt – naast het aspect van overbelasting van
het ambtelijk apparaat in Brussel – het feit dat inmiddels voldoende ervaring met de
toepassing van het Europese mededingingsrecht is opgedaan en de toepassingsprak-
tijk zich reeds in belangrijke mate heeft uitgekristalliseerd. Deze aspecten doen zich –
op dit moment – voor het telecommunicatierecht in mindere mate voor: de nationa-
le telecommunicatieautoriteiten dienen een nieuw regelgevend kader toe te passen,
waarbij zij tevens gebruik dienen te maken van het generieke mededingingsrecht.
Door de inmenging van de Europese Commissie kan kennis en ervaring op dit gebied
direct worden ingepast.

Door deze procedurele veranderingen heeft de telecommunicatiepraktijk een ingrij-
pende gedaanteverwisseling ondergaan. Was het telecommunicatierecht onder het
oude recht nog met name een nationale aangelegenheid, in het nieuwe tijdperk, die-
nen zowel de nationale autoriteit, de betrokken ondernemingen en de nationale rech-
ter zich te vergewissen van de standpunten en besluiten van de Europese Commissie
en de toepassing van de richtlijnen in de andere lidstaten. Aangezien veel ontwerpbe-
sluiten van de nationale autoriteiten worden aangemeld en de opinies en besluiten van
de Commissie in deze procedures worden gepubliceerd, is via deze procedures moge-
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447 Verordening (EG) Nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de
mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag, Pb EG 2003, L 1/1.
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lijk de ontwikkelingen in de andere lidstaten op de voet te volgen en met de standpun-
ten van de Commissie rekening te houden. Hierdoor wordt een nieuwe toepassings-
praktijk ontsloten, die een rechtsvergelijking mogelijk maakt.

5.3.3 Negatieve aspecten van de procedure

Echter, enkele kanttekeningen dienen bij de artikel 7-procedure te worden gemaakt. In
de eerste plaats ontbreekt een Europees, institutioneel mechanisme, die de inbedding
van deze procedure vorm geeft.448 De beoordeling van de ontwerpbesluiten vindt in
de praktijk plaats door een klein team van de Europese Commissie, waarbij slechts de
betrokken nationale toezichthouder en eventuele andere nationale toezichthouders
zijn betrokken en in het geval van een tweede fase op grond van artikel 7, lid 4 Kader-
richtlijn tevens het Comité voor Communicatie.449 Het advies danwel besluit van dit
team van de Commissie heeft evenwel, zoals besproken, ingrijpende gevolgen. Vanuit
Nederlands bestuursrecht heeft de institutionele grondslag weliswaar plaats gevonden
via artikel 6b.2 Tw, doch de bevoegdheidsuitoefening van de Europese Commissie is
niet aan enige democratische controle onderworpen. De Commissie is in dit kader
dan ook wel eens aangeduid als een ‘vijfde macht’.450

De direct betrokken ondernemingen vormen geen formele partij in deze procedure.
Zij kunnen slechts via de nationale consultatieprocedure (zie paragraaf 4.2.3) en – in
beperkte mate – via gerechtelijke procedures (zie Hoofdstuk 9, paragraaf 9.5) opmer-
kingen maken danwel beroep tegen het besluit van de Commissie aantekenen. Belang-
hebbenden hebben geen formele rechtspositie in de artikel 7-procedure.451 Dit vormt
een belangrijk gebrek in de procedure. Bovendien is de procedure niet transparant. De
aanmeldingsdocumenten van de nationale toezichthouder zijn slechts voor een deel
(achteraf) toegankelijk en wordt slechts het oordeel danwel het besluit door de Com-
missie gepubliceerd. Ook de doorzending van ingebrachte documenten is niet gere-
geld. De procedure in het kader van artikel 7 Kaderrichtlijn dient dan ook te worden
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448 Vgl. Larouche 2000, p. 435.
449 Zie artikel 7, lid 4 jo artikel 22, lid 2 Kaderrichtlijn. jo de artikelen 3 en 7 van het Besluit 1999/468/EG

van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de
Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden, (Pb EG, L 184/23).

450 Drijber 2003.
451 De Commissie roept in het kader van de tweede fase van de artikel 7-procedure belanghebbenden wel

op om opmerkingen over het eerste fase besluit te maken, doch van een hoor en weder hoor procedu-
re, waarbij belanghebbenden (inclusief de nationale toezichthouder) kan reageren op ingebrachte stuk-
ken door andere partijen, is geen sprake. In de Aanbeveling van de Commissie van 23 juli 2003
betreffende kennisgevingen, termijnen en raadplegingen als bedoeld in artikel 7 van Richtlijn
2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk
regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Pb EG 2002, L 190/13)
bevat slechts een minimale regeling voor de te volgen procedure en bevat geen bepalingen omtrent
hoor en wederhoor en de toezending van ingebrachte stukken aan de betrokken toezichthouder dan-
wel belanghebbenden. Zie over de inzage van stukken in het kader van de Europese Wob: Hoofdstuk 7,
paragraaf 7.6.
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verbeterd, waarbij meer recht wordt gedaan aan de noodzakelijke transparantie en het
recht van hoor en wederhoor.

Ten slotte leidt de artikel 7-procedure vanzelfsprekend tot een extra fase in het besluit-
vormingsproces, hetgeen de nodige vertraging in de besluitvorming kan veroorzaken.

5.3.4 Juridische gevolgen van een verzuim onder artikel 7

Wat zijn nu de juridische gevolgen van een besluit van de nationale toezichthouder,
waarbij is verzuimd de verplichte aanmelding in Brussel te verrichten danwel de
opmerkingen of tot een vetobesluit van de Commissie op te volgen? 

Voor de Nederlandse rechtspraktijk is deze vraag niet onbelangrijk. De aanmeldings-
procedure van artikel 7 is in de Telecommunicatiewet geïmplementeerd in artikel 6b.2
Tw. Voor de ontwerpbesluiten waarvoor de Europese coördinatieprocedure vereist is,
wordt in lid 1 van dit artikel verwezen naar de besluiten, zoals opgesomd in artikel
6b.1, lid 1 Tw. Bij deze verwijzing heeft de Nederlandse wetgever een belangrijke cate-
gorie besluiten over het hoofd gezien, waarvoor zeer wel bepleitbaar is dat tevens de
aanmeldingsprocedure in Brussel (en bij de nationale autoriteiten van de andere lid-
staten) op grond van de Kaderrichtlijn verplicht is.452 Aanmelding behoeft slechts niet
plaats te vinden indien in het concrete geval geen sprake is van beïnvloeding van de
tussenstaatse handel (zie artikel 7, lid 3, sub b Kaderrichtlijn en artikel 6b.2, lid 1 Tw).
De omissie betreft de geschil- en handhavingsprocedures krachtens artikel 7, lid 3, sub
a Kaderrichtlijn jo artikel 5 Toegangsrichtlijn: geschillen (op verzoek) en handhaving
(op verzoek en ambtshalve) betreffende toegang en interconnectie.453 OPTA heeft
diverse geschilbesluiten genomen, waar OPTA de aanmeldingsprocedure niet heeft
gevolgd doch waar kan worden betoogd dat aanmelding verplicht was.454 Daarnaast
kan worden vermeld dat de Nederlandse wetgever de nieuwe richtlijnen te laat heeft
geïmplementeerd, waardoor besluiten van OPTA nog onder het oude regiem zijn
genomen (dus zonder aanmeldingen in Brussel), voor welke procedures de aanmel-
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452 Reeds diverse ontwerp-geschilbesluiten zijn door nationale autoriteiten in Brussel aangemeld. Zie bij-
voorbeeld Besluit van 2 augustus 2004, case AT/2004/0085. Ook de Europese Commissie heeft tijdens
diverse congressen op grond van deze bepaling aangegeven dat zij van mening is dat dergelijke ont-
werpbesluiten bij de Commissie dienen te worden aangemeld: M. Paraskevi, DG Informetion Society,
Head of Unit 5B ‘Procedures related to national regulatory measures’, bijvoorbeeld tijdens het EIPA
seminar, 29 november 2004 te Maastricht.

453 Zie over de vraag of hier daadwerkelijk van een onjuiste implementatie sprake is: Ottow 2005b, Ottow
2005c en Doing-Bierens & Kolthek 2005. Inmiddels heeft het CBB evenwel – zonder hierover een pre-
judiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie – overwogen dat de artikel 7- procedure niet van toe-
passing is op geschilprocedures: CBB 11 november 2005, Nozema vs. OPTA, LJN AU6002.

454 Zie bijvoorbeeld: Besluit 29 juli 2004, KPN vs. Casema en besluit 2 november 2004, KPN Telecom vs.
Versatel beide inzake vaste terminating tarieven en besluit 16 juli 2004, MCI Worldcom vs. KPN Telecom
inzake transittarieven, www.opta.nl.
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ding wel degelijk verplicht zou zijn indien de rechtstreekse werking van artikel 7
Kaderrichtlijn zou worden aangenomen.455

Om de vraag te kunnen beantwoorden wat de gevolgen zijn van niet-aanmelding dan-
wel het niet naleven van de opmerkingen of besluit van de Commissie, dient een ver-
gelijking te worden gemaakt met soortgelijke procedures in het Europese recht. Deze
procedure komt slechts voor, zij het in een andere vorm, in recente Europese energie-
en milieuregulering.

Voor de energieregulering betreft dit Verordening 1228/2003456 (artikel 7) en Richtlijn

2003/55/EG457 (artikel 27). Dit betreft besluiten van de nationale autoriteit inzake het verle-

nen van een vrijstelling voor het toekennen van capaciteit op interconnectoren (artikel 7 Vo

1228/2003) en het verlenen van een ontheffing voor de verplichting tot het verlenen van toe-

gang tot ondermeer het transmissie- en distributiesysteem (artikel 27 Richtlijn 2003/55/EG).

De systematiek verschilt echter van de artikel 7-procedure van de Kaderrichtlijn. Het betreft

niet de aanmelding van een concept-besluit bij de Europese Commissie, doch het definitieve

besluit tot het verlenen van een vrijstelling danwel een ontheffing dient bij de Commissie te

worden aangemeld. Binnen 8 weken kan de Commissie de Lidstaat of de nationale autoriteit

verzoeken het besluit te wijzigen of in te trekken. Indien de Lidstaat of de nationale autoriteit

dit verzoek niet opvolgt, neemt de Commissie een definitief besluit en wordt de procedure via

het Comité op grond van besluit 1999/468/EG gevolgd. De inmenging van de Europese Com-

missie vindt derhalve via een andere route plaats en niet via een direct veto in de nationale

besluitvormingsprocedure.

Voor de milieuregulering is een vergelijkbare procedure opgenomen in artikel 9 van
Richtlijn 2003/87/EG.458 Conform deze procedure dient de lidstaat een nationaal plan
op te stellen, waarin de totale hoeveelheid emissierechten wordt vermeld. Het plan
wordt aan de overige lidstaten en de Commissie medegedeeld. Binnen drie maanden
na de aanmelding kan de Commissie het plan of een deel daarvan ‘verwerpen’ indien
dit niet in overeenstemming is met de richtlijn. Krachtens artikel 9, lid 3 van Richtlijn
2002/87/EG kan de betrokken lidstaat pas een besluit tot toewijzing over de hoeveel-
heid emissierechten nemen op grond van artikel 11, lid 1 of lid 2 Richtlijn 2003/87/EG
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455 Borba Lefèvre 2003.
456 Verordening (EG) Nr. 1228/2003 van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende

de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit, Pb EG 2003,
L 176/1.

457 Richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende de gemeen-
schappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en houdende de intrekking van Richtlijn
98/30/EG, Pb EG 2003, L 176/57.

458 Richtlijn 2003/87/EG van het Europees parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van
een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van
Richtlijn 96/61/EG van de Raad, Pb EG, L 275/32.

05.qxd  10-04-2006  14:16  Pagina 186



indien de door de lidstaat voorgestelde wijzigingen op het plan door de Commissie
zijn aanvaard.459

Daarnaast zijn in het Europese recht diverse aanmeldingsprocedures opgenomen,
welke kenmerken van de coördinatieprocedure van artikel 7 Kaderrichtlijn vertonen
Hoewel vergelijkbare procedures beschikbaar zijn, gaan de vergelijkingen niet volledig
op. Daarbij kan tenminste worden gedacht aan de volgende procedures, waarbij een
aanmelding in Brussel plaatsvindt en de Europese Commissie in sommige gevallen
kan inbreken in het nationale besluitvormingsproces van het betrokken nationale
bestuursorgaan:
(i) de aanmeldingsprocedure van artikel 88 EG-Verdrag inzake steunmaatregelen;
(ii) de notificatieprocedure van Richtlijn 98/34460 (voorheen Richtlijn83/189461);
(iii) de procedurele voorschriften inzake de toepassing van het generieke Europese

mededingingsrecht (Verordening 1/2003).462

Ad (1) Aanmelding steunmaatregelen
De verplichte aanmeldingsprocedure inzake steunmaatregelen is neergelegd in het
EG-Verdrag (artikelen 87-88 EG-Verdrag). Hierbij is tevens sprake van een preventief
toezicht, uitgeoefend door de Europese Commissie op de lidstaten.463 Het doel van de
onderzoeksprocedure is rechtszekerheid te verkrijgen over de verenigbaarheid van de
steunmaatregel onder artikel 87 EG-Verdrag. Elk voornemen tot invoering van een
steunmaatregel of wijziging van een bestaande steunmaatregel moet worden aange-
meld. De lidstaat heeft daarbij geen eigen waarderingsvrijheid. Niet aangemelde steun
geldt als onrechtmatige steun, die dient te worden teruggevorderd door de betrokken
lidstaat en te worden terugbetaald door de betrokken onderneming.464 De laatste zin
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459 Over deze nieuwe richtlijn is reeds jurisprudentie van het Gerecht van Eerste Aanleg voorhanden:
GvEA 23 november 2005, Verenigd Koninkrijk vs. Commissie, zaak T-178/05, www.europa.eu.int, waar-
bij het gerecht het besluit van de Commissie tot verwerping van het door het Verenigd Koninkrijk inge-
diende (voorlopige) plan vernietigde. De Commissie had in haar besluit aangegeven dat het plan
onaanvaardbaar was, dit terwijl het slechts een voorlopig plan betrof. Volgens het gerecht had de Com-
missie dienen aan te geven dat de aanmelding onvolledig was en de lidstaat – binnen de door de richt-
lijn voorgeschreven termijn van drie maanden – de gelegenheid dienen te geven de aanmelding aan te
vullen.

460 Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informa-
tieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften, Pb EG, L 204/37.

461 Richtlijn 83/189/EEG van de Raad van 28 maart 19983 betreffende een informatieprocedure op het
gebied van normen en technische voorschriften, Pb EG, L 109/8. Een vergelijkbare notificatieprocedu-
re is bijvoorbeeld te vinden in Richtlijn 89/552/EEG van de Raad van 3 oktober 1989 betreffende de
coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de uitoe-
fening van televisieomroepactiviteiten, gewijzigd bij richtlijn 97/36/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 30 juni 1997 (Pb EG 1997, L 202/60): artikel 3 bis.

462 Verordening (EG) Nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de
mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag, Pb EG 2003, L 1/1.

463 Zie voor een beknopte bespreking van het Europese recht inzake steun: Kapteyn VerLoren van Themaat
2003, p. 706-709.
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van artikel 88, lid 3 EG-Verdrag bevat een zogenaamde blokkeringsregeling (ook wel
standstill-bepaling genoemd), welke inhoudt dat door de betrokken lidstaat geen
steun mag worden verleend, zolang de Commissie geen voorlopig of definitief besluit
heeft genomen, hetgeen tevens inhoudt dat geen steun mag worden verleend die niet
is aangemeld of die in strijd is met een negatieve of voorwaardelijke goedkeuringsbe-
schikking van de Commissie.465 Uit de jurisprudentie volgt dat de blokkeringsregeling
rechtstreekse werking heeft.466

Deze procedure voor staatssteun vertoont grote gelijkenissen met de procedure van
artikel 7 Kaderrichtlijn. Ook in het geval van artikel 7 is sprake van een standstill-peri-
ode en een (beperkt) vetorecht van de Commissie.

Ad (ii) De notificatieprocedure Richtlijn 98/34 (technische voorschriften)
Over de voorganger van Richtlijn 98/34, Richtlijn 83/189, is (ook in Nederland) veel
te doen geweest. Beide richtlijnen houden de verplichting in tot de aanmelding van
normen en technische voorschriften bij de Europese Commissie en de andere lidsta-
ten (artikelen 8 en 9 Richtlijn 98/34).467 Ook bij deze procedure is sprake van een pre-
ventieve controle door de Europese Commissie. Hierbij gaat de Commissie (en de
autoriteiten van de andere lidstaten) na of de normen en technische voorschriften een
gevaar van belemmeringen voor het handelsverkeer vormen. Daartoe kunnen zij
opmerkingen en aanbevelingen aan de betrokken lidstaat doen. De Commissie heeft
bij de totstandkoming van de richtlijnen steeds gepleit voor een vetorecht, doch een
dergelijk recht is niet in de richtlijnen opgenomen. Met de opmerkingen dient de
notificerende lidstaat bij de verdere uitwerking van het technische voorschrift ‘zoveel
mogelijk rekening te houden’ (artikel 8, lid 2), doch de betekenis van deze verplichting
is niet helemaal duidelijk.468 In de beruchte zaak Securitel469 overweegt het Hof van
Justitie over het niet-naleving van de notificatieverplichting:
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465 Idem, p. 708.
466 Reeds uitgemaakt in de zaak HJEG 15 juli 1964, Costa/ENEL, zaak C-6/64, Jur. 1964, p. I-1203.
467 Zie voor een behandeling van Richtlijn 98/34 en de jurisprudentie ten aanzien van de notificatiericht-

lijnen: Goossen 2003.
468 In de zaak Unilever Italia betrof het de schending v de verplichting van artikel 9 van de Notificatiericht-

lijn, waarin het Hof van Justitie bepaalde dat de Italiaanse voorschriften buiten toepassing moesten blij-
ven. Weliswaar had de Italiaanse regering de voorschriften aangemeld, doch had zich niets
aangetrokken van de mededeling van de Commissie dat zij voornemens was een Europese regeling te
treffen. Deze mededeling van de Commissie betekende dat de Italiaanse regering volgens artikel 9 van
de richtlijn de nationale regeling 12 maanden moest uitstellen, hetgeen zij verzuimd had: HJEG 26 sep-
tember 2000, Unilever Italia, zaak C-443/98, Jur. 2000, I-7535.

469 HJEG 30 april 1996, CIA Security International vs. Signalson SA en Securitel SPRL, zaak C-194/94, Jur.
1996, p. I- 2201.
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‘44. (...) Aangezien deze artikelen, wat hun inhoud betreft, onvoorwaardelijk en voldoende

nauwkeurig zijn, kunnen zij door particulieren voor de nationale rechter worden ingeroepen.

45. Rest nog de vraag, welke rechtsgevolgen moeten worden verbonden aan een verzuim door

de Lidstaten van hun kennisgevingspicht en, meer in het bijzonder, of richtlijn 83/189 aldus

moet worden uitgelegd, dat het verzuim van de kennisgevingspicht, dat een procedurefout is

bij de vaststelling van de betrokken technische voorschriften, de niet-toepasselijkheid van deze

technische voorschriften meebrengt, die dus niet aan particulieren kunnen worden tegenge-

worpen. (…)

48. Voor een dergelijk gevolg (...) is niet vereist dat een uitdrukkelijke bepaling daarin voor-

ziet. Zoals reeds gezegd staat vast, dat de richtlijn ertoe strekt via een preventieve controle het

vrije verkeer van goederen te waarborgen, en dat de kennisgevingspicht een essentieel middel

vormt om deze communautaire controle mogelijk te maken. Tot de doeltreffendheid van de

controle zal bijdragen dat de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat het verzuim van de

kennisgevingspicht een schending van een wezenlijk vormvoorschrift is, die de niet-toepasselijk-

heid van de betrokken wettelijke voorschriften op particulieren tot gevolg heeft.’ (cursivering

toegevoegd, ATO)

Dit arrest had tot gevolg dat vele nationale bepalingen, die technische voorschriften en
normen inhielden, die niet door de betrokken lidstaat (zoals Nederland) waren aan-
gemeld in Brussel, ‘niet-toepasselijk’ waren.470 In het Securitel-arrest maakte het Hof
van Justitie (onder verwijzing naar de zaak C-380/87471) duidelijk een onderscheid
met de situatie, waarbij de richtlijn slechts een voorafgaande kennisgevingspicht voor-
schrijft, die de inwerkingtreding van de beoogde regelingen niet doet afhangen van de
omstandigheid dat de Commissie ermee instemt of geen bezwaar heeft tegen de
invoering van de regeling en die geen communautaire procedure voor de toetsing van
die ontwerpen vastlegt.472 In dat geval is geen sprake van een onwettigheid van de
door de lidstaat vastgestelde regeling, indien niet voorafgaand de regeling bij de Com-
missie is aangemeld. Het Hof van Justitie hechtte in de Securitel-zaak grote waarde aan
het doel van de betrokken notificatiebepalingen. In de zaak Securitel oordeelde het
Hof van Justitie dat de notificatieprocedure een essentieel middel vormt om de doel-
stelling van het opheffen van handelsbelemmeringen te bereiken.
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470 Zie voor de vele Nederlandse literatuur hierover de verwijzingen in Kapteyn VerLoren van Themaat
2003, p. 492.

471 HJEG 13 juli 1989, Enichem Base e.a., zaak C-380/87, Jur. 1987, p. I-2491, r.o.v. 19-24.
472 Zie bijvoorbeeld Verordening 882/2004 inzake de controles op de naleving van wetgeving inzake dier-

voeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (Pb EG,
L 191/1), waarin de verplichting is neergelegd voor de lidstaten jaarlijks bij de Commissie een verslag
in te dienen met informatie over de uitvoering van de meerjarige nationale controleplannen. De Ver-
ordening verschaft de Commissie wel over de bevoegdheid haar eigen inspectiediensten communautai-
re controles in de lidstaten uit te voeren om haar in staat te stellen na te gaan of de diervoeder- en
levensmiddelenwetgeving en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn in de gehele
Gemeenschap op een uniforme en correcte manier wordt uitgevoerd. Een dergelijke inspectiebevoegd-
heid is in de Kaderrichtlijn evenwel niet gegeven en zal in het kader van dit onderzoek niet worden
besproken.
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De coördinatieprocedure van artikel 7 Kaderrichtlijn vormt grote gelijkenissen met de
notificatieprocedure van Richtlijnen 83/189 en 98/34. Artikel 7 Kaderrichtlijn vertrekt
aan de Commissie in sommige gevallen bovendien nog verdergaande controlebe-
voegdheden dan in de Notificatierichtlijn het geval is, aangezien de Commissie in de
Kaderrichtlijn tevens over een vetorecht beschikt.

Ad (iii) Procedure Vo 1/2004 (Europees mededingingsrecht)
De situatie onder het generieke mededingingsrecht is geheel anders. Het uitgangspunt
van de nieuwe Verordening 1/2004 is de directe toepassing van het Europese mededin-
gingsrecht door de nationale mededingingsautoriteiten en de nationale rechters.
Slechts in enkele gevallen vindt de directe toepassing van de artikelen 81 (verbod van
mededingingsbeperkende afspraken) en 82 (verbod van misbruik economische
machtspositie) EG-Verdrag plaats door de Europese Commissie zelf. In artikel 11 Ver-
ordening 1/2003 is de verplichting voor de nationale mededingingsautoriteiten opge-
nomen te melden wanneer zij op grond van artikel 81 of 82 EG-Verdrag optreden.473

Daartoe dienen de door de Commissie gevraagde documenten ter beschikking te wor-
den gesteld. Op grond van artikel 11, lid 6 kan de Commissie de zaak vervolgens zelf
ter hand nemen, hetgeen de mededingingsautoriteit van de lidstaten de bevoegdheid
ontneemt zelf de zaak te behandelen op grond van de artikel 81 en 82 EG-Verdrag.
Omgekeerd kan de Commissie, wanneer bij haar een klacht wordt ingediend op grond
van artikel 81 of 82 EG-Verdrag, deze klacht afwijzen op grond van het feit dat een
mededingingsautoriteit van een lidstaat de zaak reeds behandelt (artikel 13, lid 1 Ver-
ordening 1/2003). Deze procedures vormen in feite afstemmingsprocedures, waarbij
de bevoegdheden van de nationale en communautaire autoriteiten worden verdeeld.
Er is bij de toepassing van het Europese mededingingsrecht geen sprake van gemengd
toezicht, waarbij tegelijkertijd zowel op het communautaire als nationale niveau de
besluitvorming in eenzelfde zaak plaatsvindt. Tegelijkertijd kan worden geconstateerd
dat door de meldingsprocedure een zekere inmenging c.q. afstemming door en met de
Europese Commissie plaatsvindt, hetgeen tevens een uniforme toepassing van het
Europese mededingingsrecht bevordert. De vraag is in de praktijk nog niet beant-
woord wat de status van een besluit op grond van artikel 81 of 82 EG-Verdrag van een
nationale mededingingsautoriteit is dat ten onrechte niet vooraf is gemeld op grond
van artikel 11 verordening 1/2003.

Artikel 7-procedure
Hoe dient nu in het licht van het bovenstaande van de coördinatieprocedure van arti-
kel 7 Kaderrichtlijn te worden beoordeeld? Met andere woorden: is sprake van een
wezenlijk vormvoorschrift, waarbij de nationale bepalingen in geval van niet-naleving
van de notificatieprocedure ‘niet-toepasselijk’ zijn? In het licht van de door het Hof
van Justitie in de Securitel-zaak neergelegde criteria kan het antwoord hierop niet
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473 Artikel 11, lid 3: deze melding dient te geschieden onverwijld na het begin van de eerste formele onder-
zoeksmaatregel en lid 4: uiterlijk 30 dagen voor het nemen van (de in dit artikellid genoemde) beslis-
sing.
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anders dan bevestigend zijn. Artikel 7 Kaderrichtlijn is wat zijn inhoud betreft onvoor-
waardelijk en voldoende nauwkeurig. De uit de Kaderrichtlijn voor de nationale toe-
zichthouders voortvloeiende aanmeldingsverplichting is duidelijk en ondubbelzinnig
in artikel 7 neergelegd. Het artikel houdt een met Richtlijn 83/189 vergelijkbare noti-
ficatieprocedure met een standstill-periode in. Het feit dat de Commissie voor bepaal-
de categorieën besluiten daarnaast nog over een krachtiger preventief controlemiddel
beschikt (het vetorecht) dan in Richtlijn 83/189 het geval was, doet hieraan niet af. Dit
vetorecht komt past voor bepaalde categorieën ontwerpbesluiten in beeld nadat reeds
de notificatie heeft dienen plaats te vinden, de standstill-periode reeds is verstreken 
en de Commissie reeds haar opmerkingen heeft kunnen maken. De aanmelding-
procedure van artikel 7 Kaderrichtlijn heeft tot doel op preventieve wijze mogelijke
handelsbelemmeringen te voorkomen en een consistente toepassing van het gemeen-
schapsrecht te waarborgen. De gevolgen van niet-aanmelding zouden dan ook tot
gevolg hebben dat de door de betrokken nationale autoriteit opgelegde verplichtingen
op grond van het niet-aangemelde besluiten buiten toepassing dienen te blijven.474 Dit
geldt ook voor die besluiten, waarvoor slechts het adviesrecht en geen vetorecht van
de Commissie bestaat. Immers, ook voor deze categorieën besluiten is de situatie gelijk
aan de situatie van de Notificatierichtlijn. Niet valt in te zien waarom de door het Hof
van Justitie in het Securitel-arrest geschetste gevolgen ook niet voor deze categorie
besluiten zou gelden.

Tot deze conclusie komt ook de Belgische rechter in een geschilbesluit van de Belgi-
sche toezichthouder (IBPT: L’Institut Belge des Services Postaux et des Telecommuni-
cations) in het geschil tussen Begacom Mobile en Base.475 In dit arrest overweegt het
Cour d’appel de Bruxelles ten aanzien van de procedures van de artikelen 6 en 7
Kaderrichtlijn:

‘Elles sont inconditionnelles et suffisamment précises pour être appliquées par l’IBPT lorsqu’il

envisage d’imposer aux opérateur puissants une obligation nouvelles en matière d’accès ou

d’interconnection, notamment une mesure autre que celles énoncées aux articles 9 a 13 de la
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473 Artikel 11, lid 3: deze melding dient te geschieden onverwijld na het begin van de eerste formele onder-
zoeksmaatregel en lid 4: uiterlijk 30 dagen voor het nemen van (de in dit artikellid genoemde) beslis-
sing.

474 Zie Jans e.a. 2003, p. 118-120. Deze auteurs wijzen er op dat uit de rechtspraak van het Hof van Justi-
tie de meer algemene conclusie kan worden getrokken dat nationale regelgeving die in strijd is met
rechtsreeks werkend gemeenschapsrecht ‘niet aan particulieren kan worden tegengeworpen’ en door de
bevoegde nationale rechter ‘buiten toepassing moet worden gelaten’: p. 119. Deze auteurs noemen een
uitspraak van het CBB (van voor het Securitel-arrest), waarbij het CBB oordeelde in een zaak betref-
fende de niet-goedkeuring van een telefoontoestel dat de niet-inachtneming van de notificatieverplich-
ting van artikel 8 Richtlijn 83/189 niet betekent dat de betreffende regelgeving buiten toepassing moet
blijven (CBB 30 januari 1991, Kingtel, SEW 1991, p. 489-498, m.nt. K.J.M. Mortelmans). Deze uitspraak
is achteraf bezien onjuist gebleken.

475 La Cour d’appel de Bruxelles, arrest 18 06 2004, Belgacom vs. IBPT, R.G.: 2003/AR/1664, niet gepubli-
ceerd.
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directive 2002/19/CE (directive « acces »), qui aurait des incidences sur les changes entre les

Etats Membres, ce que l’IBPT n’a pas vérifié avant d’adopter la décision attaquée.’

De telecommunicatierichtlijnen waren door de Belgische wetgever niet tijdig geïmple-
menteerd, waardoor de Belgische autoriteit IBPT op grond van het ‘oude’ Belgische
telecommunicatierecht een geschilbesluit had genomen. Aangezien de ‘oude’ Belgische
wetgeving niet in de door de artikelen 6 en 7 vereiste consultatie- en aanmeldingspro-
cedure voorzag, had de IBPT deze procedures niet gevolgd. De Brusselse Cour d’appel
neemt van deze bepalingen aan dat de IBPT verplicht was geweest deze procedures op
grond van de richtlijnen toe te passen, bij gebreke waarvan het door IBPT genomen
besluit niet geldig was en Belgacom Mobile niet aan de aan haar krachtens dit besluit
opgelegde verplichtingen kon worden gehouden. In een vergelijkbare Nederlandse
zaak is de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam geheel aan dit aspect
voorbij gegaan. Dit betrof de zaak KPN Mobile vs. OPTA476, waarbij het geschilbesluit
van 26 april 2004 van OPTA (derhalve genomen voor de inwerkingtreding van de
nieuwe Telecommunicatiewet en nadat de implementatietermijn van de richtlijnen
reeds was verstreken) aan de orde was. KPN Mobile beriep zich in deze procedure op
het feit dat OPTA ten onrechte geen rekening had gehouden met de op haar rustende
notificatieverplichtingen. De voorzieningenrechter gaat niet op dit argument van
KPN Mobile in. In het licht van het voorgaande is dit onterecht. Betoogd kan worden
dat de aan KPN Mobile opgelegde verplichtingen vooraf door OPTA op grond van
artikel 7 Kaderrichtlijn hadden dienen te worden aangemeld. Nu dit niet is gebeurd,
kan KPN Mobile niet aan deze verplichtingen worden gehouden.477

De bestuursrechtelijke gevolgen van met het EG-recht strijdige besluiten naar Neder-
lands bestuursrecht worden door de Nederlandse bestuursrechters op verschillende
wijzen toegepast.478 De door het Hof van Justitie in het Securitel-arrest gebruikte
begrip ‘buiten toepassing moet worden gelaten’ dient te worden vertaald naar het toe-
passelijke nationale recht: het Hof van Justitie heeft niet de bevoegdheid uitspraken te
doen over de formele geldigheid van nationale besluiten die in strijd met het gemeen-
schapsrecht zijn. In het geval het niet gaat om ongeldige wetgeving doch om een de
toepassing van het bestuursorgaan in concreto van de betrokken wettelijke bepalingen,
betreft het rechtsgevolg slechts de vernietiging van het individuele besluit wegens het
niet-naleven van een essentieel (Europees) vormvoorschrift. Dit betekent dat het
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476 Vz. Rb. Rotterdam 9 juli 2004, KPN Mobile vs. OPTA, reg. nr. VTELEC 04/1288-HRK, niet gepubli-
ceerd.

477 Opvallend genoeg komt OPTA in de beslissing op bezwaar op haar eerdere besluit terug met als over-
weging dat niet langer van een aanmerkelijke marktmacht van KPN Mobile kan worden gesproken: zie
de beslissing op bezwaar van 9 november 2000 (www.opta.nl). Zie in dit verband tevens: Borba Lefè-
vre (2003), die op basis van de richtlijnconforme interpretatie en de directe werking van de richtlijnen
eveneens aangeeft dat aan particulieren geen verplichtingen kunnen worden opgelegd bij onjuiste of te
late implementatie. In haar artikel gaat zij niet in op de gevolgen van het niet-naleven van de procedu-
rele bepalingen van de richtlijnen.

478 Zie Jans e.a. 2002, p. 120-126.
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besluit van OPTA dient te worden vernietigd indien in strijd met artikel 7 Kaderricht-
lijn geen aanmelding heeft plaatsgevonden danwel het vetobesluit van de Commissie
niet is opgevolgd.

In het geval OPTA geen of onvoldoende rekening houdt met de opmerkingen van de
Commissie in het besluit, lijkt een automatische vernietiging niet voor de hand te lig-
gen, doch zal dit af te hangen van de aard van de gemaakte opmerkingen.Daarnaast
doet zich de vraag voor of OPTA zelf – ondanks de geconstateerde omissie in de Tele-
communicatiewet – op eigen initiatief de ontwerpbesluiten bij de Commissie dient
aan te melden. Op grond van de jurisprudentie van het Hof van Justitie dient te wor-
den aangenomen dat dit inderdaad het geval is. Uit het recente arrest Peiffer479 volgt
dat de nationale rechter, maar naar dient te worden aangenomen elk bestuursorgaan
van een lidstaat, de in het nationale recht erkende uitleggingsmethoden dient toe te
passen om conflicten tussen bepalingen van het nationale recht met het Europese
recht te voorkomen. Indien een dergelijke uitleggingsmethode voorhanden is, is de
nationale rechter (en het nationale bestuursorgaan) verplicht deze methode toe te
passen om een richtlijnconform resultaat te bereiken. Op deze wijze kan worden gega-
randeerd dat het Europese recht doorwerkt in het nationale recht. Volgens Widdersho-
ven480 in zijn noot onder dit arrest kan dit onder omstandigheden zelfs indien sprake
zou zijn van een contra legem uitleg. In het onderhavige geval van de Telecommunica-
tiewet is sprake van een omissie en dienen ook de geschil-481 en handhavingsbesluiten
voor zover zij betrekking hebben op toegang en interconnectie hierin door de rechter
en OPTA te worden gelezen. In dat geval is geen sprake van strijd met het rechtszeker-
heidsbeginsel, aangezien dit beginsel juist met zich meebrengt dat de procedure van
artikel 7 Kaderrichtlijn dient te worden gevolgd, zodat het besluit van OPTA met de
nodige waarborgen is omkleed. De notificatie van deze ontwerpbesluiten is er juist op
gericht te waarborgen dat de besluiten van OPTA aan de gestelde eisen voldoen.

Uitzonderingen
Volgens de tekst van artikel 7 Kaderrichtlijn kan de nationale autoriteit slechts aan de
verplichte aanmeldingsprocedure ‘ontsnappen’ indien geen sprake is van een maatre-
gel die ‘van aanzienlijke invloed is op de handel tussen lidstaten’ (artikel 7, lid 3, sub b
Kaderrichtlijn). Dit betreft derhalve een belangrijk jurisdictiecriterium: slechts indien
aan dit vereiste is voldaan, dient de ontwerpmaatregel bij de Commissie en de autori-
teiten uit andere lidstaten te worden aangemeld. In overweging 38 van de Kaderricht-
lijn wordt aangegeven op welke wijze dit criterium dient te worden uitgelegd:
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479 HJEG 5 oktober 2004, Pfeiffer, zaak C-397/01, AB 2005/16, m.nt. R. Widdershoven en SEW 2005, Jur.
nr. 12, p. 95-99, m.nt. S. Prechal en de in deze annotaties genoemde literatuur- en jurisprudentiever-
wijzingen.

480 Idem.
481 Zoals aangegeven meent het CBB dat van een omissie geen sprake is daar waar het geschilbesluiten

betreft: CBB 11 november 2005, Nozema vs. OPTA, LJN AU6002.
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‘Maatregelen die van invloed kunnen zijn op de handel tussen lidstaten zijn maatregelen die

direct, indirect, feitelijk of in potentie, van invloed kunnen zijn op het handelspatroon tussen

lidstaten op een wijze die een belemmering kan vormen vor de interne markt. Het gaat om

maatregelen die van aanzienlijke invloed zijn op aanbieders of gebruikers in andere lidstaten,

waarbij het onder meer kan gaan om: maatregelen die de prijzen voor gebruikers in andere

lidstaten beïnvloeden; maatregelen die gevolgen hebben voor de mogelijkheden van een

onderneming in een andere lidstaat om een elektronische communicatiedienst te verlenen, in

het bijzonder maatregelen die gevolgen hebben voor de mogelijkheid diensten te verlenen op

transnationale basis; en maatregelen die gevolgen hebben voor de marktstructuur of de toe-

gang tot de markt, met nadelige gevolgen voor ondernemingen in andere lidstaten.’

Opvallend is dat in de Nederlandse tekst van artikel 7 Kaderrichtlijn gesproken wordt
van een ‘aanzienlijke’ invloed, terwijl dit in de andere talen van de richtlijn niet voor-
komt. Overweging 38 luidt in de andere talen wel gelijkluidend, waar het woord aan-
zienlijk wel weer wordt gebezigd. Het criterium van beïnvloeding van de tussenstaatse
handel sluit aan bij de standaardjurisprudentie van Het Hof van Justitie ten aanzien van
het vrij verkeer van goederen, de zogenaamde Dassonville-formule. Uit deze jurispru-
dentie volgt dat ook potentiële effecten voldoende kunnen zijn om een tussenstaatste-
handeleffect aan te nemen en dit effect in de praktijk al snel wordt aangenomen. In het
Dassonville-arrest482 heeft het Hof van Justitie het als volgt omschreven:

‘iedere handelsregeling der lidstaten die de intracommunautaire handel al dan niet rechts-

reeks, daadwerkelijk of potentieel, kan belemmeren’.

In deze omschrijving komt het woord aanzienlijk niet voor. Ook in de beschikking-
praktijk van de Commissie als in de jurisprudentie van het Hof van justitie aangaande
de artikelen 81 en 82 EG-verdrag wordt uitleg gegeven aan het bevoegdheidscriterium
‘beïnvloeding van de handel’. Dit criterium bepaalt of een zaak onder het communau-
taire mededingingsrecht valt. Het communautaire mededingingsrecht is van toepas-
sing op overeenkomsten en gedragingen die de handel tussen lidstaten ongunstig
kunnen beïnvloeden. De Commissie heeft in haar beschikkingspraktijk altijd een
ruime uitleg aan dit criterium gegeven, daarbij ondersteund door het Hof van Justi-
tie.483 De ruime toepassing van het criterium door het Hof van Justitie reeds gevolgd
in de zaak Société Technique Miniere:484
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482 HJEG 11 juli 1974, Dassonville, zaak C-8/74, Jur. 1974, p. I-837, r.o.v. 8.
483 Zie over de interpretatie van dit criterium in het kader van artikel 81 en 82 EG-Verdrag: Richtsnoeren

van 27 april 2004 betreffende het begrip ‘beïnvloeding tussenstaatse handel’ in de artikelen 81 en 82 van
het Verdrag, Pb EG C 101.

484 HJEG 30 juni 1966, Société Technique Miniere tegen Macinenbau Ulm Gmbh, zaak C 56/65, Jur. 1966,
00282, p. 249.
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‘Dat de overeenkomst, wil hiervan sprake zijn, gezien het geheel harer objectieve bestandde-

len – feitelijk en rechtens – met een voldoende mate van waarschijnlijkheid moet doen ver-

wachten, dat zij, al dan niet rechtsreeks, daadwerkelijk of potentieel, het ruilverkeer tussen de

lidstaten kan beïnvloeden.’

Tot op heden heeft de Commissie in het kader van de artikel 7-procedure slechts in
een enkel geval aangegeven dat er geen sprake was van beïnvloeding van de tussen-
staatse handel:

‘In any event, in this particular case, the Commission does not consider that any measure con-

cerning the 117 non-competitive markets would affect trade between Member States within

the meaning of Article 7 (4) and recital 38 of the Framework Directive. Such measures are not

likely to have an influence on the pattern of trade between Member States in a manner which

might create a barrier to the single market. Therefore, the Commission has limited its reacti-

on to the above comments.’485

In deze zaak betrof het een Engelse aanmelding, waarbij voor alle 117 besproken verkeersrou-

tes c.q. door Oftel geïdentificeerde separate markten (vanuit het Verenigd Koninkrijk) het

totale marktaandeel niet meer dan 13,8% van de totale wholesale omzet voor IDD gesprekken

vanuit het Verenigd Koninkrijk betrof.

Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat een beroep op de uit-
zondering – dat geen sprake is van een beïnvloeding van de tussenstaatse handel – door
een betrokken nationale autoriteit slechts in uitzonderlijke gevallen zal kunnen slagen.

Daarnaast doet zich in de praktijk de vraag voor of de procedure van artikel 7 Kader-
richtlijn niet van toepassing zou zijn voor ‘bestaande maatregelen’ van de nationale
toezichthouder. Van bestaande maatregel zou sprake kunnen zijn in die situaties,
waarbij krachtens het overgangsrecht van de richtlijnen een aanwijzing aanmerkelijke
marktmacht nog is genomen onder het ‘oude’ recht en de verplichtingen via een hand-
havings- of geschilprocedure onder het ‘nieuwe’ recht worden opgelegd. Daarnaast
zou een maatregel als ‘bestaand’ kunnen worden aangeduid indien er reeds een noti-
ficatie in Brussel heeft plaatsgevonden van een aanwijzingen aanmerkelijke markt-
macht (met bijbehorende verplichtingen) en nadien over deze verplichtingen een
geschilprocedure rijst of een handhavingsprocedure wordt geïnitieerd. De vraag doet
zich dan steeds voor of deze ‘bestaande’ maatregelen alsnog danwel opnieuw dienen te
worden aangemeld. Noch de tekst van artikel 7 Kaderrichtlijn noch de tekst van de
Telecommunicatierichtlijn biedt enig aanknopingspunt tot het uitsluiten van
‘bestaande’ maatregelen van de notificatieverplichting. Tegelijkertijd lijkt het voor de
hand te liggen dat indien maatregelen reeds voorwerp van een notificatie zijn geweest,
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485 Commissie 24 september 2003, case UK/2003/0006, p. 3. Vgl. Commissie 24 september 2003, case
UK/2003/007, UK/2003/008, UK/2003/009 en UK/2003/0010.
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dit niet nogmaals behoeft te geschieden in een vervolgprocedure. Daarbij lijkt wel
doorslaggevend de reikwijdte van de eerder verrichte aanmelding: was die concreet
genoeg en betrof dit dezelfde marktpartij?

Bijvoorbeeld: de lidstaat Nederland heeft het ontwerp besluit interoperabiliteit krachtens arti-

kel 7 Kaderrichtlijn aangemeld bij de Commissie, welke aanmelding resulteerde in de opmer-

kingen van de Commissie van 3 december 2003.486 Dit betreft een algemene aanmelding,

zonder concrete invulling naar betrokken marktpartijen. De concrete toepassing van dit

besluit in het kader van geschilprocedures (artikel 6.2, lid 1 Tw) en handhaving (artikel 6.2, lid

2 Tw) lijkt dan ook opnieuw door OPTA aan de Commissie te moeten worden voorgelegd. Het

is niet waarschijnlijk dat OPTA zich achter de algemene aanmelding van het besluit interope-

rabiliteit kan verschuilen. Dat de aanmeldingsverplichting tevens zou zien op maatregel van

OPTA betreffende de onderhandelingsplicht (6.1, lid 3 Tw) lijkt niet waarschijnlijk, aangezien

hiermee nog geen concrete verplichting tot toegang danwel interconnectie wordt opgelegd

door OPTA.

Wat betreft het overgangsrecht lijkt uit de tekst van artikel 27 Kaderrichtlijn – voor
wat betreft ‘oude’ aanwijzingen – voort te vloeien dat geschil- en handhavingsproce-
dures die uit deze oude aanwijzingen voortvloeien, artikel 7 Kaderrichtlijn niet van
toepassing is.

5.4 De nationale consultatieverplichting

In de Kaderrichtlijn is de verplichting neergelegd dat de nationale regelgevende
instanties alle betrokken partijen raadplegen over voorgestelde besluiten en rekening
houden met hun opmerkingen voordat zij een definitief besluit nemen.487 In artikel 6
Kaderrichtlijn is bepaald dat de nationale regelgevende instanties over alle ontwerp-
maatregelen die zij voornemens zijn te treffen belanghebbenden dienen te consulte-
ren. Van deze consultatieverplichting zijn uitgezonderd de totstandkoming van
spoedbesluiten (artikel 7, lid 6 Kaderrichtlijn) en nationale en transnationale geschil-
len (artikelen 20 en 21 Kaderrichtlijn). Deze consultatieprocedure heeft tot doel de
transparantie van de besluitvorming en de participatie van marktdeelnemers te ver-
groten. Op deze wijze verkrijgt de toezichthouder van een breed publiek commentaar
op haar besluitvorming, in hun fase dat nog daadwerkelijk met alle opmerkingen kan
worden rekening gehouden. Deze procedure draagt derhalve in belangrijke mate bij
aan de procedural accountability van de toezichthouder. De besluitvorming wordt door
deze procedure transparanter en dwingt de toezichthouder te verantwoorden op
welke wijze zij bij de ingebrachte opmerkingen rekening heeft gehouden danwel op
kenbare en gemotiveerde wijze naast zich neerlegt. De procedure biedt belanghebben-
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486 Commissie 3 december 2003, zaak NL/2003/0017.
487 Overweging 15 Kaderichtlijn.
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den een belangrijke mogelijkheid hun standpunten gedurende het besluitvormings-
proces kenbaar te maken.488

5.4.1 Uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Artikel 6 Kaderrichtlijn is in Nederland geïmplementeerd in het nieuwe artikel 6b.1,
lid 1 Tw. In de oude Telecommunicatiewet kwam deze procedure niet voor. Hoewel
OPTA consultatieprocedures uitschreef, was hiervoor geen formeel (toetsings)kader
voor handen. Niet duidelijk was onder welke omstandigheden een dergelijke procedu-
re werd gevolgd en welke procedureregels op deze consultatie van toepassing waren.
Een en ander is nu, als gevolg van de Europese voorschriften op dit punt, vastgelegd
in artikel 6b.1, lid 1 Tw. Deze regeling bevat een belangrijke wijziging, die de transpa-
rantie van het besluitvormingsproces van OPTA aanzienlijk vergroot. Hoewel de pro-
cedure mogelijk leidt tot een vertraging in dit proces, weegt dit nadeel niet op tegen
de vergroting van de transparantie en de mogelijkheid tot participatie die betrokken
partijen via deze procedure nu verkrijgen.489 In deze nieuwe procedure is voorgeschre-
ven dat OPTA onderdelen van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van
Afdeling 3.4 Awb dient te volgen voor de in dit artikel opgesomde besluiten.490

Volgens deze bepaling is de consultatieprocedure verplicht voor:

– geschilbesluit omtrent interoperabiliteit (artikel 6.2, lid 1);

– ambtshalve besluit omtrent waarborgen eind-tot eind-verbindingen (artikel 6.2, lid 2);

– een voornemen tot aanwijzing voor aanmerkelijke marktmacht en op te leggen verplich-

tingen (artikel 6a.2);

– voornemen tot (geheel of gedeeltelijke) intrekking aanwijzing en opgelegde verplichtin-

gen (artikel 6a.3);
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488 In het kader van de artikel 7 Kaderrichtlijn-procedure heeft de Commissie herhaaldelijk benadrukt dat
indien de nationale consultatieprocedure en de procedure van artikel 7 gelijktijdig worden doorlopen
en de uitkomsten van de nationale procedure ertoe leidt dat de toezichthouder zijn besluit op belang-
rijke onderdelen aanpast, opnieuw het aangepaste concept-besluit bij de Europese Commissie zal moe-
ten worden aangemeld: de artikel 7-procedure zal in dat geval nogmaals moeten worden doorlopen.
Zie bijvoorbeeld: Commissie 29 april 2004, case AT/2004/0044, p. 3.

489 Overigens dient daaraan te worden toegevoegd dat belanghebbenden, willen zij ‘locus standi’ hebben
in de gerechtelijke procedure wel verplicht zijn tot participatie in deze voorbereidingsprocedure. Op
grond van de jurisprudentie ten aanzien van de bedenkingenfuik dient te worden geconcludeerd dat
belanghebbenden die verzuimd hebben hun zienswijze te uiten gedurende de openbare voorberei-
dingsprocedure, hun recht op beroep hebben verspeeld: artikel 6.13 Awb wordt ingrijpend gewijzigd.
De bedenkingen moeten al eerder naar voren zijn gebracht. Is dit niet het geval dan kan geen beroep
worden ingesteld of – indien wel bedenkingen zijn gemaakt – kunnen in beroep geen nieuwe beden-
kingen worden aangevoerd, tenzij de beroepsgronden zien op de onjuiste toepassing van het gemeen-
schapsrecht: zie hierover Kamerstukken II, vergaderjaar 2004-2005, 29 421, nr. 11.

490 Zie over deze consultatieprocedure en de invoering van de Wet uniforme voorbereidingsprocedure, en
de daarbij geldende procedurevoorschriften: Braeken 2005. Zie tevens over de ter inzagelegging:
Hoofdstuk 7, paragraaf 7.2.
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– voornemen tot een besluit, waarin is vastgesteld dat een aanbieder beschikt over aanmer-

kelijke marktmacht bij de aanbieding van toegang tot en het gebruik van openbare tele-

foonnetwerken op een vaste locatie (artikel 6a.16, lid 1), alsook besluiten waarin deze

aanwijzing wordt ingetrokken (artikel 6a.16, lid 2 Tw);

– voornemen tot besluit, waarin wordt vastgesteld dat een onderneming beschikt over aan-

merkelijke marktmacht bij de aanbieding van type huurlijn uit het minimumpakket van

huurlijnen (artikel 6a.18, lid 1), alsmede besluiten waarin deze aanwijzing wordt inge-

trokken (artikel 6a.18, lid 2);

tenzij het besluit geen aanzienlijke gevolgen heeft voor de desbetreffende markt (artikel 6b.1,

lid 2).

Vergelijkt men nu deze opsomming van besluiten met de regeling van artikel 6 Kader-
richtlijn dan vallen een paar zaken op. In de eerste plaats wordt een andere systema-
tiek gebruikt. In artikel 6 Kaderrichtlijn is de consultatieprocedure van toepassing op
alle besluiten, tenzij expliciet uitgezonderd. De consultatieprocedure van artikel 6b.1
Tw is slechts van toepassing voor zover dit uitdrukkelijk is bepaald. Bij deze omzetting
is de Nederlandse wetgever zowel verder als minder ver gegaan dan door de Europese
wetgever krachtens artikel 6 Kaderrichtlijn is verplicht gesteld. De consultatieprocedu-
re van artikel 6 Kaderrichtlijn is niet van toepassing op geschilprocedures, in tegenstel-
ling tot artikel 6b.1, lid 1 Tw die voor geschilprocedures betreffende interoperabiliteit
de consultatie wel voorschrijft. Tegelijkertijd is een categorie van besluiten door de
wetgever over het hoofd gezien: de ontwerpbesluiten van OPTA tot marktafbakening
ontbreken in de opsomming van artikel 6b.1, lid 1 Tw en de handhavingsbesluiten van
OPTA op grond van Hoofdstuk 15 Tw, terwijl deze categorieën besluiten niet zijn uit-
gezonderd in artikel 6 Kaderrichtlijn.

5.4.2 Onjuiste implementatie artikel 6 Kaderrichtlijn

Dit doet vergelijkbare vragen rijzen als die zijn gesteld ten aanzien van de onvolledige
implementatie van artikel 7 Kaderrichtlijn. Wat zijn de juridische gevolgen van het
eventuele verzuim van OPTA tot het volgen van deze procedure in haar besluitvor-
ming? Kunnen telecommunicatieondernemingen – met een beroep op artikel 6 Kader-
richtlijn – van OPTA afdwingen dat de consultatieprocedure ook in die gevallen wordt
gevolgd? Wat zijn de juridische gevolgen voor het betrokken besluit indien OPTA ten
onrechte de consultatieprocedure niet volgt? Beziet men de parlementaire geschiedenis
op dit punt, dan zou daaruit de conclusie kunnen worden getrokken dat onder de in
artikel 6b.1, lid 1 Tw ook de marktafbakeningsbesluiten dienen te worden begrepen.491

Deze conclusie ligt ook voor de hand gezien de samenhang tussen de marktafbakening
en het vaststellen van een economische machtspositie op de afgebakende markt. Brae-
ken komt mede tot deze conclusie op grond van de richtlijnconforme interpretatie van
artikel 6b.1, lid 1 Tw in het licht van artikel 6 Kaderrichtlijn.492 Dit lijkt zeker verdedig-
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491 Zie Braeken 2005, p. 3 en de verwijzingen aldaar.
492 Idem.
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baar en in het licht van het eerder genoemde Pfeiffer-arrest dient ook te worden aange-
nomen dat zowel OPTA als de Nederlandse rechter deze besluiten in de Nederlandse
tekst dienen te lezen. Dezelfde argumenten als die in het kader van artikel 7 Kaderricht-
lijn zijn gevoerd, doen ook hier opgeld. Dit was ook de werkwijze van de Belgische
rechter in de eerder genoemde zaak van Belgacom Mobile vs. Base,493 waar het geschil-
besluit van IBPT buiten toepassing werd verklaard wegens het niet volgen van de door
artikel 6 Kaderrichtlijn voorgeschreven consultatieprocedure. Dit betekent – vertaald
naar de Nederlandse situatie – dat ook voor die gevallen, waarbij geen consultatie con-
form artikel 6 Kaderrichtlijn heeft plaatsgevonden, het besluit van OPTA wegens een
schending van een wezenlijk vormvereiste vernietigd dient te worden.

OPTA heeft in deze gevallen ook een ontsnappingsmogelijkheid. Indien geen sprake is
zijn van ‘aanzienlijke gevolgen voor de desbetreffende markt’ is de nationale consultatie-
procedure niet verplicht (artikel 6 Kaderrichtlijn en artikel 6b.1, lid 2 Tw). Wat dient
onder dit criterium te worden verstaan? Noch de Kaderrichtlijn, noch de Richtsnoeren
marktanalyse en marktmacht van de Commissie gaan verder op dit criterium in. Gezien
het grote belang dat aan dergelijke nationale consultaties wordt gehecht in de richtlijn,
kan dit criterium niet beperkt te worden uitgelegd en dient al snel te 
worden aangenomen dat sprake is van een aanzienlijk gevolg voor de markt. Een inter-
pretatie parallel aan die van ‘het effect op de tussenstaatse handel’ in de Dassonville-for-
mule ligt voor de hand. Dat een dergelijk effect zich al snel zal voordoen, volgt tevens uit
de parlementaire toelichting op artikel 6b.1 Tw.494 De Minister wijst er op dat besluiten
die effect hebben op de marktordening onder dit begrip vallen of besluiten die gevolgen
hebben voor eindgebruikers. In de Memorie van Antwoord in de Eerste Kamer495 wordt
hierover vermeld dat het hierbij gaat om besluiten die ‘een zekere impact hebben’.

Belanghebbenden
Welke partijen zijn gerechtigd om in de consultatie opmerkingen in te dienen? Artikel
6 Kaderrichtlijn spreekt over ‘belanghebbenden’. In het geval van toepassing van de uit-
gebreide openbare voorbereidingsprocedure bepaalde artikel 3:32, lid 1 Awb dat ‘een
ieder’ zijn zienswijze kan geven op het ontwerpbesluit. In de nieuwe uniforme voorbe-
reidingsprocedure is ‘een ieder’ vervangen door ‘belanghebbenden’ (artikel 3:15 Wet
uniforme voorbereidingsprocedure). De vraag rijst welke partijen als belanghebbenden
dienen te worden beschouwd bij een dergelijk ontwerpbesluit van OPTA. Niet alleen is
hierbij de uitleg die aan dit begrip wordt gegeven krachtens de Algemene wet bestuurs-
recht van belang, doch tevens zal daarbij rekening dienen te worden gehouden met de
Europeesrechtelijke interpretatie van dit begrip. In Hoofdstuk 9 (Rechtsbescherming)
zal nader op dit begrip worden ingegaan in het kader van de toegang tot de rechter. In
het onderhavige hoofdstuk zal kort worden stil gestaan bij de interpretatie van het
belanghebbende begrip in het kader van de consultatieprocedure. In het licht van de
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493 La Cour d’appel de Bruxelles, arrest 18 juni 2004, Belgacom vs. IBPT, R.G.: 2003/AR/1664, niet gepu-
bliceerd.

494 Kamerstukken II, vergaderjaar 2003-2004, 28 851, nr. 3, p. 133-134.
495 Kamerstukken I, vergaderjaar 2003-2004, 28 851, C, p. 9.

05.qxd  10-04-2006  14:16  Pagina 199



jurisprudentie van de Rechtbank Rotterdam496 en de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State497 dient te worden aangenomen dat in elk geval concurrenten van de
mogelijk aangewezen onderneming onder het belanghebbende begrip vallen. Braeken
concludeert dat op grond van de uitleg aan dit begrip in het Nederlandse bestuursrecht
consumenten en belangenorganisaties niet hieronder zijn begrepen.498 De vraag is of
deze interpretatie juist is. Immers, rekening dient te worden gehouden met de doelstel-
lingen van artikel 8 Kaderrichtlijn, waaronder de belangen van consumenten een
belangrijk aandachtsgebied vormt. Niet valt in te zien, waarom consumenten of belan-
genorganisaties niet in het kader van een nationale consultatie opmerkingen zouden
kunnen maken.499 Het valt buiten het bestek van dit onderzoek, waar slechts de positie
van telecommunicatieondernemingen wordt behandeld, om hier verder op in te gaan.
In elk geval dient te worden opgemerkt dat de interpretatie van het belanghebbende
begrip niet louter een nationale aangelegenheid is.

Maatregelen
Ten slotte dient nog een ander aspect van artikel 6 Kaderrichtlijn te worden bespro-
ken. Dit betreft de vraag op welke categorieën handelingen van de toezichthouder de
consultatieverplichting rust. Artikel 6 Kaderrichtlijn hanteert het begrip maatregelen:
de consultatieverplichting geldt voor elk voornemen van de toezichthouder tot het
treffen van ‘maatregelen’. Wat dient nu onder dit laatste begrip te worden verstaan?
Naar Nederlands recht is het begrip maatregelen vertaald naar het besluitbegrip, als
het centrale aanknopingspunt voor de procedurele voorschriften van de Algemene
wet bestuursrecht. Echter in de toezichtpraktijk van OPTA, doch ook van andere toe-
zichthouders, komt het regelmatig voor dat OPTA geen formeel besluit neemt in de
zin van artikel 1:3 Awb, doch diverse handelingen verricht die worden aangeduid met
termen als ‘informele zienswijze’, ‘rapporten’, ‘consultatiedocumenten’, ‘richtsnoeren’,
‘(rechts)oordelen’, danwel in briefvorm vastgelegde standpunten zonder nadere aan-
duiding. In sommige van deze situaties wordt de markt (vrijwillig) geconsulteerd, in
andere gevallen vindt geen overleg met de markt plaats. In de praktijk komt het even-
eens voor dat buiten elke formele procedure om – onder geheimhouding – met
betrokken marktpartijen akkoorden worden bereikt over toekomstig marktgedrag.500
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496 Rb. Rotterdam 7 januari 2002, Versatel vs. OPTA, Mediaforum 2002/3, Jur. nr. 9, p. 98-100, m.nt.
M. Geus en Computerrecht 2002/3, p. 182-187, m.nt. A.T. Ottow.

497 ABRvS 18 februari 2004, AB 2004/113.
498 Braeken 2005, p. 8.
499 Vgl. Dekker 2002, p. 61-62, waarin hij aangeeft dat ook onder de Mededingingswet onder omstandig-

heden een consument als belanghebbende zou dienen te worden aangemerkt.
500 Een ander voorbeeld betreft de ‘afspraken tussen de mobiele operators en de NMa, aangaande de verlaging

van de mobile terminating tarieven, waarbij ook OPTA een belangrijke rol gespeeld heeft. Deze afspraken
zijn niet openbaar gemaakt. Een verzoek tot openbaarmaking van de relevante stukken aangaande deze
afspraken op grond van de Wob zijn door OPTA afgewezen: beslissing op bezwaar 2 december 2004 ver-
zoek van ACT, kenmerk OPTA/JUZ/2004/204094 (niet gepubliceerd). OPTA heeft in het kader van de
bezwaarprocedure enkele stukken verstrekt, doch niet de relevante stukken aangaande mogelijke afspra-
ken. OPTA overweegt dat zij hiertoe niet gehouden is opgrond van artikel 10, lid 1, sub c Wob.
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Een voorbeeld. In de EDC-procedure501 werd in het kader van artikel 8:29 Awb (zie over deze

bepaling Hoofdstuk 7) correspondentie tussen KPN Telecom en OPTA aan de betrokken pro-

cespartijen ter beschikking gesteld. De rechter-commissaris overwoog dat deze stukken niet als

vertrouwelijk konden worden aangemerkt. Het betrof brieven van 27 en 28 juli 2000 en 17

augustus 2000. In deze brieven worden afspraken tussen KPN Telecom en OPTA vastgelegd

aangaande interconnectietarieven. In deze afspraken verbond OPTA zich jegens KPN Telecom

om het kostentoerekeningsmodel van EDC voor originating diensten te handhaven en geen

efficiency correcties toe te passen, waarbij KPN Telecom als ‘tegenprestatie’ haar EDC proce-

dures introk. Deze afspraken voltrok zich achter gesloten deuren en zijn door OPTA volledig

buiten het dossier gehouden. Achteraf bezien verklaart deze afspraak de ‘ommezwaai’ van

OPTA, waarbij na eerst het EDC-model te hebben verworpen, nadien toch aan dit systemen

voor originating diensten bleef vast houden. Het moge duidelijk zijn dat deze afspraken ten

onrechte buiten het besluitvormingsproces zijn gehouden. Nog afgezien van de vraag of deze

correspondentie in de zin van de Awb als een ‘besluit’ dient te worden beschouwd, dient een

dergelijke afspraak (met aanzienlijke gevolgen voor concurrenten op de markt) als een ‘maat-

regel’ in de zin van artikel 6 Kaderrichtlijn te worden beschouwd.

Van enige transparantie is vanzelfsprekend in die gevallen geen sprake. Aangezien in
de meeste gevallen geen sprake is van een formeel besluit, is de werkwijze van de toe-
zichthouder niet toetsbaar (indien de handeling al bekend zou zijn). Hierdoor blijft
een deel van het werkterrein van de toezichthouder buiten schot, waarvoor geen ver-
antwoording door de toezichthouder behoeft te worden afgelegd. Van enige procedu-
ral accountability is onder die omstandigheden geen sprake. Deze werkwijze zou onder
het nieuwe recht in strijd kunnen zijn met de vereisten van artikel 6 Kaderrichtlijn,
indien deze handelingen als ‘maatregelen’ zouden kunnen worden gekwalificeerd. Vol-
gens de tekst van deze bepaling gaat het daarbij om maatregelen die aanzienlijke
gevolgen voor de markt kunnen hebben. Daarnaast volgt uit de tekst dat het daarbij
gaat om maatregelen door de toezichthouder te nemen ‘in overeenstemming met deze
richtlijn of de bijzondere richtlijnen’. De richtlijn legt het begrip maatregelen niet ver-
der uit. Elders wordt tevens gesproken over ‘maatregelen’ (artikel 8, lid 1 Kaderricht-
lijn) of het opleggen van ‘verplichtingen’ (bijvoorbeeld artikel 8, lid 1
Toegangsrichtlijn). Frappant is te constateren dat ook in de Telecommunicatiewet zelf
geen eenduidige terminologie wordt gehanteerd. Ook in artikel 3.13 Tw wordt gespro-
ken over ‘maatregelen’, welke niet verder worden gekwalificeerd.

In artikel 3, lid 3 Kaderrichtlijn is bepaald dat de lidstaten er voor zorgdragen dat de
toezichthouders hun bevoegdheden ‘onpartijdig en op transparante wijze uitoefenen’.
Dit artikel gelezen in combinatie met de consultatieverplichting van artikel 6 Kader-
richtlijn – mede in het licht van de doelstellingen van het nieuwe regelgevend kader –
brengt met zich mee dat het begrip ‘maatregelen’ ruim dient te worden uitgelegd,
zodat bij belangrijke handelingen van de toezichthouder vooraf een consultatie met
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501 Rb. Rotterdam 23 december 2003, Tele2 e.a. vs. OPTA, niet gepubliceerd.
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de markt plaatsvindt. De huidige tekst van artikel 6b.1, lid 1 Tw vormt een te beperk-
te implementatie van artikel 6 Kaderrichtlijn. De consultatieverplichting dient op
meer categorieën handelingen van OPTA te zien dan de besluiten als genoemd in dit
artikel alleen.

Een voorbeeld. De consultatieverplichting dient ook te gelden voor de vaststelling door OPTA

dat niet wordt overgegaan tot een aanwijzing, aangezien in de visie van OPTA sprake zou zijn

van daadwerkelijke concurrentie op de markt. Ook voor dergelijke constateringen, zou voor-

af een consultatie dienen plaats te vinden. Onder het oude recht is vastgesteld dat de medede-

ling van OPTA (in een brief) dat niet tot aanwijzing (van KPN Mobile) werd overgegaan, niet

als een besluit in de zin van artikel 1:3, lid 1 Awb gekwalificeerd, waardoor dit standpunt van

OPTA niet toetsbaar was en (derde-)belanghebbenden buiten spel stonden.502 Deze uitspraak

lijkt niet langer houdbaar, bezien vanuit de consultatieverplichting die geldt krachtens artikel

6 Kaderrichtlijn. Ook indien OPTA meent dat er geen aanleiding is tot een aanwijzing over te

gaan, zal zij op grond van dit artikel belanghebbenden dienen te consulteren.

In elk geval dient te worden geconstateerd dat die handelingen van de toezichthouder,
waarbij onder geheimhouding afspraken met een of meer marktpartijen worden
gemaakt in strijd is met het transparantiebeginsel, zoals dat is neergelegd in artikel 3,
lid 3 Kaderrichtlijn. In Hoofdstuk 7 zal nader op het openbaarheidsbeginsel worden
ingegaan.

Ook indien de openbare voorbereidingsprocedure niet van toepassing is, kan onder
omstandigheden sprake zijn van een hoorplicht van de betrokken belanghebbende(n).
In dat geval zijn de bepalingen van Afdeling 4.1.2 Awb van belang.503 In de jurispruden-
tie ten aanzien van het optreden van OPTA en de NMa is eveneens door de civiele rech-
ter ten aanzien van feitelijk handelen van deze bestuursorganen aandacht besteed aan
deze hoorplicht. De vraag of de betrokken belanghebbende vooraf in de gelegenheid is
gesteld te worden gehoord, vormt een belangrijke factor bij de beoordeling van het
optreden van de toezichthouder. In de zaak TPG vs. OPTA504 oordeelde de rechtbank dat
de door OPTA aan de belastingdienst geschreven brief, waarin zij een oordeelde vorm-
de ten aanzien van de postale status van de belastingaangiftebiljetten, en de publicatie
van deze brief op haar website onrechtmatig was. Deze onrechtmatigheid was gelegen in
het feit dat OPTA verzuimd had eerst ook TPG hierover te consulteren. Deze onrecht-
matige situatie had OPTA echter – naar het oordeel van de rechtbank – bijtijds onge-
daan gemaakt, door alsnog een consultatieronde over haar oordeel in te lassen en op de
website het voorbehoud te maken dat ‘aan dit standpunt geen rechten kunnen worden
ontleend’. Eenzelfde benadering volgende de civiele rechter in de zaak Vodaphone Liber-
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502 Rb. Rotterdam 25 november 2002, Versatel vs. OPTA en KPN Telecom, TJ 139 en Rb. Rotterdam 
25 november 2002, Energis vs. OPTA en KPN Telecom, TJ 140.

503 Voor een algemene behandeling van de hoorplicht: Damen e.a. 2003, p. 354-366.
504 Rb. Den Haag 17 maart 2004, TPG vs. OPTA, LJN AO5781 en Mediaforum 2004-5, Jur. nr. 19, p. 182-

188, m.nt. V. Textor & A.T. Ottow.
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tel vs. Staat,505 waarin het gerechtshof tot het oordeel komt dat Vodaphone Libertel een
voldoende belang had bij een publicatieverbod van een deskundigenrapport, aangezien
zij door de NMa niet in de gelegenheid was gesteld daarover te worden gehoord. Uit deze
jurisprudentie kan worden geconcludeerd dat de rechter groot belang hecht aan de
hoorplicht van betrokken belanghebbenden. Schending van deze hoorplicht kan tot
onrechtmatigheid van het optreden van de betrokken toezichthouder leiden.506 Dit is
slechts anders daar waar een spoedeisend belang in het geding is of de wettelijk voorge-
schreven termijn te kort zijn om aan de hoorplicht te kunnen voldoen.507

5.5 Procedurele voorschriften ten aanzien van termijnen

5.5.1 Inleiding: het belang van snelheid

Een belangrijk aspect van het toezicht op een zich snel ontwikkelende markt betreft
termijnen en doorlooptijden van de besluitvorming door de toezichthouder.508 Indien
besluiten te lang op zich laten wachten gaat de actualiteitswaarde verloren en is het
mogelijk dat besluiten ‘als mosterd na de maaltijd’ komen. Vaak zitten betrokken
marktpartijen om een snelle oplossing verlegen en zorgt vertraging in het besluitvor-
mingsproces tot een aantasting van hun concurrentiepositie, ten voordele van de
ondernemingen die reeds gevestigde posities op de markt hebben. Bovendien leidt een
langzame besluitvorming tot rechtsonzekerheid, hetgeen de ontwikkelingen en inves-
teringen op de markt nadelig kunnen beïnvloeden. In het rapport ‘Zes jaar bestuur en
rechtspraak’ van het Instituut voor Informatierecht is onderzoek naar de termijnen en
doorlooptijden gedaan. In dit rapport is geconstateerd dat bij de afhandeling van
geschillen en de behandeling van bezwaarschriften sprake is van lange doorlooptijden
bij OPTA.509 Geconcludeerd wordt dat het optreden van OPTA aan effectiviteit heeft
ingeboet door de lange doorlooptijden in de besluitvorming. In de in het rapport
onderzochte periode 1 augustus 1997-15 december 2003 bedroeg de gemiddelde
doorlooptijd tussen het aanhangig maken van het geschil bij OPTA en het moment
waarop OPTA een besluit gemiddeld 192 dagen (met een minimum van 52 dagen en
een maximum van 648 dagen).510 Uit het rapport ‘de Telecommunicatiewet en hand-
having’ van het Instituut voor Informatierecht blijkt dat ook in het geval van de
besluitvorming van OPTA inzake handhaving de doorlooptijden (in de onderzochte
periode) als ‘lang zijn te kwalificeren’.511
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505 Hof Den Haag 25 september 2003, Staat vs. Vodaphone Libertel, KG 2003, 257.
506 Zie tevens: Hof Den Haag 24 februari 2005, Accell e.a. vs. Staat, LJN AS9694.
507 Zie artikel 4.11 Awb en Vz. Rb. Rotterdam 26 januari 2004, Tele2 e.a. vs. OPTA, TJ 206.
508 Zie in algemene zin over de redelijke termijn (het decisiebeginsel): De Waard 1987, p. 225-244.
509 Dommering e.a. 2003, p. 31-33.
510 Idem, p. 20.
511 Ottow e.a. 2005, p. 47-49. Voor de onderliggende kwantitatieve gegevens van deze conclusie: zie p. 34-

35 van het rapport.
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Een belangrijk kenmerk van deze regulering is dat sprake is van marktordeningsrecht.
De economische context is van groot belang, waarbij een markt die voorheen (bijna
volledig) gecontroleerd werd door een monopolist, nu via actief optreden wordt open
gebroken. De telecommunicatiemarkt betreft een netwerkmarkt:512 de monopolist
beschikt over netwerken, waartoe nieuwe telecommunicatieondernemingen toegang
dienen te verkrijgen, willen zij (op korte termijn) diensten aan gebruikers kunnen
aanbieden. Er is hierdoor voor deze nieuwkomers een grote afhankelijkheid van de
incumbent. Zonder de medewerking van de incumbent, kunnen zij in veel gevallen
geen diensten aanbieden. Dit doet zich met name voor bij de koppeling van netwer-
ken (zgn. interconnectie) en de toegang tot netwerkonderdelen (bijvoorbeeld bij ont-
bundelde toegang en collocatie). Daarbij speelde (en in zeker opzicht doet het dat nog
steeds) het element tijd een belangrijke rol. Gezien de voor nieuwkomers te verrich-
ten investeringen dienen zij zo snel mogelijk een voet aan de grond te krijgen en hun
diensten aan te bieden. De gedragingen van aangewezen marktpartijen zullen er dan
ook altijd op zijn gericht vertragingen in het proces te bewerkstellingen. Bovendien
doen zich op de markt snelle, technologische ontwikkelingen voor. Dit maakt het tot
een zeer dynamische markt, waarop veranderingen zich snel afspelen. Het optreden
van een toezichthouder en de rechter dient hierop te zijn ingesteld. Het tijdselement
is cruciaal, zowel voor nieuwkomers als voor de incumbent of aangewezen marktpar-
tijen.513

5.5.2 Geschilbeslechting

Zowel de Europese als de nationale wetgever en OPTA hebben onder het nieuwe recht
meer oog voor het belang van snelle procedures en doorlooptijden.514 Zo is in de
Kaderrichtlijn de termijn voor geschilbeslechting is verkort van zes maanden (zie arti-
kel 9, lid 5 oude Interconnectierichtlijn515) naar vier maanden.516 In tegenstelling tot de
oude tekst van de Interconnectierichtlijn, is in artikel 20 Kaderrichtlijn nu wel uitdruk-
kelijk de mogelijkheid opgenomen dat de nationale toezichthouder niet aan de termijn
van vier maanden gebonden is ‘in uitzonderlijke omstandigheden’. Deze uitzondering
wordt niet nader toegelicht, doch dient – in het licht van de genoemde doelstellingen
en het bewerkstelligen van meer efficiëntie in de nationale procedures – restrictief te
worden uitgelegd.
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512 Voor de economische achtergronden van een dergelijke netwerkmarkt: Van Damme & Hancher 2000,
p. D6-D9. Voor de reguleringsaspecten van dergelijke markten: Dommering 2002, p. 24-33.

513 Vgl. Dommering e.a. 2003, p. 32.
514 Zie voor de behandeling van termijnen in het Nederlandse bestuursprocesrecht in het licht van een

zorgvuldige beslissingsprocedure: Damen e.a. 2003, p. 371-375.
515 Richtlijn 97/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1997 inzake interconnectie op

telecommunicatiegebied, wat betreft de waarborging van de universele dienst en van de interoperabi-
liteit door toepassing van de beginselen van Open network provision (ONP), Pb EG 1997, L 199/32.

516 Vgl. de termijn voor geschilbeslechting in energiezaken: twee maanden (Beleidsregel procedure geschil-
len energie, p. 8, www.dte.nl).

05.qxd  10-04-2006  14:16  Pagina 204



Als gevolg van artikel 20, lid 1 Kaderrichtlijn, is nu in artikel 12.5, lid 1 Tw (nieuw)
bepaald dat OPTA geschillen binnen 17 weken na ontvangst van de aanvraag dient te
beslissen. In lid 3 wordt (in navolging van artikel 20, lid 1 Kaderrichtlijn) bepaald dat
OPTA deze termijn in ‘uitzonderlijke gevallen’ kan verlengen. Gezien de dwingende
tekst van lid 3 kan tot deze categorie van gevallen niet de situatie behoren, waarbij
OPTA de termijnberekening stilzet voor het vergaren van informatie bij marktpartij-
en (hetgeen nu de standaardpraktijk van OPTA is).517

Het is niet aannemelijk dat een dergelijke situatie in de Kaderrichtlijn bedoeld is.
Indien deze praktijk van OPTA zou worden aanvaard, dan zou deze nationale proce-
dureregel een direct werkende bepaling van Europees recht opzij zetten, hetgeen in
strijd zou zijn met de verplichte doorwerking van het gemeenschapsrecht.518 Boven-
dien komt de toepassing van deze nationale procedureregel in strijd met het effectivi-
teitsbeginsel. Immers, deze regel maakt in feite de toepassing van de regel van artikel
20 Kaderrichtlijn onmogelijk of in elk geval uiterst moeilijk. Daarnaast kan deze regel
moeilijk worden gerechtvaardigd op grond van het rechtszekerheidsbeginsel. Juist het
rechtszekerheidsbeginsel vraagt om een definitief besluit binnen een vaste termijn. De
nationale toezichthouder kan in deze situatie aan de werking van de termijn van 4
maanden niet ontsnappen door een beroep te doen op de in artikel 20 Kaderrichtlijn
opgenomen uitzonderingssituatie. Het valt moeilijk in te zien dat het verzamelen van
informatie door de nationale toezichthouder als een ‘uitzonderlijke situatie’ moet
worden beschouwd. Immers, het verzamelen van informatie valt onder de dagelijkse
bezigheden van de toezichthouder en is inherent aan zijn toezichtstaak. De organisa-
tie van het toezicht dient zodanig te worden ingericht dat de toezichthouder in staat
is binnen de gestelde termijn (van 4 maanden) haar onderzoek af te ronden en tot een
besluit te komen. Het betreft hier geen termijn van orde, doch een fatale termijn waar-
binnen de besluitvorming dient te zijn afgerond.

Deze uitzondering van artikel 20 Kaderrichtlijn in het kader van geschilbeslechting
kan eveneens niet zijn geschreven voor de verplichting tot het doorlopen van een
nationale consultatieprocedure of Europese coördinatieprocedure, zoals de wetgever
in de Memorie van Toelichting lijkt te suggereren:

‘Dat definitieve besluit moet binnen de termijn van zeventien weken worden genomen. Het

derde lid van artikel 12.5 voorziet in de situatie waarin het niet mogelijk is om binnen zeven-

tien weken een geschil te beslechten. Dit kan het geval zijn indien het voorgelegde geschil van

zodanige aard is dat het besluit dat het college voornemens is te nemen grote consequenties

zou kunnen hebben voor partijen die niet bij het geschil zijn betrokken. In een dergelijk geval
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517 Vgl. Ottow 2003a, p. 17 en Dommering e.a. 2003, paragraaf 6.3. OPTA doet hierbij een beroep op arti-
kel 4:15 Awb.

518 Vgl. opschorten van termijnen door de Europese Commissie met als doel tijdswinst: zie HJEG 
15 februari 2001, Oostenrijk vs. Commissie, zaak C-99/98, Jur. 2001, p. I-1101.
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zou het college eerst een consultatie kunnen houden. De uitkomsten van die consultatie kun-

nen vervolgens worden betroken bij het door het college te nemen besluit.’519

Kennelijk gaat de wetgever er hier van uit dat in geval van een nationale danwel Euro-
pese consultatie OPTA – in het kader van een ontwerpgeschilbesluit – geen verplich-
ting zou hebben de besluitvorming binnen zeventien weken af te ronden. De wetgever
miskent hierbij de systematiek van de Kaderrichtlijn, waar zowel in een consultatie-
ronde als de beslistermijn van vier maanden is voorzien. De Kaderrichtlijn koppelt de
uitzondering van artikel niet aan het moeten doorlopen van een consultatieronde.
Deze zit reeds verdisconteert in de maximale termijn van vier maanden. Ook in het
procedurereglement van OFCOM (voorheen Oftel), ‘Dispute resolution under the
new EU Directives’520 wordt hier van uitgegaan:

‘Oftel recognises that short consultation periods can cause difficulty for stakeholders, and will

give as much advance warning as possible of consultations but as Figure 4 illustrates (bearing

in mind that the 4 month deadline is a maximum and the target is ‘the shortest possible time’)

longer periods of consultation will neither be feasible nor desirable under the new regime.’

In de Procedureregeling geschillen en handhaving OPTA (de Procedureregeling)521

wordt ten onrechte voorbij gegaan aan het inpassen van het geschil en de handha-
vingsprocedure in de voorgeschreven nationale consultatieprocedure en Europese
coördinatieprocedure. Zoals gezegd (zie paragraaf 5.4.3), volgt uit artikel 7 (3) van de
Kaderrichtlijn dat voor alle besluiten van het College die onder artikel 5 Toegangs-
richtlijn (Richtlijn 2002/19/EG) vallen – en die van invloed zijn op de handel tussen
de lidstaten – de consultatieprocedure bedoeld in dat artikel dient te worden gevolgd.
Hieronder vallen dus ook besluiten genomen in het kader van geschilbeslechting en
handhaving voorzover deze betrekking hebben op toegang en interconnectie (zie arti-
kel 5(4) Toegangsrichtlijn) en niet alleen de geschillen betreffende interoperabiliteit,
waar de tekst van de artikelen 6b.1, lid 1 en 6b.2, lid 2 Tw vanuit gaat (zie paragraaf
5.3.3). De Procedureregeling dient duidelijkheid te verschaffen over de plaats van
bedoelde consultaties in de procedures voor geschilbeslechting en handhaving. Het is
de vraag of OPTA de wettelijke termijn van 17 weken zal kunnen halen, ervan uitgaan-
de dat de consultaties beschreven in artikel 6b.1 en 6b.2 Tw gevolgd dienen te worden.
Gezien het belang van de wettelijke termijn van 17 weken522 voor het nemen van een
beslissing op een aanvraag tot geschilbeslechting, is duidelijkheid gewenst over de ter-
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519 Kamerstukken II, vergaderjaar 2002-2003, 28 851, nr. 3, p. 167.
520 A statement by Oftel and the Radiocommunications Agency, 28 February 2003, www.oftel.gov.uk,

paragraaf 4.7.
521 Gepubliceerd op www.opta.nl.
522 In artikel 21, lid 3 Procedureregeling is bepaald dat OPTA bevoegd is de beslistermijn van 17 weken ‘in

uitzonderlijke gevallen’ te verlengen met een termijn van maximaal 8 weken. Deze verlenging is even-
wel in strijd met de maximale beslistermijn van 4 maanden van artikel 20 Kaderrichtlijn.
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mijnen die op verschillende momenten gedurende de procedure gelden en in het bij-
zonder het specifieke moment waarop een termijn begint te lopen.

5.5.3 Aanwijzings- en handhavingsbesluiten

Voor de aanwijzings- en handhavingsprocedures staan in de richtlijnen en de Tele-
communicatiewet geen specifieke termijnvoorschriften, waarbinnen de besluitvor-
ming dient te zijn afgerond. In dat geval geldt de algemene regeling van de artikelen
4.13 en 4: 14 Awb voor zover het procedures naar aanleiding van een verzoek betreft.
De hoofdregel is dat het college binnen 8 weken dient te beslissen na ontvangst van
het verzoek (om handhaving), tenzij binnen die termijn wordt aangegeven op welke
redelijke termijn wel kan worden beslist. In de Procedureregeling523 wordt deze rege-
ling overgenomen ten aanzien van handhavingsbesluiten. De aanwijzingsprocedure
zal in veel gevallen niet op verzoek zijn, doch ambtshalve. In dat geval gelden geen spe-
ciale voorschriften, met uitzondering van de termijnen die gelden in het kader van de
Europese coördinatieprocedure en de nationale consultatieprocedure. Voor de natio-
nale coördinatieprocedure geldt krachtens artikel 6b.1, lid 1 Awb voor het indienen
van bedenkingen de algemene regeling van de uniforme openbare voorbereidingspro-
cedure. In artikel 3: 16 Awb is een termijn van zes weken voorgeschreven.524 De afwe-
zigheid van een beslistermijn in het kader van een aanwijzingsbesluit valt – gezien
belang van snelle doorlooptijden en korte beslistermijnen –moeilijk te verenigen met
de dynamiek van de telecommunicatiemarkt. De door OPTA in het kader van een
marktonderzoek verzamelde gegevens verouderen snel, hetgeen korte beslistermijnen
noodzakelijk maakt. In de Richtsnoeren marktanalyse en marktmacht benadrukt de
Commissie eveneens het belang van een snelle besluitvorming:

‘129. De markten in de sector elektronische communicatie zijn dynamisch en de structuur

ervan verandert snel. De NRI’s moeten erop toezien dat de beoordeling van de concurrentie-

situatie, de openbare raadpleging en het aanmerken van marktpartijen als ondernemingen

met aanzienlijke marktmacht binnen een redelijke termijn worden uitgevoerd. Onnodige ver-

traging in het besluitvormingsproces zou nadelige gevolgen kunnen hebben voor de belang-

stelling van ondernemingen om in de relevante markt te investeren, en daardoor ook voor de

belangen van de consument.’525
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523 Artikel 30 luidt: ‘Artikel 30; 1. Het college hanteert een beslistermijn van 8 weken. 2. Indien het college
geen besluit kan nemen binnen 8 weken, deelt het college dit aan de aanvrager mede en noemt hij daar-
bij een redelijke termijn waarbinnen het besluit wordt genomen.’

524 Conform artikel 6b.1, lid 3 Tw is de bepaling van artikel 3:18 Awb niet van toepassing. Deze regeling is
ingevoerd bij de invoering van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure: Aanpassing van diver-
se wetten van de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb (Aanpassingswet uniforme
openbare voorbereidingsprocedure), Stb. 2005, 282.

525 Richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling van de aanmerkelijke markt-
macht in het bestek van het gemeenschappelijk regelgevend kader voor elektronische communicatie-
netwerken en -diensten, Pb EG 2002, C 165/03, paragraaf 129.
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In paragraaf 145 van dezelfde mededeling geeft de Commissie aan een termijn van
twee maanden als ‘redelijk’ in de zin van artikel 6 Kaderrichtlijn te beschouwen. De
Nederlandse termijn van zes weken lijkt dan ook in elk geval voor de inspraakproce-
dure aan het redelijkheidsvereiste te voldoen. OPTA zal echter ook zelf binnen een
redelijke termijn dienen te beslissen. Vooralsnog blijft onduidelijk wanneer het stilzit-
ten van OPTA in het geval van het niet nemen van een besluit als een fictieve weige-
ring moeten worden beschouwd c.q. als niet redelijk.526 Het verdient aanbeveling dat
OPTA aan duidelijke, strakke beslistermijnen wordt gebonden, waarbij voldoende
rekening wordt gehouden met de dynamiek van de markt

5.6. De rol van andere toezichthouders

De Kaderrichtlijn bevat tevens bepalingen betreffende de aanmelding van ontwerpbe-
sluiten bij de andere nationale regelgevende instanties en bepalingen die een nauwere
samenwerking tussen deze autoriteiten dienen te bewerkstelligen. Artikel 7 Kaderricht-
lijn en artikel 21 Kaderrichtlijn verplicht tot samenwerking tussen de nationale autori-
teiten onderling en met de Europese Commissie, doch verplicht niet tot de oprichting
van een separate groep van nationale toezichthouders. In overweging 36 van de Kader-
richtlijn deelt de Commissie mede voornemens te zijn een European Regulators Group
for Electronic Communications Networks and Services (‘ERG’) op te richten. De Com-
missie heeft bij besluit van 29 juli 2002527 de ERG opgericht. De ERG bestaat uit de
nationale toezichthouders en de Commissie. De ERG komt regelmatig bij elkaar en
wisselt informatie uit en publiceert aanbevelingen met betrekking tot de toepassing van
het nieuwe regelgevend kader. De coördinatie tussen de nationale autoriteiten werd
noodzakelijk geacht om de harmonisatie van het Europese telecommunicatierecht ver-
der vorm te geven, grensoverschrijdende situaties beter op elkaar af te stemmen en
tegenstrijdige besluitvorming door de nationale toezichthouders te voorkomen.528 Het
ontstaan van dergelijke netwerken is een nieuwe tendens in het Europese recht, welke
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526 Zie over het niet-tijdig beslissen door een bestuursorgaan: Jansen 2003. In de Tweede Kamer is bepleit
een dwangsominstrument te hanteren, als een sanctiemiddel tegen niet tijdige besluitvorming, waarbij
tevens fatale termijnen worden geïntroduceerd: Wet beroep bij niet tijdig beslissen, Kamerstukken II,
vergaderjaar 2005-2006, 30 435, nr. 1. Tegen dit initiatief is Klap 2005. Het introduceren van dwang-
sommen lijkt inderdaad ver te gaan. Wel dient in de Tw voor alle soort besluiten van OPTA een duide-
lijke beslistermijn te worden opgenomen, vergelijkbaar met de regeling voor geschillen. Indien OPTA
zich niet aan deze termijnen houdt, hebben betrokken marktpartijen de mogelijkheid een voorziening
bij de rechter te verzoeken: zie bijvoorbeeld Rb. Rotterdam 5 juni 2003, Tele2 vs. OPTA, TJ 176 en Rb.
Rotterdam 5 juni 2003, Tele2 vs. OPTA, TJ 177.

527 Besluit 2002/627/EG van de Commissie van 29 juli 2002 tot oprichting van de Europese Groep van
regelgevende instanties voor eletronische communicatienetwerken en -diensten (Pb EG 2002,
L 200/38). Daarnaast bstaat er nog de zogenaamde Independent Regulators Group (‘IRG’), welke infor-
meel samenwerkingsverband in 1997 werd opgericht tussen de nationale toezichthouders van de lid-
staten en de andere deelnemers aan de Europese Economische Ruimte, doch zonder de Commissie. Dit
samenwerkingsverband blijft hier verder buiten beschouwing.

528 Zie paragraaf 138 Richtsnoeren marktanalyse en aanmerkelijke marktmacht van de Europese Commis-
sie, Pb EG 2002, C 165/03.
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zich op diverse terreinen voordoet. Dit speelt bijvoorbeeld op het terrein van het gene-
rieke mededingingsrecht529 en het financiële toezicht.530 Het creëren van dergelijke net-
werken biedt de mogelijkheid de toezichtpraktijken in de diverse lidstaten beter op
elkaar af te stemmen en besluitvorming te coördineren. Bovendien kan het netwerk
fungeren als adviesorgaan voor de Commissie bij de totstandkoming van nieuwe regel-
geving of de implementatie van richtlijnen in de diverse lidstaten.

In het hierna volgende zal op de positie van de ERG, de nationale telecommunicatie-
autoriteiten uit de andere lidstaten en de nationale mededingingsautoriteit bij het
besluitvormingsproces van de betrokken telecommunicatieautoriteit worden bespro-
ken.

5.6.1 De positie van de ERG

De ERG531 heeft geen formele geen rol in het besluitvormingsproces van de nationale
autoriteiten. Deze (horizontale) samenwerking is evenwel het indirecte gevolg van arti-
kel 7, lid 2 Kaderrichtlijn. Krachtens artikel 7, lid 2 Kaderrichtlijn werken deze instan-
ties ‘op transparante wijze’ met elkaar en de Commissie samen ‘om te zorgen voor de
consistente toepassing in alle lidstaten van deze richtlijn en van bijzondere richtlijnen’.
In dit artikellid wordt expliciet vermeld dat zij dienen te streven naar overeenstem-
ming, met name over alle soorten instrumenten en oplossingen die het meest geschikt
zijn om specifieke situaties op de markt aan te pakken. Dit heeft bijvoorbeeld geresul-
teerd in het gemeenschappelijk standpunt van de ERG over de remedies op te leggen
bij de aanwijzingen voor aanmerkelijke marktmacht. Dergelijke ERG-documenten
hebben formeel geen juridische status en vormen geen standpunt van de Commissie.
Duidelijk is evenwel dat dergelijke standpunten van de ERG belangrijke documenten
vormen, die een rol zullen spelen in de praktijk van de nationale toezichthouders en de
rechtelijke toetsing van de besluiten van de nationale tozichthouders.

In de rechtspraak heeft een dergelijk Europees beleidsdocument reeds invloed gehad
op de toetsing van een besluit van een nationale toezichthouder. In de zaak Electrabel
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529 Vgl. bijvoorbeeld de artikelen 11-16 Verordening (EG) Nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002
betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag (Pb EG
2003, L 1/1). Over deze samenwerking is tevens een mededeling van de Commissie gepubliceerd: Mede-
deling van de Commissie betreffende de samenwerking binnen het netwerk van mededingingsautori-
teiten (Pb EG, C 101/43). Hierin is een gedetailleerde regeling opgenomen voor de taakverdeling en
afstemming tussen de nationale autoriteiten en de Commissie voor de toepassing van de artikelen 81
en 82 EG-Verdrag. Zie over de status en de rol van (mededingings)netwerken: Lavrijssen & Hancher
2005.

530 Het Europese comité van nationale toezichthouders in de financiële sector: CESR. Zie over de groei van
dit netwerk: speech van A. Docters van Leeuwen op 30 november 2004 te Amsterdam, gepubliceerd op
de website van de AFM.

531 De ERG heeft een eigen website: www.erg.eu.int.
532 CBB 2 augustus 2002, Electrabel e.a. vs. DTe, LJN AE6773.
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e.a. vs. DTe532 verwijst het CBB naar ‘overleg in Europees verband’, daarmee doelend
op het overleg dat in die zaak werd gevoerd binnen het Electricity Regulatory Forum
van Florence. In het forum wordt getracht overeenstemming te bereiken voor proble-
men ten aanzien van grensoverschrijdende handel in elketriciteit, waarvoor Richtlijn
96/92 EG geen oplossingen biedt. Het CBB toetst de redelijkheid van het besluit van
de DTe mede aan de in het kader van de Electricity Regulatory Forum gemaakte
afspraken, waardoor deze afspraken een formelere status verkrijgen, waarmee de DTe
bij haar besluitvorming rekening dient te houden.

Lavrijssen & Hancher533 bepleiten dat uit de algemene plicht tot loyale samenwerking
op grond van artikel 10 EG-verdrag zou dienen te worden afgeleid dat de nationale toe-
zichthouders zoveel mogelijk met deze beleidsdocumenten rekening dienen te houden.
Op zich kan worden aangenomen dat de nationale toezichthouders zoveel mogelijk
met deze beleidsdocumenten rekening houden, doch de ERG heeft geen formele beslis-
singsbevoegdheid. Het document kan niet meer zijn dan een belangrijke leidraad en de
nationale toezichthouders blijven de bevoegdheid behouden zelf de richtlijnen toe te
passen, voorzover daarbij de procedures van de artikelen 6 en 7 Kaderrichtlijnen in acht
worden genomen. Wel dient te worden aangenomen dat in het geval een nationale toe-
zichthouder afwijkt van de beleidsdocumenten, dit onderbouwd dient te worden.

5.6.2 De positie van de telecommunicatieautoriteiten uit andere lidstaten 

Anders ligt het bij de individuele autoriteiten van de diverse lidstaten. Zij hebben een
formele positie in het besluitvormingsproces van andere nationale telecommunicatie-
autoriteiten. Dit recht ligt verankerd in artikel 7, leden 3-5 Kaderrichtlijn en voor de
beslechting van grensoverschrijdende geschillen in artikel 21 Kaderrichtlijn. Krach-
tens artikel 7, lid 5 Kaderrichtlijn dient de nationale autoriteit ‘zoveel mogelijk reke-
ning te houden’ met de opmerkingen van andere nationale autoriteiten.

Het grote verschil tussen samenwerking in de telecommunicatiesector en het generieke
mededingingsrecht is dat in het geval van het mededingingsrecht sprake is van overlap-
pende bevoegdheden: er doet zich een parallelle toepassing van de artikelen 81 en 82
EG-Verdrag voor. Zowel de Europese Commissie als de nationale autoriteiten kunnen
op basis van deze verdragsartikelen besluiten nemen. Deze overlappende bevoegdheden
vergen een vergaande coördinatie en afstemming, welke procedureregels c.q. conflictre-
gels nader zijn vastgelegd in de Mededeling van de Commissie betreffende de samen-
werking binnen het netwerk van mededingingsautoriteiten. Een dergelijke mededeling
bestaat niet voor de telecommunicatiesector. De situatie in het telecommunicatierecht is
evenwel wezenlijk anders dan in het generieke mededingingsrecht. In beginsel past de
nationale telecommunicatieautoriteit het toepasselijke nationale telecommunicatierecht
toe dat de implementatie vormt van de Europese telecommunicatierichtlijnen.
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533 ERG (03) 30 revl., www.erg.eu.int.
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Binnen dit besluitvormingsproces heeft de Commissie een advies c.q. vetorecht, doch
het uiteindelijke besluit is (in hoofdzaak) een nationale aangelegenheid. Toch valt niet
uit te sluiten dat tegenstrijdige nationale besluiten door de telecommunicatieautoritei-
ten in diverse lidstaten kunnen worden genomen. Om dergelijke discrepanties te ver-
mijden zijn ook de coördinatieprocedures in de Kaderrichtlijn opgenomen. Er dient
dan ook daadwerkelijk met de opmerkingen van de andere toezichthouders rekening
te worden gehouden. Wat zijn nu de gevolgen indien dit niet of naar de mening van de
andere autoriteit of de Commissie onvoldoende is gebeurd? Voor de beantwoording
van deze vraag kan inspiratie worden geput uit de jurisprudentie van het Hof van Jus-
titie, waar de Europese rechter procedureregels heeft ontwikkeld voor de oplossing van
grensoverschrijdende conflicten. Op basis van artikel 10 EG-Verdrag heeft het Hof van
Justitie bepaald dat er een plicht tot loyale samenwerking bestaat. Uit de zaak Banks534

kan worden afgeleid dat een advies van de autoriteit niet zomaar buiten beschouwing
kan worden gelaten. Bovendien kan deze autoriteit verzoeken de zaak opnieuw te
onderzoeken en het besluit zonodig in te trekken. Indien de beide autoriteiten het niet
eens worden dan kan de zaak aan de Europese Commissie worden voorgelegd. Slaagt
de Commissie er niet in de standpunten te verzoenen, dan staat het de betrokken auto-
riteiten vrij een niet-nakomingsprocedure in de zin van artikel 227 EG in te leiden, en
aldus het Hof van Justitie de mogelijkheid te bieden de juistheid van de standpunten te
onderzoeken (daar waar het de uitleg van EG-recht betreft).

Een vergelijkbare problematiek deed zich voor in de zaak HMG,535 waarbij de Afde-
ling Bestuursrechtspraak aan het Commissariaat voor de Media een vergelijkbare
plicht tot samenwerking vaststelde met de collega-autoriteit in Luxemburg. De Afde-
ling vernietigde het besluit van het Commissariaat voor de Media wegens strijd met
het zorgvuldigheidsbeginsel van artikel 3:2 Awb gelezen ‘in samenhang met doel en
strekking van de richtlijn en bezien in het licht van artikel 10 EG’, aangezien het besluit
tot gevolg zou hebben dat in strijd met de bedoeling van de betrokken richtlijn spra-
ke zou zijn van dubbel toezicht. Ter beantwoording van de vraag hoe het verschil van
inzicht tussen Nederland en Luxemburg moet worden opgelost, gaat de Afdeling
Bestuursrechtspraak in zijn vervolguitspraak536 eveneens te rade bij de conflictregeling
die het Hof van Justitie in het arrest Banks heeft neergelegd. Uit dit arrest leidt de
Afdeling af dat het Hof van Justitie de mogelijkheid biedt om het orgaan van de ande-
re lidstaat te verzoeken het besluit in te trekken en in geval van weigering het geschil
voor te leggen aan de nationale rechterlijke instantie van de lidstaat waartoe de weige-
rende autoriteit behoort.
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534 Zie de zaak Banks, waar het de juistheid van een zogenaamde E101-verklaring betrof betreffende de
sociale zekerheid bij grensoverschrijdende detacheringen: zaak C-178/97, Banks, Jur. 2000, p. I-2005,
besproken in Widdershoven 2004, p. 302-303.

535 ABRvS 10 april 2001, RTL/Veronica de Holland Media Groep S.A. en CLT-UFA S.A., Rawb 2001, 96,
m.nt. R. Widdershoven. Zie ook: Van der Gronden & Mortelmans 2001.

536 ABRvS 6 augustus 2003, RTL/De Holland Media Groep SA, JB 2003/263, besproken door Mortelmans
2003.
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Deze oplossing roept een aantal bestuursrechtelijke vragen op, waarop de Afdeling
geen antwoord biedt. Mortelmans537 wijst er in zijn bespreking van de uitspraak op dat
het maar de vraag is of de autoriteit uit de andere lidstaat als een ‘belanghebbende’ kan
worden beschouwd. Hoewel deze vraag in de eerste plaats een vraag is naar het
bestuursrecht van de betrokken lidstaat (in de HMG-casus een vraag naar Luxem-
burgs recht) dient bij de inkleuring van dit begrip – zoals reeds eerder aangegeven –
tevens de invloed van het Europese recht te worden betrokken. Bezien vanuit het effec-
tiviteitsbeginsel zou kunnen worden betoogd dat de nationale autoriteit, wiens advies
door de andere autoriteit in de wind wordt geslagen, een positie zou dienen te verkrij-
gen in de nationale besluitprocedure van de andere nationale autoriteit. Op deze wijze
zou daadwerkelijk een inconsistente toepassing van de richtlijnen kunnen worden
voorkomen en wordt de procedure van artikel 7 Kaderrichtlijn kracht bijgezet.

5.6.3 De positie van de nationale mededingingsautoriteit

De rol van de nationale mededingingsautoriteit is onder het nieuwe telecommunica-
tierecht aan belang toegenomen. Aangezien het uitdrukkelijk de bedoeling van de
Europese wetgever is het telecommunicatierecht toe te laten groeien naar het generie-
ke mededingingsrecht, vertoont het nieuwe telecommunicatierecht in deze nieuwe
fase veel gelijkenissen met het generieke mededingingsrecht. Het belangrijkste aan-
knopingspunt vormt daarbij het begrip aanmerkelijke marktmacht dat nu gelijk is
gesteld met het begrip economische machtspositie, zoals dat is neergelegd in artikel 82
EG-Verdrag en uitgelegd in de beschikkingspraktijk van de Commissie en de jurispru-
dentie van het Hof van Justitie. Het equivalent van artikel 82 EG-verdrag vormt in het
Nederlandse recht artikel 24 Mw. Een consistente toepassing van de begrippen aan-
merkelijke marktmacht en het begrip economische machtspositie is derhalve onder
het nieuwe recht onontbeerlijk. In het Europese recht is op grond van artikel 3, leden
4 en 5 en artikel 16, lid 1 Kaderrichtlijn de verplichting tot samenwerking tussen de
telecommunicatietoezichthouder en de nationale mededingingsautoriteit opgeno-
men. Bepaalt artikel 3, lid 4 meer op algemene wijze dat de lidstaten er voor zorgdra-
gen dat deze autoriteiten overleggen en samenwerken, ziet artikel 16, lid 1 in het
bijzonder dat de marktanalyse in samenwerking met de nationale mededingingsauto-
riteit wordt uitgevoerd.

In lidstaten is deze samenwerkingsverplichting op diverse wijzen geïmplementeerd. In
sommige lidstaten is sprake van zogenaamde concurrent powers, waarbij de telecom-
municatieautoriteit tevens het generieke mededingingsrecht mag toepassen, in ande-
re lidstaten zijn diverse andere samenwerkings- c.q. coördinatiemodaliteiten
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537 Mortelmans 2003, p. 283.
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uitgewerkt.538 In de meeste gevallen bestaan twee verschillende autoriteiten naast
elkaar, met overlappende bevoegdheden (wat de communicatiesector betreft). Deze
overlappende bevoegdheden leidt tot competentieconflicten en forum shopping door
marktpartijen, hetgeen tevens samenwerking en coördinatie tussen deze autoriteiten
noodzakelijk maakt.

Reeds in een vroeg stadium heeft de Commissie zich uitgelaten over de afbakening van
bevoegdheden tussen de Europese Commissie op grond van de artikelen 81 en 82 EG-
Verdrag en van de nationale telecommunicatietoezichthouders. In de zogenaamde
Bekendmaking Toegangsovereenkomsten539 kiest de Commissie – ter oplossing van
dit probleem – duidelijk voor het specialiteitsbeginsel: de bevoegdheden van de spe-
cifieke, nationale telecommunicatietoezichthouder hebben in beginsel voorrang op de
algemene bevoegdheden van de Commissie, tenzij het probleem niet binnen een rede-
lijke termijn is opgelost (een termijn van 6 maanden wordt genoemd) of een voorlo-
pige voorziening niet kan worden getroffen in het kader van de nationale
procedure.540 Dit beginsel dient ter voorkoming van parallelle procedures en herha-
ling van zetten. Deze bekendmaking van het specialiteitsbeginsel heeft in de praktijk
evenwel de duplicering van Europese en nationale procedures niet kunnen voorko-
men.541 Een andere oplossing werd gevolgd in de Amerikaanse zaak Trinko,542 waar –
kort gezegd – werd bepaald door de US Supreme court dat het generieke mededin-
gingsrecht niet (meer) van toepassing is, daar waar een ‘remedy’ krachtens het sector-
specifieke recht beschikbaar is (zogenaamde exhaustion principle).

In artikel 18.3 Tw is de samenwerking tussen OPTA en de NMa vorm gegeven. Behou-
dens de specifieke in artikel 18.3, lid 1 Tw genoemde gevallen, waarvoor een adviesver-
plichting van OPTA jegens de NMa bestaat, dient OPTA krachtens lid 2 van dit artikel de
door de d-g NMa vastgestelde, algemene richtlijnen op te volgen bij de uitleg van begrip-
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538 Zie Petit 2004, p. 18-19 en Rapport ‘Effective Access and procedure in telecommunications Disputes in
Europe’, London: British Institute of International and Comparative Studies 2004, zie bijvoorbeeld: p.
115 (Frankrijk: wederzijdse adviesverplichting tussen ART en de Conseil de la Concurrence), p. 132
(Duitsland: samenwerkingsverplichting tussen RegTP en Bundeskartellamt. In de praktijk wordt het
specialiteitsbeginsel toegepast), p. 227 e.v. (concurrent powers of OFCOM en Competition Commissi-
on, met ‘rules of priority’ en in geval van conflict tussen beide autoriteiten een beslissingsrecht van de
Minister van Economic Affairs. De consistentie van de besluitvorming wordt in het Verenigd Konink-
rijk tevens bevorderd doordat besluiten van OFCOM in de eerste plaats worden getoetst door de Com-
petition Appeal Tribunal, welke op het gebied van het mededingingsrecht voor haar uitspraken het
advies dient in te winnen van de Competition Commission.

539 Pb EG 1998, C 265/2.
540 Zie de paragrafen 30-33 van de Bekendmaking van de Europese Commissie betreffende de toepassing

van de mededingingsregels op overeenkomsten inzake toegang in de telecommunicatiesector, Pb EG
1998, C 265/2,

541 Commissie besluit van 21 mei 2003 inzake Deutsche Telecom AG, Pb EG L 263/9. Dit besluit in het licht
van het specialiteitsbeginsel wordt besproken door Petit 2004, p. 19-22.

542 540 U.S., Verizon Communications, Inc. v. Law Offices of Curtis Trinko, LLP, (2004) No. 02-682, US
Supreme Court of January 13, 2004. Besproken door Petit 2004, p. 23-25.
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pen die eveneens worden gehanteerd bij de toepassing van de artikelen 24 en 88 Mw. De
NMa en OPTA hebben ‘in het belang van een effectieve en efficiënte besluitvorming’
gezamenlijk afspraken gemaakt over de wijze van behandeling van aangelegenheden van
wederzijds belang, welke afspraken zijn vastgelegd in het Samenwerkingsprotocol.543 In
dit protocol zijn afspraken gemaakt ter afstemming van de samenlopende bevoegdheden,
waarbij in beginsel het specialiteitsbeginsel wordt gehanteerd (artikelen 8 en 9). De NMa
zal – indien aan een aantal randvoorwaarden is voldaan544 – noch op verzoek noch
ambtshalve optreden op grond van artikel 24 Mw, indien OPTA op grond van haar
bevoegdheden binnen een redelijk termijn optreedt. Daarnaast wordt bepaald dat ‘zaken
van groot gezamenlijk belang’ gezamenlijk worden voorbereid (artikel 10) en beide auto-
riteiten elkaar wederzijds consulteren wanneer zij in het kader van de uitoefening van de
hun bij de wet opgedragen bevoegdheden markten voor elektronische communicatie
moeten afbakenen danwel de mate van effectieve mededinging in een markt voor elek-
tronische communicatie moeten analyseren, met inbegrip van de vraag of een marktpar-
tij geniet van een machtspositie danwel een positie van aanmerkelijke marktmacht
(artikel 14). De afspraken van het Samenwerkingsprotocol kunnen evenwel niet volledig
conflictsituaties uitsluiten. De Mededingingswet en de Telecommunicatiewet zijn gelijk-
tijdig van kracht en overlappende bevoegdheden van beide autoriteiten blijven bestaan.
In geval van een conflict tussen beide autoriteiten ontbreekt een procedurele voorziening.

In de praktijk is de onderlinge samenwerking en afstemming tussen OPTA en de NMa
omgeven met de nodige procedurele intransparanties. Zoals aangegeven winnen beide
instanties regelmatig bij elkaar advies in bij de voorbereiding van diverse besluiten en
formuleren gezamenlijk standpunten danwel richtsnoeren. Noch het Samenwerkings-
protocol noch de Procedureregeling geschillen en handhaving bevatten regels om deze
samenwerking vanuit procedureel oogpunt vorm te geven. De wijze waarop een advies
c.q. instemming tot stand komt, wordt in het Samenwerkingsprotocol niet geregeld. De
inschakeling van de NMa geschiedt bovendien in veel gevallen buiten de betrokken par-
tijen om. Uit de jurisprudentie zijn hiervan enkele voorbeelden aan te duiden. Bijvoor-
beeld in de zaak Canal+ vroeg OPTA de NMa om advies naar aanleiding van een
conceptbesluit. OPTA heeft dit advies derhalve in de eindfase van de procedure inge-
wonnen. De NMa is in staat gebleken dit advies binnen een zeer korte termijn (drie
weken) te geven. De contacten tussen de autoriteiten hebben ertoe geleid dat OPTA haar
conceptbeslissing aanpaste alvorens de NMa haar advies definitief uitbracht. Verweerder
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543 Afspraken tussen het college van de Onafhankelijke Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en de direc-
teur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) over de wijze van samenwerking bij
aangelegenheden van wederzijds belang (Samenwerkingsprotocol), laatstelijk herzien: Stcrt. 2004, nr.
121, p. 34.

544 Artikel 8, lid 1 bepaalt als voorwaarden: indien overeenstemming bestaat met de NMa over de juiste
toepassing van mededingingsbegrippen door OPTA, en ten aanzien van marktafbakening, de mate van
effectieve mededinging op markten voor elektronische communicatie en de beoordeling van de vraag
of op een bepaalde markt een machtspositie hetzij een positie van aanmerkelijke marktmacht bestaat
en dat als gevolg van het optreden van OPTA op grond van haar bevoegdheden geen sprake meer kan
zijn van misbruik van een economische machtspositie.
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in dit geschil (A2000) werd door OPTA echter niet meer in de gelegenheid gesteld op dit
advies te reageren. Ook zijn de betrokken partijen niet door de NMa gehoord bij de
voorbereiding van het advies. A2000 verzocht de voorzieningenrechter van de Recht-
bank Rotterdam het (voorlopig) besluit van OPTA te schorsen, onder meer op grond
van de stelling dat OPTA onvoldoende recht had gedaan aan het beginsel van hoor en
wederhoor en dat OPTA de directeur-generaal van de NMa onvoldoende had geïnfor-
meerd. De voorzieningenrechter overwoog ten aanzien van dit bezwaar:545

‘Al hetgeen verzoekster heeft aangevoerd om te betogen dat sprake is van schending van het

beginsel van hoor en wederhoor, komt in de kern hierop neer dat de wijze waarop verweerder

procedureel heeft geopereerd bij de voorbereiding van de bestreden aanwijzing ertoe heeft

geleid dat verweerder is uitgegaan van een deels onjuiste voorstelling van zaken, terwijl ver-

zoekster voorts niet in de gelegenheid is geweest ten volle haar zienswijze kenbaar te maken.

De President laat in het midden of wellicht ten aanzien van een of meer van de door verzoek-

ster genoemde concrete voorvallen zou moeten worden geoordeeld dat het beginsel van hoor

en wederhoor niet (ten volle) is nageleefd. Uit hetgeen hiervoor is overwogen vloeit immers

voort dat verzoekster daardoor niet in haar belangen kan zijn geschaad.

Voorts is van belang dat de gemachtigde van verweerder ter zitting onweersproken heeft ver-

klaard dat in elk geval bij de voorbereiding van de beslissing op het bezwaar verzoekster de

beschikking heeft gehad over alle relevante informatie. Tenslotte heeft de President geen aankno-

pingspunten kunnen vinden om te oordelen dat de d-g NMa niet ten volle in staat is geweest

vanuit zijn – niet technische, maar mededingingsrechtelijke – expertise een oordeel over de bij

brief van 17 juni 1999 aan hem voorgelegde concept-beslissing van verweerder te geven.’

Niet ondenkbaar is dat in een andere situatie de besluitvorming wél onzorgvuldig is
voorbereid doordat betrokken partijen niet, althans onvoldoende, in de gelegenheid
waren hun visies aan de NMa kenbaar te maken.546 De omgekeerde situatie, waarbij de
NMa het advies van OPTA inwint, doet zich eveneens voor.547 Voor het overleg tussen
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545 Vz. Rb. Rotterdam 14 september 1999, KTA vs. Canal+, Mediaforum 1999-11, p. 327-330, m.nt. J. van
den Beukel, LJN AA3679.

546 Het door de NMa uitgebracht advies is niet vatbaar voor bezwaar en beroep: een door Libertel inge-
steld bezwaar tegen de instemming van de NMa met het aanwijzingsbesluit van OPTA werd niet-ont-
vankelijk verklaard (beslissing op bezwaar van 8 oktober 2001, nummer 2273/26.O192,
www.nmanet.nl). De d-g NMa overwoog dat aan de ‘reactie’ van de d-g op het concept-besluit van
OPTA geen rechtsgevolgen zijn verbonden. OPTA is immers niet verplicht de reactie in haar besluit-
vorming mee te nemen, aldus de d-g. De advisering van de d-g NMa betreft slechts een voorbereidings-
handeling. De advisering van de NMa aan OPTA is derhalve niet toetsbaar wegens het ontbreken van
een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb.

547 Het besluit van de directeur-generaal van de NMa in de zaak Libertel: besluit d-g NMa 4 augustus 199,
zaak 275/57 (Ontheffingsverzoek Libertel), www.nmanet.nl. Het besluit is mede gebaseerd op een visie
van OPTA neergelegd in een brief aan de NMa. Uit het besluit blijkt niet dat Libertel de gelegenheid
heeft gehad haar standpunt bij OPTA neer te leggen over de door de NMa gestelde vragen. Op grond
van het standpunt van OPTA komt de directeur-generaal van de NMa tot het besluit dat artikel 16 Mw
niet van toepassing is en dat hij bevoegd is de bestreden Service Provider Overeenkomst te beoordelen
onder de Mededingingswet.
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OPTA en de NMa dienen transparante procedureregels te worden geformuleerd, waar-
bij duidelijk is op basis van welke (proces)stukken het advies wordt ingewonnen en de
betrokken marktpartijen in de gelegenheid worden gesteld hun visie kenbaar te maken.

5.7 Conclusie

De nieuwe richtlijnen (met name de Kaderrichtlijn) hebben een belangrijke commu-
nautaire invloed op het toepasselijke nationale procedurerecht in de diverse lidstaten
op het terrein van het telecommunicatierecht. Via procedurele bepalingen grijpt het
secunaire Europese recht direct in op het nationale procedurerecht.

Het nationale besluitvormingsproces inzake telecommunicatiezaken heeft een aan-
zienlijke gedaanteverwisseling ondergaan vanwege diverse, nieuwe voorschriften in de
telecommunicatierichtlijnen. Dit betreft met name de introductie van de zogenaam-
de coördinatieprocedure op grond van artikel 7 Kaderrichtlijn. Dit richtlijnartikel ver-
schaft de Europese Commissie een adviesrecht, en in sommige gevallen zelfs een
vetorecht, in het kader van de besluitvorming door de nationale toezichthouder. Hier-
door ontstaat een nieuwe vorm van gemengd toezicht, waarbij de besluitvorming
gezamenlijk door de Europese Commissie en de nationale toezichthouder tot stand
komt. Via een procedurele regeling heeft de Europese Commissie een effectief middel
in handen gekregen om de nationale toezichthouders aan te sturen en een harmoni-
satie van de toezichtspraktijken – wat de materiële toepassing van het Europese tele-
communicatierecht betreft – van de diverse nationale toezichthouders tot stand te
brengen. Hoewel de oprichting van een centrale Europese telecommunicatietoezicht-
houder – in het huidige tijdsperk – politiek onhaalbaar was, kan de Europese Com-
missie op deze wijze wel een stevige vinger aan de pols houden.

Deze procedure is met name bedoeld voor de toetsing van ontwerpbesluiten inzake
aanmerkelijke marktmacht. Discussie bestaat over de vraag of deze aanmeldingspro-
cedure tevens van toepassing is op geschilbesluiten. De Europese Commissie lijkt hier
vooralsnog van uit te gaan. Aanmelding lijkt evenwel niet nodig indien het geschilbe-
sluit slechts een nadere invulling geeft aan de reeds in het aanmerkelijke marktmacht
besluit opgelegde (algemene) verplichtingen, welke reeds aan de Europese Commissie
zijn voorgelegd. Het niet-aanmelden van deze besluiten in strijd met artikel 7 Kader-
richtlijn zal dienen te leiden tot vernietiging van het besluit van de nationale toezicht-
houder.

Door de artikel 7-procedure is een nieuw controlemiddel voor de Commissie inge-
voerd, dat een belangrijke toevoeging aan het arsenaal van instrumenten vormt. Het
grote voordeel van dit instrument is dat preventief kan worden getoetst of een ont-
werpbesluit van de nationale toezichthouder aan bepaalde randvoorwaarden voldoet.
Dit systeem grijpt direct in het besluitvormingsproces van de nationale autoriteiten in
en is daarmee effectiever dan een systeem, waarbij de Commissie slechts achteraf via
een nalatigheidsactie strijdigheid met het gemeenschaprecht kan aankaarten. Het ver-
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dient aanbeveling – in het kader van een verdergaande harmonisering van het recht
van de lidstaten – deze procedure bij ex ante toezicht op andere terreinen eveneens in
te voeren. Tegelijkertijd dient te worden erkend dat dit syteem het risico heeft dat de
nationale besluitvorming aanzienlijk ingewikkelder wordt, hetgeen tot ongewenste
vertragingen in de besluitvorming kan leiden. Het systeem staat of valt dan ook met
een adequate afhandeling van de aanmelding van de ontwerpbesluiten door de Euro-
pese Commissie. Daarnaast dient de Europese procedure verder te worden verfijnd,
zodat meer transparantie ontstaat en belanghebbenden een formele positie in de pro-
cedure verkrijgen, waarbij hoor en wederhoor wordt toegepast.

Daarnaast is in artikel 6 Kaderrichtlijn de consultatieverplichting vervat, die de natio-
nale toezichthouders ertoe verplicht, belanghebbenden te consulteren ten aanzien van
alle ontwerpmaatregelen met aanzienlijke gevolgen voor de desbetreffende markt
(met uitzondering van spoedbesluiten en geschilbesluiten). Deze consultatieverplich-
ting is naar Nederlands bestuursrecht automatisch omgezet naar de uniforme, open-
bare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht, met als gevolg dat
deze consultatieprocedure slechts van toepassing is op ‘besluiten’ in de zin van artikel
1:3 Awb (daar waar de richtlijn spreekt over ‘maatregelen’) en ‘belanghebbenden’ in de
zin van artikel 1:2, lid 1 Awb, welke begrip niet noodzakelijkerwijs samenvalt met het
Europeesrechtelijke belanghebbendebegrip. Artikel 6 Kaderrichtlijn lijkt een ruimere
consulatie voor te schrijven dan op grond van de regeling van de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing is.

De verplichte consultatie vergroot de transparantie en legitimiteit van de onafhanke-
lijke toezichthouder. Of anders gezegd: de procedural accountability wordt door mid-
del van deze verplichte consultatierondes aanzienlijk vergroot. Vooralsnog is dit niet
echter minder het geval inzake de besluitvorming in geschilprocedures. Een verdere
optimalisering van dit besluitvormingsproces, waarbij de onafhankelijke en onpartij-
dige positie van OPTA als arbiter beter tot zijn recht komt, dient plaats te vinden. Dit
besluitvormingsproces dient meer te worden toegespitst op het contradictoire karak-
ter van het geschil, waarbij het proces zich niet afspeelt tussen de belanghebbende en
het bestuursorgaan (zoals in het traditionele bestuursrecht het geval is), doch tussen
twee particuliere ondernemingen. Een aansluiting bij het arbitragerecht of het civiele
procesrecht, ligt in deze procedure meer voor de hand dan de (minimale) regeling van
Hoofdstuk 3 en Afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Een zorgvuldige besluitvormingsprocedure, gericht op deskundigheid en onpartijdig-
heid, vormt een onmisbare randvoorwaarde voor het optreden door een onafhanke-
lijke toezichthouder.
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6 Feiten: bewijs en motivering

6.1 Inleiding

Twee verschillende stadia worden bij de totstandkoming van een besluit onderschei-
den: de vaststelling van de feiten en de motivering van het besluit. Het eerste stadium
betreft het op correcte wijze vaststellen van de feiten door het bestuursorgaan.548 Deze
verplichting volgt uit artikel 3:2 Awb: de verplichting tot een zorgvuldig voorberei-
dend onderzoek. Het bestuursorgaan dient de nodige kennis te vergaren voor de uit-
oefening van zijn bevoegdheid. Het bestuursorgaan vergaart het nodige bewijs ter
vaststelling van de feiten. Indien sprake is van een aanvraag tot een beschikking vormt
artikel 4:2, lid 2 Awb het uitgangspunt: de aanvrager verschaft zelf de gegevens en
bescheiden die voor de beslissing nodig zijn, voorzover hij daarover redelijkerwijs de
beschikking kan verkrijgen. In de tweede plaats is de vraag aan de orde of het besluit
wordt gedragen door de in het besluit aangevoerde feiten (de verplichting tot motive-
ring). Het motiveringsbeginsel is uitgewerkt in Afdeling 3.7 Awb. De kernbepaling
vormt artikel 3: 46 Awb, waarin de plicht tot een deugdelijke motivering van de beslui-
ten is neergelegd. Het besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering, gestaafd
door de feiten.

Het feitenonderzoek, (de) bewijs(last) en de motiveringsplicht zijn aspecten van de
besluitvorming die dicht tegen elkaar aanliggen en in de praktijk niet altijd duidelijk
worden onderscheiden. In sommige gevallen legt de rechter de nadruk op het motive-
ringsbeginsel, in andere gevallen wordt een bewijslast bij de toezichthouder gelegd,
waarbij het bewijs – in de visie van de rechter – onvoldoende is geleverd. In andere
zaken lopen deze aspecten in elkaar over, zonder dat zij expliciet worden onderschei-
den. In de praktijk toetst de rechter veelal direct aan het motiveringsvereiste, zonder
daarbij de onderliggende feiten inhoudelijk te toetsen. In het onderhavige hoofdstuk
zal in de eerste plaats worden ingegaan op de diverse aspecten van bewijs. Het bewijs-
recht betreft onder meer de onderwerpen bewijsvergaring, de bewijslast en het horen
van getuigen en deskundigen.Vervolgens zal op de specifieke vereisten van de motive-
ringsplicht worden ingegaan.

548 Zie over de vaststelling van de feiten in het bestuursprocesrecht: Daalder & Schreuder-Vlasblom 2000.
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6.2 Bewijsregels

6.2.1 Vaststelling der feiten en bewijs: enkele hoofdregels in het Nederlandse bestuurs-
recht

In het bestuursrecht vormt de zogenaamde vrije bewijsleer het uitgangspunt. De vrije
bewijsleer549 houdt in dat het bestuursorgaan een grote vrijheid heeft bij het vaststel-
len van de feiten en de rechter in beginsel vrij is bij het beantwoorden van de vragen
omtrent bewijsomvang en bewijslastverdeling en in de keuze en waardering van de
bewijsmiddelen.550 Inmiddels zijn uit de literatuur en jurisprudentie wel de nodige
bewijsregels te destilleren, hoewel kan worden geconstateerd dat het positieve materi-
ele recht ten aanzien van het bewijsrecht in het bestuursrecht gering is.551

De materiële hoofdregel is dat het bestuursorgaan moet zorgen voor de gegevens die
nodig zijn voor een deugdelijke grondslag van zijn besluit (artikel 3:2 Awb). Het
bestuursorgaan is belast met het verzamelen van bewijs: de bewijslast berust in begin-
sel op het bestuursorgaan. Dit is slechts anders voorzover sprake is van een aanvraag-
procedure (artikel 4:2, lid 2 Awb) of indien uit de tekst, doel of strekking van een
bijzondere wettelijke bepaling een andere verdeling voortvloeit552 of de belanghebben-
de zelf over de gegevens beschikt.553 Doch in alle gevallen draagt het bestuur de eind-
verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige, gedegen besluitvorming. Ook in die
gevallen, waarbij de betrokken belanghebbende zelf in bepaalde gegevens behoort te
voorzien, is het bestuursorgaan krachtens de jurisprudentie verplicht de betrokken
belanghebbende hierbij te ondersteunen.554 Het bestuursorgaan dient het door hem te
verrichten onderzoek naar de feiten op een open, doorzichtige wijze te verrichten en
de resultaten daarvan neer te leggen in een volledige, inzichtelijke motivering (zie
hierover nader paragraaf 6.3).555 Op het bestuursorgaan ligt derhalve een onderzoeks-
plicht alvorens het de feiten kan vaststellen (de bewijsvergaring). Het bestuursorgaan
is in beginsel vrij op welke wijze hij tot vaststelling van de feiten komt. De bestuurlij-
ke feitenvaststelling zal evenwel als onrechtmatig worden beschouwd indien het
bestuur zijn verplichtingen uit artikel 3:2 Awb niet is nagekomen. Indien het bestuur
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549 In de literatuur wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen diverse aspecten van bewijs: de bewijs-
omvang, de bewijslast, de bewijsmiddelen en de bewijswaardering. Zie bijvoorbeeld Tak 2002, p. 468.
In dit hoofdstuk zullen enkele van deze aspecten aan de orde komen.

550 Zie voor een mooi overzichtsartikel over het bewijs in het bestuursrecht: Schuurmans 2004a en de lite-
ratuurverwijzingen aldaar.

551 In recentere literatuur wordt – vanwege het bestaan van diverse regels – ook wel verdedigd dat er geen
vrije bewijsleer (meer) zou bestaan: zie Ten Berge & Widdershoven 2001, p. 224 en de literatuurverwij-
zingen aldaar. Zie voor de nuancering van het uitgangspunt van de vrije bewijsleer bijvoorbeeld Simon
1999.

552 Simon 1999, p. 29-30.
553 Simon 1999.
554 Daalder & Schreuder-Vlasblom 2000, p. 217 en de aldaar genoemde jurisprudentie.
555 Idem, p. 218.
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de bewijslast draagt, dan is artikel 3:2 Awb geschonden, indien blijkt dat de feiten
anders lagen dan door het bestuursorgaan voorgesteld.556

In de systematiek van het bestuursrecht vindt de feitenvaststelling plaats door het
bestuursorgaan. De bestuursrechter beoordeelt enkel of het bestuur heeft voldaan aan
alle verplichtingen die voortvloeien uit artikel 3:2 Awb en de wijze waarop het bestuur
met het bewijs is om gegaan. Bij de toetsing door de bestuursrechter ligt reeds een
gezaghebbend oordeel van het bestuursorgaan over de feiten voor, die de rechter als
uitgangspunt voor zijn rechterlijke toetsing neemt.557 De bestuursrechter toetst
immers de bestuurlijke feitenvaststelling slechts op rechtmatigheid. Dit vormt een
belangrijk verschil met bijvoorbeeld het civiele recht, waarbij de marge om voor de
burgerlijke rechter over de feiten te strijden dan ook veel breder is dan in het bestuurs-
recht.558 Of de bestuursrechter binnen deze rechtmatigheidtoetsing het verrichte fei-
tenonderzoek marginaal danwel vol toetst, hangt af van de vraag of sprake is van
beoordelingsruimte danwel beoordelingsvrijheid aan de zijde van het bestuursorgaan.
In het eerste geval is het aan de rechter om te bepalen of de feiten zodanig kunnen
worden gekwalificeerd dat aan de bewijslast is voldaan (volle toetsing). In het laatste
geval heeft het bestuursorgaan zelf de vrijheid om vast te stellen welke feiten het
rechtsfeit opleveren. De aanwezigheid van beoordelingsvrijheid is in deze systematiek
dus tevens van invloed op de omvang van het te leveren bewijs en daarmee op de
bewijspositie van het betrokken bestuursorgaan. Aangezien in het geval van beoorde-
lingsvrijheid het bestuursorgaan in belangrijke mate zelf bepaalt welke feiten het
rechtsfeit opleveren, kan hij in een casus door de concrete invulling van deze feiten zelf
zijn bewijspositie beïnvloeden. Of sprake is van ruimte dan wel vrijheid heeft dus
invloedt op de omvang van de bewijslast, doch niet op de bewijslastverdeling.559

Op deze terughoudende rechterlijke toetsing ten aanzien van de feitenvaststelling
door het bestuursorgaan is in de literatuur kritiek geuit. Zo geeft Simon560 aan dat de
terughoudende toetsing ertoe kan leiden dat zorgvuldigheidsgebreken worden gepas-
seerd en het bestuurlijke bewijsrecht daarmee in belangrijke mate wordt uitgehold.
Naar zijn mening is teveel de nadruk komen te liggen op de instrumentele functie van
het bestuursrecht en is de rechtsbeschermingfunctie bij de toetsing van de feitenvast-
stelling en het door het bestuursorgaan aangedragen bewijs ondergesneeuwd geraakt.
De beperkte toetsing door de rechter en de beperking van de mogelijkheid bewijsmid-
delen in te brengen doet bij hem de vraag rijzen of nog wel van een effectieve toegang
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556 Schuurmans 2004, p. 7. In januari 2006 is het proefschrift van Schuurmans, ‘Bewijslastverdeling in het
bestuursrecht; zorgvuldigheid en bewijsvoering beschikkingen’ verschenen, welk proefschrift niet meer
in dit manuscript kon worden verwerkt.

557 Schuurmans 2004a, p. 7.
558 Idem.
559 Schuurmans 2004a, p. 7-8.
560 Simon 1999, p. 32-33. Vgl. ook Tak die zich hier kritisch over uitlaat: Tak 2002, p. 463-464 en De Bock

2000.
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tot de rechter kan worden gesproken. Daalder& Schreuder-Vlasblom561 menen daaren-
tegen dat dit nu eenmaal inherent is aan de bestuurlijke rechtmatigheidstoetsing. De
verschuiving van de besluitvorming naar de rechter houdt een miskenning in van taak
en positie van het openbaar bestuur en een overschatting van de fysieke en staatsrech-
telijke spankracht van de bestuursrechter, aldus deze auteurs.

In het onderhavige hoofdstuk zal worden onderzocht of deze uitgangspunten eve-
neens van toepassing zijn op de bewijspositie van OPTA inzake aanmerkelijke markt-
macht besluiten en geschilbeslechting. De Telecommunicatiewet bevat geen speciale
regels ten aanzien van bewijs(last), bewijsmiddelen of bewijsvergaring, met uitzonde-
ring van de regels omtrent het recht op inlichtingen (de artikelen 12.4 en 18.7 Tw) en
omkering van de bewijslast in het geval van de verplichting tot het hanteren van kos-
tengeoriënteerde tarieven (artikel 6a.7, lid 3 Tw). In Hoofdstuk 9 (paragraaf 9.4.2) zal
op de rechterlijke toetsing worden ingegaan, in relatie tot de feitenvaststelling door het
bestuursorgaan.

6.2.2 De bewijsvergaring: inlichtingenrecht vs. inlichtingenplicht

OPTA kampt bij het door haar uit te oefenen toezicht met een belangrijke informatie-
achterstand. Voor een belangrijk deel is zij bij het verzamelen van informatie over
marktpartijen en de markt (het feitenonderzoek) afhankelijk van de informatie, die zij
via marktpartijen verkrijgt. Daarbij gaat het in veel gevallen om (inzage in) vertrou-
welijke informatie over kosten en wholesale (interconnectie) en eindgebruikerstarie-
ven om te kunnen beoordelen of deze tarieven voldoen aan de wettelijk gestelde
normen (zoals kostenoriëntatie). Onder de oude Telecommunicatiewet betrof dit in
bijna alle gevallen de tarieven van de incumbent KPN Telecom, die op een groot aan-
tal markten over een aanmerkelijke marktmacht positie beschikte op grond van arti-
kel 6.4 Tw (oud). Concurrenten van KPN Telecom (tevens afnemers van de wholsesale
diensten van KPN Telecom) beschikten niet over deze kosten- en tariefinformatie,
hetgeen hen een moeilijke bewijspositie gaf bij het aanhangig maken van geschillen en
het indienen van klachten omtrent deze door KPN Telecom gehanteerde tarieven.
Slechts aan de hand van benchmarks of door hen zelf opgestelde hypothetische kos-
ten- en tariefmodellen konden zij trachten een begin van bewijs te leveren dat de door
KPN Telecom gehanteerde tarieven niet in overeenstemming met de wettelijke ver-
plichtingen waren. Over de wijze waarop OPTA vervolgens in het kader van het
onderzoek in het geschil of de klacht zelf onderzoek naar de feiten heeft verricht,
bestaat veel onduidelijkheid. De door KPN Telecom aan OPTA verstrekte gegevens
zijn veelal – vanwege een beroep op de vertrouwelijkheid – niet voor andere, bij het
geschil betrokken partijen toegankelijk. In de paragrafen 7.3.2 en 7.5 zal nader op het
aspect van de vertrouwelijkheid worden ingegaan.
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561 Daalder & Chreuder-Vlasblom 2000, p. 218.
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Het cruciale instrument voor deze informatievergaring vormt het wettelijk recht op
inlichtingen dat aan OPTA toekomt, zoals dit is neergelegd in de artikelen 12.4 Tw
(geschilbeslechting), 18.7 Tw (het algemene inlichtingenrecht van OPTA) en de arti-
kelen 5:16 Awb (vorderen van inlichtingen) en 5:17 Awb (inzage van gegevens en
bescheiden). In artikel 12.4 Tw is het inlichtingenrecht van OPTA gekoppeld aan de
bevoegdheid tot geschilbeslechting: ‘alle gegevens die relevant zijn voor de beoorde-
ling van het geschil’ (lid 1) en ‘alle medewerking te verlenen die deze [OPTA] redelij-
kerwijs kan vorderen ten behoeve van de beoordeling van het geschil’ (lid 2). Op
grond van artikel 18.7 Tw kan OPTA inlichtingen vorderen ‘voor zover dit redelijker-
wijs voor de vervulling van zijn taak nodig is’.

Terugkijkend kan de vraag worden gesteld of OPTA dit informatierecht wel voldoende
heeft benut en met voldoende strakke hand marktpartijen tot de informatievoorzie-
ning binnen duidelijk gestelde, fatale termijnen heeft gedwongen. In hoeverre OPTA
daarbij de middelen die haar ter beschikking staan op grond van Afdeling 5.4 Awb heeft
gebruikt, is niet bekend.562 Daarover is vrijwel niets gepubliceerd. In de jurisprudentie
zijn enkele voorbeelden te duiden, waaruit kan worden afgeleid dat de medewerking
van enkele marktpartijen tot de verstrekking van informatie aan OPTA te wensen over
liet. In de diverse uitspraken in het geschil tussen UPC en Canal+ kwam het inlichtin-
genrecht (zijdelings) aan de orde. Uit deze uitspraken kan worden afgeleid dat UPC
niet erg behulpzaam was bij het verstrekken van informatie aan OPTA.

OPTA had op grond van het non-dicriminatiebeginsel UPC verplicht tot een korting van

100% op het doorgiftetarief, aangezien OPTA het aannemelijk achtte dat UPC aan Canal+ een

hoger tarief in rekening had gebracht dan zij de facto aan haar eigen betaaltelevisiediensten

had gedaan.563 Wegens het feit dat UPC geweigerd had concrete informatie over de kosten en

het tarief aan OPTA te verstrekken, had OPTA het tarief op diverse aannames gebaseerd.564

Ten aanzien van de vaststelling van het voorlopige digitale doorgifte tarief565 beoordeelde de

rechtbank dat niet was gebleken dat OPTA enig onderzoek dan ook (hoe voorlopig ook) naar

de hoogte van een redelijk tarief in relatie tot het (feitelijk) capaciteitsgebruik had verricht.566
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562 Geen voorbeelden zijn te noemen, waarbij OPTA gebruik maakt van bestuursdwang om de gevraagde
inlichtingen van de betrokken partij te vorderen. Zie in dit verband besluit van 6 juli 2001 van de d-g
NMa, waarbij een boete wordt opgelegd wegens het niet meewerken aan een onderzoek ingevolge de
Mededingingswet. Zie Rb. Rotterdam 7 augustus 2003, Texaco vs. d-g NMa, Actualiteiten Mededingings-
recht, nr. 7, september 2003, p. 160-166. In deze uitspraak acht de rechtbank de opgelegde boete niet
onredelijk.

563 Besluiten van 20 maart 2002 en 30 juli 2002, www.opta.nl.
564 In de uitspraak van 8 juli 2002 schorst de voorzieningenrechter dit besluit van OPTA, onder meer

omdat de rechter betwijfelt of wel sprake is van een geschil en OPTA niet opnieuw een bindende aan-
wijzing kon geven, doch gebruik had moeten maken van de haar op grond van hoofdstuk 15 Tw toe-
gekende bevoegdheden: Vz. Rb. Rotterdam 8 juli 2002, UPC vs. OPTA en Canal+, Mediaforum 2002-10,
Jur. nr. 40, m.nt. A.T. Ottow.

565 Besluit van 20 maart 2002, www.opta.nl
566 Rb. Rotterdam 26 februari 2003, UPC en Canal+ vs. OPTA,LJN AF5123, r.o.v. 2.4.2.
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Ten behoeve van de vaststelling van het definitieve doorgiftetarief had OPTA in het kader van

het feitenonderzoek op grond van artikel 3:2 Awb het advies gevraagd aan een accountants-

kantoor en de bevindingen van deze accountants aan de besluitvorming ter zake van het door-

giftetarief ten grondslag gelegd.567 De rechtbank overweegt ten aanzien van deze deskundige

dat artikel 3:9 Awb verlangt dat het bestuursorgaan zich er wel van dient te vergewissen dat

het door de adviseur verrichte onderzoek op zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden. Van een

deugdelijke advisering kan slechts sprake zijn, indien uit de adviezen ten minste blijkt op basis

van welke gegevens deze tot stand zijn gebracht en welke procedure bij het tot stand brengen

van die adviezen is gevolgd.568 Zowel UPC als Canal+ hadden gedetailleerde kritiek op het

deskundigenonderzoek geleverd. De rechtbank merkt echter op dat het deskundigenonder-

zoek moeizaam was verlopen door een gebrek aan verifieerbare gegevens. De rechtbank over-

weegt dat OPTA onder die omstandigheden niet zonder meer op het onderzoeksresultaat had

mogen afgaan. De rechtbank geeft daarbij aan dat bij een onderzoek als deze een ‘zeer kritisch

bezien’ van een beroep op vertrouwelijkheid van (niet of slechts deels) te verstrekken gegevens

op zijn plaats is. De rechtbank merkt hierover op:

‘Het is immers ten opzichte van de wederpartij niet aanvaardbaar dat een marktpartij enerzijds

een hoger tarief van de wederpartij vraagt dan deze wil betalen, maar anderzijds, indien deze

laatste om een oordeel ex artikel 8:7 Tw vraagt, een onderzoek naar de redelijkheid van deze

opstelling door een onafhankelijke instantie via een te ruimhartig beroep op vertrouwelijkheid en

het accepteren van een dergelijk beroep zou kunnen bemoeilijken.’

De rechtbank komt tot het oordeel dat het besluit onzorgvuldig is voorbereid en vernietigd het

definitief door OPTA vastgestelde digitale doorgifte tarief.569 Het CBB toont zich in zijn uit-

spraak in hoger beroep veel minder kritisch over het door de deskundige en OPTA uitgevoer-

de onderzoek.570 Het CBB was van oordeel dat het deskundigenrapport wel voldoende

informatie bevatte over de uitgevoerde werkzaamheden en (bij gebreke van gegevens van

UPC) het rapport op gemotiveerde aannames had mogen verrichten. Het feit dat UPC en

Canal+ andere opvattingen hadden over de door de deskundige gehanteerde aannames, maakt

het onderzoek naar het oordeel van het CBB nog niet onzorgvuldig. Het CBB is van mening

dat de door OPTA (en de deskundige) gemaakte keuzes konden worden gevolgd. Ook stelde

het CBB vast dat door OPTA op zeer indringende wijze was doorgevraagd naar de achter-

grond van de door UPC toegezonden stukken en dat het verantwoord voorkwam dat OPTA

terecht geen twijfel had over de juistheid van deze stukken.
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567 Besluit van 30 juli 2002, www.opta.nl.
568 Vgl. Daalder & Schreuder-Vlasblom 2000, p. 218 en de aldaar in noot 22 vermelde jurisprudentie: het

bestuur moet het door hem te verrichten onderzoek op open, doorzichtige wijze verrichten en de resul-
taten neerleggen in een volledige, inzichtelijke motivering.

569 Rb. Rotterdam 26 februari 2003, UPC en Canal+ vs. OPTA, LJN AF5123, r.o.v. 2.4.3.
570 CBB 3 december 2003,UPC en Canal+ vs. OPTA, LJN AO1112.
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De vraag die zich in verband met het inlichtingenrecht van het bestuursorgaan voor-
doet, is in welke mate de betrokken onderneming verplicht is tot het vertrekken van
inlichtingen. Dit betreft de vraag naar de omvang van het inlichtingenrecht danwel de
inlichtingenplicht. De omvang van het inlichtingenrecht wordt op verschillende wijze
begrensd. Daarbij dient evenwel een onderscheid te worden gemaakt tussen de plicht
tot het verstrekken van de inlichtingen aan de ene kant en het beroep op vertrouwe-
lijkheid aan de andere kant. Een beroep op de vertrouwelijkheid van stukken (zie hier-
over nader Hoofdstuk 7, paragraaf 7.3) kan geen beperking van de inlichtingenplicht
inhouden. Indien het beroep op vertrouwelijkheid op grond van artikel 10 Wob
terecht is, dient OPTA deze vertrouwelijkheid jegens andere partijen te respecteren,
doch dit vormt geen argument om de informatie in het geheel niet aan de toezicht-
houder te verstrekken, zoals kennelijk het standpunt van UPC was in het geschil met
Canal+. De vertrouwelijke informatie dient aan de toezichthouder (en de door haar
ingeschakelde deskundigen) te worden verstrekt.

Welke aspecten vormen evenwel een begrenzing van de omvang van de inlichtingen-
plicht? In de eerste plaast betreft dit het legaliteitsbeginsel. Indien de wettelijke grond-
slag tot optreden ontbreekt, bestaat geen recht op inlichtingen.571 Dit aspect speelde
in de zaak TPG vs. OPTA.572 In deze zaak argumenteerde TPG dat de door OPTA
gevorderde inlichtingen niet of slechts ten dele betrekking hadden op het wettelijk aan
TPG opgedragen postvervoer. Of anders gezegd: dat OPTA om inlichtingen verzocht
die niet binnen de reikwijdte van de wettelijke taken van OPTA vallen. OPTA had om
inzage in contracten gevraagd die naar het standpunt van TPG slechts ten dele betrek-
king hadden op postvervoer of andere dienstverlening ten aanzien waarvan OPTA
geen wettelijke taken heeft. De voorzieningenrechter overwoog dat TPG verplicht is
zowel op grond van de Postwet als op grond van de Algemene wet bestuursrecht
inlichtingen te verstrekken voorzover dat redelijkerwijs voor de vervulling van de wet-
telijke taken nodig is. Daarbij achtte de bestuursrechter van belang dat de contracten
als een geheel moeten worden bezien, waarbij het eindresultaat belangrijker is dan de
losse onderdelen. Indien OPTA slechts de beschikking zou krijgen over enkele onder-
delen van een dergelijk contract, zou OPTA zich geen goed oordeel kunnen vormen
over de inhoud van de contracten. Het argument dat het hier om bedrijfsvertrouwe-
lijke informatie zou gaan, werd door de voorzieningenrechter als niet relevant geacht.
De rechter geeft aan dat kan worden verwacht dat OPTA op zorgvuldige wijze met
dergelijke inlichtingen om zal gaan. De voorzieningenrechter merkte wel kritisch op:
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571 Embregts 2003, p. 51-55. Overigens geldt in het bestuursrecht niet altijd dat onrechtmatig verkregen
bewijs tevens tot uitsluitsel van het bewijs moet leiden: zie Embregts 2003, p. 273-293.

572 Vz. Rb. Rotterdam 25 juli 2003, TPG vs. OPTA, LJN AI0515. Voor de energiesector en de bevoegdheid
van de DTe kan worden gewezen op CBB 4 september 2002, Nederlands Elektriciteit Administratiekan-
toor vs. DTe, LJN AE8318.
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‘Voorts dient verweerder [OPTA] zich te beseffen dat, indien achteraf zou worden vastgesteld dat

inlichtingen op onrechtmatige wijze zijn verkregen, hij zich bij het nemen van bestuursrechtelijke

maatregelen jegens verzoeksters waarbij ook maar een begin van een vermoeden kan bestaan dat

daarbij gebruik is gemaakt van dergelijk onrechtmatig verkregen inlichtingen, meer nog dan

gebruikelijk zal moeten verantwoorden met betrekking tot welke gegevens die daaraan ten grond-

slag hebben gelegen opdat iedere twijfel daaromtrent kan worden uitgesloten.’

De rechter gaat er van uit dat indien zou komen vast te staan dat OPTA buiten haar
wettelijke bevoegdheden is getreden, sprake zou zijn van onrechtmatig verkregen
inlichtingen. De voorzieningenrechter legt OPTA hier een verzwaarde motiverings-
plicht op (‘meer nog dan gebruikelijk’), waarbij OPTA bij de verantwoording over de
feitenvergaring, zal dienen aan te tonen dat deze heeft plaats gevonden binnen de reik-
wijdte van haar bevoegdheden.

Daarnaast speelt bij de vaststelling van de omvang van het inlichtingenrecht het even-
redigheidsbeginsel een rol. De verplichting tot het verstrekken van informatie door de
betrokken partij dient in redelijke verhouding te staan tot het 
doel dat de toezichthouder bij het onderzoek voor ogen staat, danwel het belang van
de betrokken belanghebbenden.573 In de zaak Texaco,574 betreffende het inlichtingen-
recht van de d-g NMa, overwoog de Rechtbank Rotterdam dat de enige beperking op
de regel dat van een ieder inlichtingen kunnen worden gevorderd, wordt gevormd
door het evenredigheidsbeginsel van artikel 5:13 Awb. In de Memorie van Toelichting
bij artikel 5:13 Awb575 wordt vermeld dat dit artikel een algemene norm bevat die de
toezichthouder in acht moet nemen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden. In dit
verband kan tevens worden gewezen op artikel 5, lid 1 Kaderrichtlijn, waar het inlich-
tingenrecht van de nationale toezichthouders verankerd ligt. In de laatste zin van dit
artikellid wordt benadrukt dat de gevraagde informatie ‘in evenredigheid’ dient te zijn
met de uitvoering van de taken van de toezichthouder, namelijk die informatie die zij
nodig hebben om de naleving te waarborgen van de richtlijnen en de besluiten die
reeds zijn genomen.576 Het evenredigheidsbeginsel speelt derhalve een rol bij de
beoordeling van de medewerkingsplicht van de betrokken ondernemingen. De toege-
kende bevoegdheden en het doel van het verstrekken van informatie, dienen bij de
vaststelling van de reikwijdte van het inlichtingenrecht te worden betrokken.577
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572 Vz. Rb. Rotterdam 25 juli 2003, TPG vs. OPTA, LJN AI0515. Voor de energiesector en de bevoegdheid
van de DTe kan worden gewezen op CBB 4 september 2002, Nederlands Elektriciteit Administratiekan-
toor vs. DTe, LJN AE8318.

573 Schuurmans 2004a, p. 7.
574 Rb. Rotterdam 7 augustus 2003, Texaco vs. d-g NMa, Actualiteiten Mededingingsrecht, nr. 7, september

2003, p. 160-166, m.nt. M. Balhuizen.
575 Kamerstukken II, 23 700, nr. 3, p. 141.
576 Zie in dit verband overweging 13 Kaderrichtlijn, waarin staat: ‘Verzoeken om informatie moeten pro-

portioneel zijn en mogen geen buitensporige last meebrengen voor ondernemingen.’
577 Vgl. Hof Den Haag 30 december 2004, Commissariaat voor de Media vs. Ernst & Young, Mediaforum

2005-4, Jur. nr. 14, p. 176-177.

06.qxd  10-04-2006  14:16  Pagina 226



Ten slotte speelt nog de vraag jegens wie de inlichtingenplicht zich uitstrekt. Dit aspect
kwam aan de orde in de zaak betreffende RTV West, waar de betrokken accountant
zich jegens het Commissariaat voor de Media op het standpunt stelde dat de inlich-
tingenplicht zich slechts uitstrekt tot de betrokken onderneming en niet tot de
accountant van deze onderneming. Dit argument werd door het Gerechtshof Den
Haag verworpen.578 Het Gerechtshof overweegt dat het begrip ‘een ieder’ als vermeld
in artikel 5:20 Awb niet alleen betreft de ondernemingen op wie het Commissariaat
voor de Media het toezicht uitoefent, maar tevens derden, waaronder de accountant
van de onderneming op wie het Commissariaat toezicht houdt. Een beperktere uitleg
zou naar het oordeel van het Gerechtshof de door de wetgever gewenste bevoegdheid
van toezichthouders om informatie te bemachtigen die zij redelijkerwijs nodig heb-
ben voor de uitoefening van hun taken, te zeer beperken.579 De toezichthouder dient
de informatie eveneens bij derden te kunnen verkrijgen. De benadering van het
Gerechtshof is begrijpelijk, aangezien een te restrictieve interpretatie de uitoefening
van bevoegdheden teveel in de weg zou zitten. Het begrip ‘een ieder’ dient ruim te
worden opgevat: het recht op inlichtingen (artikelen 5: 16 en 5:17 Awb) en de ver-
plichting tot medewerking (artikel 5:20 Awb) strekt zich tevens uit tot de accountant
en de werknemers van de betrokken onderneming, die aan het toezicht van de toe-
zichthouder is onderworpen. Daarmee loopt het begrip ‘een ieder’, als vermeld in arti-
kel 18.7 Tw gelijk met ‘een ieder’ van artikel 5:20 Awb.580

6.2.3 Bewijslast(verdeling)

De hoofdregel is dat op het bestuursorgaan een eigen onderzoeksplicht rust en het
besluit dient te zijn gebaseerd op een voldoende, juiste feitelijke onderbouwing.581 Het
bestuursorgaan draagt steeds de verantwoordelijkheid voor de feitelijke onderbou-
wing van zijn besluit. Hoe ver het onderzoek moet gaan, hangt af van de bevoegdheid
die het bestuur uitoefent, de materiële wet waar de bevoegdheid aan wordt ontleend
en de concrete omstandigheden van het geval.582
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578 In andere zin de uitspraken Vz. Rb. Den Haag 13 april 2004, Ernst & Young vs. Commissariaat voor de
Media en Vz. Rb. Rotterdam 27 april 2004, FSV Accountant vs. Minister van Economische Zaken, beide
Mediaforum 2004, nr. 9, Jur. nr. 32 en 33, m.nt. P. Burger en en Rb. Rotterdam 7 augustus 2003, Texaco
vs. d-g NMa, Actualiteiten Mededingingsrecht, nr. 7, september 2003, p. 160-166, m.nt. M. Balhuizen.

579 In andere zin: De Ru & Spaans 2004, p. 269.
580 Zie voor de interpretatie van ‘een ieder’ in artikel 18.7 Tw: Vz. Rb. Rotterdam 27 april 2004, FSV

Accountant vs. Minister van Economische Zaken, LJN AP1666, Mediaforum 2004, nr. 9, Jur. nr. 32, m.nt.
P. Burger

581 Zie voor enkele stelregels ten aanzien van de bewijslast, af te leiden uit de jurisprudentie: Tak 2002, p.
472-476.

582 Schuurmans 2004, p. 4.
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Onder omstandigheden kan sprake zijn van een omkering danwel verlichting van de
bewijslast. Deze omkering c.q. verlichting zou – voor zover in de onderhavige context
relevant – onder meer kunnen volgen uit:583

(i) tekst, doel en strekking van de bijzondere wet;
(ii) belanghebbende beschikt over de gegevens;
(iii) het Europese effectiviteits- en evenredigheidsbeginsel.

Ad (i) tekst, doel en strekking van de bijzondere wet
Uit de tekst, doel of strekking kan volgen dat niet het betrokken bestuursorgaan
bepaalde feiten danwel omstandigheden dient aan te tonen, doch de betrokken onder-
neming zelf. Volgens Simon584 zijn de tekst, inhoud en strekking van de toepasselijke,
bijzondere wettelijke bepalingen in hoge mate bepalend voor het bestuursrechtelijk
bewijsrecht en kunnen deze elementen het algemene bestuursrecht in belangrijke
mate bijsturen. Dit is voor het telecommunicatierecht een belangrijk gegeven. Zoals
reeds aangegeven in Hoofdstuk 2 vormen de doelstellingen van het telecommunica-
tierecht, zoals nu ook neergelegd in artikel 8 Kaderrichtlijn en artikel 1.3, lid 1 Tw, een
belangrijk toetsingskader. Dit dient eveneens te gelden voor de vaststelling van de
bewijspositie van OPTA en de betrokken marktpartijen. Een te zware bewijslast zou er
toe kunnen leiden dat het toezicht door de betrokken toezichthouder niet meer naar
behoren kan worden uitgeoefend en een ingrijpen in de markt aanzienlijk wordt
bemoeilijkt, daar waar het ingrijpen gezien de wettelijke bevoegdheden van de toe-
zichthouder en de doelstellingen voor de hand ligt. Per soort besluit dient derhalve te
worden onderzocht wat de bewijspositie van OPTA is en hoe deze zich verhoudt met
de tekst, inhoud en doelstellingen van de sectorspecifieke regelgeving.

Voor een tekstuele en inhoudelijke bijsturing van het algemene bestuursrecht door de
toepasselijke bijzondere bepalingen kan ook worden gewezen op de Libertel-zaak.585 In
deze zaak betrof het de aanwijzing van Libertel door OPTA op grond van artikel 6.4 Tw
(oud) op de markt voor mobiele telecommunicatie. Libertel betoogde dat OPTA ten
onrechte voorbij was gegaan aan de factoren, genoemd in artikel 6.4, lid 4 Tw (oud),
waar naast het marktaandeel tevens andere factoren tot de conclusie kunnen leiden dat
geen sprake is van een aanmerkelijke marktmacht. Uit de uitspraak valt af te leiden dat
de voorzieningenrechter van oordeel is dat op OPTA de bewijslast rust om te onderzoe-
ken en te bewijzen dat, gelet op diverse factoren, toch geen sprake is van aanmerkelijke
marktmacht. De vraag is of dit oordeel – binnen de systematiek van de oude Telecom-
municatiewet – wel juist is. Immers, het marktaandeel was op grond van artikel 6.4, lid
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583 In tegenstelling tot het bestuursrecht zijn in het civiele recht diverse theorieën ontwikkeld ter onder-
bouwing van een bewijslastverdeling. Zie voor een behandeling van deze diverse theorieën onder meer:
Asser 2004, Hoofdstuk 2, p. 42-58.

584 Simon 1999, p. 29.
585 Vz. Rb. Rotterdam 23 december 1999, Libertel vs. OPTA, Mediaforum 2000-2, Jur. nr. 13, m.nt. E. Loo-

zen & K. Mortelmans.
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1 Tw doorslaggevend, tenzij van andere omstandigheden sprake was (artikel 6.4, lid 4
Tw). Uit de tekst van de Telecommunicatiewet (oud) zou dan ook kunnen worden afge-
leid dat het op de weg van de betrokken marktpartij (Libertel) lag om aan te tonen dat
deze ‘tenzij-factoren’ aanwezig waren, namelijk dat ondanks het marktaandeel van 25%
of meer er toch geen sprake was van een aanmerkelijke marktmachtpositie. Uit de uit-
spraak kan worden afgeleid dat Libertel hiertoe wel degelijk feitenmateriaal had aange-
voerd, maar dat OPTA in het betrokken besluit hier onvoldoende op in was gegaan. Op
de bewijspositie van OPTA in het kader van het begrip aanmerkelijke marktmacht
onder de nieuwe Telecommunicatiewet, wordt nader ingegaan in paragraaf 6.2.4.

Een terrein waar de bewijsproblematiek zich onder de oude telecommunicatieregule-
ring tevens heeft afgespeeld, betreft de vaststelling van kostengeoriënteerde tarieven
(van aangewezen marktpartijen). In dit verband kan worden gewezen op het stand-
punt van OPTA in de zogenaamde EDC-zaken,586 waarin OPTA aangeeft dat de voor-
heen door haar gehanteerde EDC-systematiek, waarin het primaat bij KPN Telecom’s
EDC-model ligt, zich niet leent voor de doelstelling van het bereiken van een voor de
totstandkoming van een concurrerende markt optimaal tariefniveau. OPTA was de
mening toegedaan dat het EDC-model met zich meebrengt dat de bewijslast ten aan-
zien van de (on)redelijkheid van de door KPN Telecom aangevoerde kosten of kosten-
elementen te veel aan de kant van marktpartijen (en OPTA) lag en ten onrechte niet
bij KPN Telecom. Daartoe had OPTA gemeend het EDC-model te moeten verlaten en
te vervangen door een nieuw kostentoerekeningsmodel, waarbij meer gewerkt werkt
op basis van diverse aannames.587 Door het hanteren van dit systeem kwam de bewijs-
last aan de zijde van KPN Telecom te liggen. Een dergelijke omkering van de bewijs-
last kan tevens worden gerechtvaardigd op grond van het hierna te bespreken
criterium, nl. de aangewezen marktpartij beschikt over de (bedrijfsvertrouwelijke)
gegevens om de kostengoriënteerdheid van haar tarieven aan te tonen.

Ad (ii) belanghebbende beschikt over de gegevens
Van omkering van de bewijslast zou sprake kunnen zijn in het geval de gegevens door
de betrokken onderneming(en) kunnen worden verstrekt. Uit de literatuur en juris-
prudentie588 valt op te maken dat de bewijslast rust op de belanghebbende die over de
gegevens beschikt. Op grond van dit uitgangspunt lijkt het niet juist een besluit van
een toezichthouder te vernietigen wegens onzorgvuldige voorbereiding, daar waar is
komen vast te staan dat geen of slechts in beperkte mate medewerking is verleend
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586 Besluit van 16 december 1999 (kenmerk OPTA/IBT/8393) inzake de door KPN Telecom voor de peri-
ode 1 juli 1998 tot en met 1 juli 1999 voor interconnectie en bijzondere toegangsdiensten gehanteerde
tarieven.

587 In haar latere besluitvorming komt OPTA evenwel weer op dit standpunt terug (Richtsnoeren van 
13 april 2001, www.opta.nl). De bestuursrechter oordeelde dat deze standpuntwijziging van OPTA niet
afdoende werd gemotiveerd en vernietigde het besluit wegens strijd met de artikelen 3:46 en 7:12, lid 1
Awb: Rb. Rotterdam 23 december 2004, Tele2 e.a. vs. OPTA, Mediaforum 2005, nr. 3, Jur. nr. 10, p. 129-
137, m.nt. Schillemans.

588 Vgl. Daalder & Schreuder-Vlasblom 2000, p. 218 en de aldaar in voetnoot 25 vermelde jurisprudentie.
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door de betrokken onderneming. In het geval de gegevens door de belanghebbende
zelf dienen te worden verstrekt (de op te leveren gegevens liggen binnen de invloed-
sfeer van de belanghebbende) en dit niet is gebeurd, dient het aanvaardbaar te zijn dat
het betrokken bestuursorgaan het besluit baseert op aannames (die overigens wel
transparant en verifieerbaar moeten zijn). De bewijslast dat de aannames niet juist
zijn, dient in dat geval bij de betrokken belanghebbende te liggen binnen wiens
invloedsfeer de gegevens zijn.589 Deze dient vervolgens de nodige gegevens hiervoor te
verstrekken om te bewijzen dat de gehanteerde aannames onjuist zijn.

Deze regel dient een belangrijke bewijsregel te vormen in het telecommunicatierecht,
daar waar de onder toezicht staande ondernemingen zelf over de relevante gegevens
beschikken, zoals kosten- en tariefinformatie. Ook in de Toegangsrichtlijn is deze pro-
blematiek – in het kader van de bewijslast rondom de kostengeoriënteerdheid van
tarieven – onderkend. In artikel 13, lid 3 Toegangsrichtlijn wordt de bewijslast neer-
gelegd bij de betrokken aangewezen onderneming om aan te tonen dat zijn tarieven
kostengeoriënteerd zijn:

‘Wanneer voor een exploitant een verplichting inzake kostenoriëntering van zijn tarieven

geldt, is het aan hem om aan te tonen dat de tarieven worden bepaald op basis van de kosten

verhoogd met een redelijk investeringsrendement. Voor de berekening van de kosten verbon-

den aan efficiënte dienstverlening, kunnen de nationale regelgevende instanties boekhoud-

kundige kostenberkeningsmethoden gebruiken die los staan van de door de onderneming

gebruikte methode. De nationale regelgevende instanties kunnen van een exploitant verlangen

dat deze volledige verantwoording aflegt over zijn tarieven en indien nodig dat deze worden

aangepast.’

Ad (iii) het Europese effectiviteits- en evenredigheidsbeginsel
In diverse zaken heeft het Europese Hof van Justitie vastgesteld dat nationale bewijs-
regels die tot gevolg hebben dat het praktisch onmogelijk of uiterst moeilijk wordt om
rechten die voortvloeien uit Europese regelgeving te verkrijgen, buiten toepassing die-
nen te blijven.590 Het nationale bewijsrecht wordt daarmee getoetst aan het effectivi-
teitsvereiste (zie Hoofdstuk 2, paragraaf 2.3). Zo speelde bijvoorbeeld in de zaak San
Giorgio591 de vraag of Italiaanse bewijsregels ertoe leiden dat het praktisch onmogelijk
of uiterst moeilijk werd om terugbetaling van in strijd met het gemeenschapsrecht
toegepaste heffingen te verkrijgen. Ook het vereiste van effectieve rechtsbescherming
speelt een rol. Diverse malen is sprake geweest van omkering van de bewijslast indien
dat noodzakelijk is voor het bereiken van fundamentele Europese beginselen, zoals het
beginsel van gelijke behandeling. Zo overwoog het Hof van justitie in de zaak Danfoss:
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589 Schuurmans 2004a, p. 5.
590 Jans e.a. 2002, p. 353-355 en de jurisprudentie aldaar genoemd.
591 HJEG 9 november 1983, San Giorgio, zaak C-199/82, Jur. 1983, p. I-3595.
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‘Gelet op het eraan ten grondslag liggende streven naar doeltreffendheid, moet de richtlijn

derhalve aldus worden uitgelegd, dat de nationale bewijslastregels moeten worden gewijzigd

in de bijzondere situaties waarin zulks voor een doeltreffende toepassing van het gelijkheids-

beginsel noodzakelijk is.’592

De communautaire invloed op het nationale bewijsrecht vindt tevens plaats via het
communautaire evenredigheidsbeginsel.593 Indien een onevenredig zware bewijslast
wordt opgelegd, zou dit er onder omstandigheden toe kunnen leiden dat Europese
rechten niet kunnen worden uitgeoefend of verplichtingen niet kunnen worden opge-
legd. De jurisprudentie van het Hof van Justitie is met name ontwikkeld op het gebied
van het vrij verkeer van goederen (artikel 30 EG-Verdrag).594 Volgens de jurispruden-
tie van het Hof van Justitie over de uitzonderingen op het beginsel van vrij verkeer van
goederen, ligt in artikel 30 EG-Verdrag een evenredigheidstoets vervat. Deze toets
houdt in dat aan een onderneming of particulier geen onevenredig zware bewijslast
mag worden opgelegd om aan te tonen dat zijn goederen voldoen aan bijvoorbeeld de
eisen van veiligheid of gezondheid. De evenredigheidstoets vormt in dat kader een
beperking van de mogelijke uitzonderingsgronden op het beginsel van vrij verkeer
van goederen.

Voor de onderhavige context doet zich de vraag voor of nationale bewijsregels, voort-
vloeiende uit het algemene bestuursrecht of de Telecommunicatiewet, ertoe zouden
kunnen leiden dat bepaalde rechten of verplichtingen in feite niet kunnen worden
geëffectueerd danwel dat dit door deze bewijsregels uiterst moeilijk wordt. Daarbij
dient niet alleen te worden gedacht aan ondernemingen in bijvoorbeeld een geschil-
procedure doch ook aan de positie van OPTA zelf. Hoewel ten aanzien van de onder-
havige problematiek geen Europese jurisprudentie valt aan te duiden die ziet op de
positie van de nationale toezichthouder, valt niet in te zien waarom ook niet de natio-
nale toezichthouder met een beroep op het effectiviteits- of evenredigheidsbeginsel
om buiten toepassing verklaring of aanpassing van het nationale bewijsrecht zou kun-
nen vragen. Indien zou komen vast te staan dat door de toepasselijke nationale bewijs-
regels in feite de uitoefening van de toezichtsbevoegdheden aanzienlijk worden
bemoeilijkt of een onevenredig zware bewijslast aan de toezichthouder wordt oplegt,
dient per concreet geval de verenigbaarheid van de nationale bewijsrecht met het
Europese recht te worden onderzocht. De toets zou tot een verlichting van de bewijs-
last kunnen leiden, indien de nationale bewijsregel leidt tot een belemmering van de
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592 HJEG17 oktober 1989, Danfoss, zaak C-109/88, Jur. 1989, p. I-3199, r.ov. 14.
593 Jans e.a. 2002, p. 356-359.
594 Een voorbeeld in de Nederlandse jurisprudentie: ABRvS 17 december 1993, C. de Bruin Auto’s BV vs.

Ministerie van verkeer en Waterstaat, SEW 1994, p. 456. In een obiter dictum overwoog de Afdeling met
betrekking tot de bewijslastverdeling dat de opgelegde verplichting tot overlegging van bepaalde docu-
menten evenredig diende te zijn aan het beoogde doel en dat de minister zich diende te beraden over
de vraag of hij in redelijkheid kon eisen dat een importeur een niet nader gespecificeerde verklaring
moet overleggen.
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uitoefening van de door de Europese richtlijnen aan de toezichthouder toegekende
taken en voor deze bewijsregel geen rechtvaardigingsgrond bestaat.

Toetsingsmodel
Concluderend, kan op grond van het voorgaande het volgende toetsingsmodel voor
nationale bewijsregels worden gehanteerd:
– onderzocht dient te worden of de toepasselijke Europese richtlijnen een afwijken-

de bewijsregel kennen;
– indien een Europese bewijsregel bestaat, gaat deze voor;
– bij gebreke van een Europese bewijsregel, dient te worden onderzocht of de natio-

nale bewijsregel dient te worden aangepast vanwege tekst, doel of strekking van de
bijzondere regelgeving;

– daarnaast dient te worden getoetst aan het Europese effectiviteits- en evenredig-
heidsbeginsel: leidt de toepasselijke nationale bewijsregel ertoe dat de uitoefening
van toezichtsbevoegdheden aanzienlijk worden bemoeilijkt of een onevenredig
zware bewijslast oplevert, zonder dat hiervoor een rechtvaardigingsgrond bestaat.

Dit toetsingsmodel zal hierna worden gebruikt om de bewijspositie van OPTA en
marktpartijen in aanwijzingszaken aanmerkelijke marktmacht en geschilbeslechting
te bepalen.

6.2.4 Toepasselijke bewijsregels aanmerkelijke marktmacht

In onderhavige paragraaf zal specifiek worden ingegaan op de bewijs- en motiverings-
aspecten inzake aanwijzingsbesluiten aanmerkelijke marktmacht.

Nu de aanwijzingsbevoegdheid van OPTA een ambtshalve bevoegdheid betreft en
geen besluit op aanvraag is, rust de bewijslast in beginsel op het bestuursorgaan zelf.
OPTA dient aan te tonen wat de relevante markt is, dat de betrokken onderneming
over een aanmerkelijke marktmacht beschikt en wat in dezen de passende verplichtin-
gen zijn. Een dergelijke bewijslastverdeling past de rechtbank eveneens toe in concen-
tratiezaken, welke zaken – zoals aangegeven (Hoofdstuk 4, paragraaf 4.2.2) – een
belangrijk referentiepunt vormen. In de zaak Wegener595 legt de rechtbank een direct
verband tussen de beslissingsbevoegdheid van de NMa en de bewijslast. De NMa heeft
volgens de rechtbank de bewijslast ‘ten aanzien van de aan zijn oordeel ten grondslag
liggende feiten’. Van de onderneming die een vergunning aanvraagt, mag vervolgens in
de visie van de rechtbank worden gevergd dat zij ‘dit oordeel gemotiveerd en zo nodig
op basis van eigen onderzoeksrapporten weerspreekt’.596 Ten aanzien van een onder-
deel in de besluitvorming kent de Telecommunicatiewet een bijzondere bewijsregel.
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595 Rb. Rotterdam 20 september 2000, Wegener vs. d-g NMa, Mediaforum 2001-1, Jur. nr. 14, p. 20-33, m.nt.
F. Leeflang & K. Mortelmans.

596 In de annotatie van Leeflang & Mortelmans onder de uitspraak Wegener wordt expliciet op deze bewijs-
lastverdeling gewezen: Mediaforum 2001-1, p. 23.
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Indien OPTA de verplichting tot kostenoriëntatie aan de betrokken onderneming
oplegt, volgt uit artikel 6a.7, lid 3 Tw het aan deze onderneming is om aan te tonen dat
haar tarieven ‘werkelijk kostengeoriënteerd zijn’. In dat laatste geval vindt een omke-
ring van de bewijslast plaats (zie hierover in algemene zin: paragraaf 4.3.2).

Vervolgens doet zich de vraag voor wat de vereiste bewijsomvang c.q. het vereiste
bewijsniveau is dat OPTA dient te leveren. Ook ten aanzien van dit aspect van de
besluitvorming ligt het – gezien de gelijkenissen tussen concentratie- en aanwijzings-
besluiten – voor de hand de vereisten voor de gestelde bewijsomvang inzake concen-
tratiebesluiten te onderzoeken.

Het aspect van de prospectieve toetsing vormt een lastig aspect bij de bewijsvoering,
zowel voor de d-g NMa als de Commissie bij concentratiebesluiten, als voor OPTA bij
de besluiten aanmerkelijke marktmacht (zie hierover paragraaf 4.2.2). Voor al deze
besluiten geldt dat een inschatting dient te worden gemaakt van toekomstige markt-
omstandigheden en marktontwikkelingen op basis van de ten tijde van de besluitvor-
ming beschikbare gegevens. In de Richtsnoeren marktanalyse en marktmacht wijst de
Commissie op dit aspect van de bewijsvoering. Daarbij merkt de Commissie op dat
voor de aanmerkelijke marktmachtanalyse in beginsel van andere uitgangspunten en
verwachtingen dient te worden uitgegaan dan die waarvan een mededingingsautori-
teit gebruik maakt bij de toepassing – achteraf (ex post)– van artikel 82 EG-Verdrag in
de context van een vermoeden van misbruik van een economische machtspositie:597

‘70. (...) Vaak zal het ontbreken van bewijsmateriaal of informatie over gedragingen of optre-

den in het verleden betekenen dat de marktanalyse hoofdzakelijk moeten worden gebaseerd

op een prospectieve beoordeling. De nauwkeurigheid van de door de NRI’s uitgevoerde

marktanalyse zal dus worden beïnvloed door de informatie en gegevens die voorhanden zijn

op het tijdstip dat het betrokken besluit wordt genomen. (...)

71. Het feit dat de oorspronkelijke prognoses van een NRI in een bepaalde zaak uiteindelijk

niet uitkomen, betekent niet noodzakelijk dat haar besluit ten tijde van de vaststelling ervan

niet in overeenstemming met de richtlijn was. De NRI’s moeten bij de voorafgaande toepas-

sing van het begrip ‘machtspositie’ discretionaire bevoegdheden krijgen die evenredig zijn aan

de complexiteit van de economische, feitelijke en juridische situaties die moeten worden

beoordeeld.’

In de hierna volgende paragrafen zal eerst in worden gegaan op de bewijsvoering in
concentratiezaken en zal vervolgens de bewijsvoering in aanmerkelijke marktmacht-
zaken aan de orde komen.
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597 Paragraaf 70 van de Richtsnoeren marktanalyse en marktmacht (zie hierover tevens Hoofdstuk 4, para-
graaf 4.2.1)
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Bewijsvoering in concentratiezaken
De Commissie zet in de Richtsnoeren marktanalyse en marktmacht de bewijsvoering
inzake aanmerkelijke marktmacht af tegen de bewijsvoering inzake misbruik van eco-
nomische machtspositie, maar verzuimt een vergelijking te maken met de bewijsvoe-
ring en motivering inzake concentratiebesluiten en de daaraan door het Gerecht van
Eerste Aanleg en het Hof van Justitie gestelde vereisten. Zowel het Gerecht van Eerste
Aanleg als het Hof van Justitie stellen zware eisen aan de bewijsvoering door de Com-
missie inzake concentratiebesluiten op grond van Verordening 139/2004.598 Uit de
recente arresten in de zaak Tetra Laval599 volgt dat juist het prospectieve karakter van
(onderdelen van)600 concentratiebesluiten met zich meebrengt dat zware eisen dienen
te worden gesteld aan de bewijsvoering en motivering van deze soort besluiten.
Ondanks het bestaan van de geconstateerde beoordelingsvrijheid toetst het Gerecht
van Eerste Aanleg het concentratiebesluit van de Commissie zeer kritisch. Naar aan-
leiding van deze uitspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg stelde de Commissie dat
de door het Gerecht van Eerste Aanleg aan de bewijsvoering gestelde eisen onverenig-
baar zijn met haar ruime beoordelingsbevoegdheid in economische kwesties. De
Commissie is van oordeel dat het gerecht ‘imposed a disproportionate standard of
proof for merger prohibition decisions’.601 Het Hof van Justitie verwerpt echter dit
argument van de Commissie in hoger beroep en legt in dit arrest602 voor concentra-
tiezaken een hoge bewijsstandaard (door het Hof van Justitie aangeduid als het ‘ver-
eiste bewijsniveau’) aan. Daarbij benadrukt het Hof van Justitie het prospectieve
karakter van het concentratiebesluit. Een toetsing van het door de Commissie gelever-
de bewijs is volgens het Hof van Justitie des te noodzakelijker in geval bij het onder-
zoek sprake is van een uit te voeren prospectieve analyse:
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598 Verordening (EG) Nr. 139/2004 EG-Concentratieverordening, verordening van 20 januari 2004, Pb EG
2004, L 24/1.

599 GvEA 25 oktober 2002, Tetra Laval vs. Commissie, zaak T-5/02, Jur. 2002, p. II-438. Zie voor een bespre-
king van dit arrest: O’Keeffe 2003 en Bailey 2003. Zie tevens de zaak GvEA 22 oktober 2002, Schneider
vs. Commissie, zaak T-310/01, Jur. II-2002, p. 4071, waar het Gerecht van Eerste Aanleg zich eveneens
kritisch uitlaat over een concentratiebesluit van de Commissie.

600 In de zaak Tetra Laval betrof het specifiek het prospectieve karakter van het zogenaamde conglome-
raat-effect en de hefboomwerking van de concentratie. Met de term conglomeraat-effect wordt kort
gezegd geduid op de situatie, waarbij de concentratie resulteert in de vorming van een conglomeraat,
dat wil zeggen dat zij plaatsvindt tussen ondernemingen die voordien in wezen niet in mededinging
met elkaar stonden. Van dergelijke concentraties wordt in het algemeen aangenomen dat zij geen mede-
dingingsbeperkende gevolgen hebben, maar in bepaalde gevallen kunnen deze zich wel voordoen. In
dat laatste geval spreekt men van een (mededingingsbeperkend) conglomeraat-effect (zie de overwe-
gingen 142-144 van het Gerecht van Eerste Aanleg). Van een hefboomwerking wordt gesproken indien
een onderneming met een economische machtspositie op een specifieke markt, ook kan worden aan-
gemerkt als onderneming met een economische machtspositie op een nauw verwante markt als de kop-
pelingen tussen beide markten van die aard zijn dat de machtspositie op de een markt op de andere
markt zo kan worden gebruikt dat de machtspositie van de onderneming kan worden vergroot (vgl.
Richtsnoeren marktanalyse en marktmacht, paragraaf 83).

601 Persbericht van de Commissie van 20 december 2002, IP/02/1952.
602 HJEG 15 februari 2005, Commissie vs. Tetra Laval, zaak C-12/03 P, Jur. 2005, p. I-987.
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‘39. Dat het Hof de beoordelingsmarge van de Commissie in economische kwesties erkent,

neemt niet weg dat de gemeenschapsrechter de interpretatie van de Commissie van economi-

sche gegevens mag toetsen. Met name dient de gemeenschapsrechter immers niet enkel de

materiële juistheid van de aangevoerde bewijselementen, en de betrouwbaarheid en samen-

hang ervan, te controleren, maar ook moet hij controleren of die elementen het relevante fei-

tenkader vormen voor de beoordeling van een complexe toestand, en of zij de daaruit

getrokken conclusies kunnen schragen.’

Over het te leveren bewijs overweegt het Hof van Justitie vervolgens als volgt:

‘41. Hoewel het gerecht in punt 155 ook heeft gepreciseerd dat de bewijsvoering inzake mede-

dingingsbeperkende conglomeraateffecten van een concentratie van het type dat is aange-

meld, een nauwkeurig en met deugdelijk bewijs (‘convincing evidence’) gestaafd onderzoek

vergt van de omstandigheden welke die effecten teweeg zou brengen, heeft het volstrekt geen

voorwaarde inzake het vereiste bewijsniveau toegevoegd, maar enkel herinnerd aan de kern-

functie van bewijs, namelijk de overtuiging doen ontstaan dat een zienswijze, of zoals in het

onderhavige geval, een concentratiebeschikking, gegrond is.

42. Een prospectieve analyse, zoals die welke vereist is op grond van de controle van concentra-

ties, moet zeer zorgvuldig worden uitgevoerd, aangezien het er niet om gaat gebeurtenissen uit

het verleden te onderzoeken, waarvoor talrijke gegevens voorhanden zijn die toelaten de oor-

zaken ervan te begrijpen, en evenmin om actuele gebeurtenissen te onderzoeken, maar wel om

in te schatten hoe waarschijnlijk toekomstige geburtenissen zijn indien een beschikking ach-

terwege blijft waarbij de geplande concnetratie wordt verboden of daaraan voorwaarden wor-

den verbonden.

43. Derhalve bestaat de prospectieve analyse in het onderzoek van de veranderingen die een

concentratie kan teweegbrengen in de factoren die de mededingingssituatie op een bepaalde

markt bepalen, om na te gaan of die veranderingen kunnen leiden tot een significante belem-

mering van de daadwerkelijke mededinging. Bij een dergelijke analyse moet worden onder-

zocht welke oorzaken welke gevolgen kunnen hebben, om uit te maken welke de meest

waarschijnlijke scenario’s zijn.

44. De analyse van een concentratie van het “conglomeraat”-type is een prospectieve analyse

waarbij vanwege het ruime tijdsbestek waarop de vooruitzichten betrekking hebben, en de

voor een significante belemmering van de daadwerkelijke mededinging vereiste hefboomwer-

king, moeilijk waarneembaar, onzeker en moeilijk aan te tonen is welke oorzaken welke gevol-

gen gaan teweegbrengen. In dat verband is de kwaliteit van de door de Commissie overgelegde

bewijselementen ten bewijze van de noodzaak van een beschikking die de concentratie onver-

enigbaar met de gemeenschappelijke markt verklaart, bijzonder belangrijk, aangezien die ele-

menten grond dienen te leveren voor de beoordeling van de Commissie, dat de economische

ontwikkelingen die zij verwacht indien een dergelijke beschikking achterwege blijft, realistisch

zijn.’ (cursivering toegevoegd, ATO)
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Uit dit arrest volgt dat de Europese rechter kritisch ingaat op de interpretatie van de
economische feiten door de Commissie en hoge eisen stelt aan de analyse en bewijs-
voering van de Commissie. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de materiële juist-
heid, betrouwbaarheid en samenhang van het door de Commissie geleverde
bewijsmateriaal, maar ook wordt nagegaan of het geleverde bewijs een afdoende fei-
telijke kader biedt en of het aangeleverde materiaal de door de Commissie getrokken
conclusie kan dragen. Hoewel het arrest zich met name toespitst op de prospectieve
kenmerken van de in deze zaak relevante aspecten van het conglomeraateffect en de
hefboomwerking van de concentratie, valt uit het arrest af te leiden dat hoge eisen aan
de bewijsvoering dienen te worden gesteld in het geval van besluiten met een prospec-
tief karakter.

Maar welke bewijsstandaard (standard of proof) hanteert het Hof van Justitie nu pre-
cies? Het Gerecht van Eerste Aanleg had in zijn arrest overwogen dat de aangevoerde
gegevens de Commissie in staat moeten stellen ‘met de ter rechtvaardiging van een
concentratieverbod vereiste zekerheid’ (convincing evidence)603 vast te stellen dat een
situatie zal ontstaan waarbij de betrokken onderneming ‘zich meer nog dan vroeger
onafhankelijk ten opzichte van haar concurrenten kan opstellen’604 (in casu of de con-
centratie een versterking van een bestaande machtspositie oplevert). In rechtsoverwe-
ging 41 geeft het Hof van Justitie aan dat het Gerecht van Eerste Aanleg met de term
‘convincing evidence’ een nauwkeurig en met deugdelijk bewijs gestaafd onderzoek
heeft aangeduid, doch geen voorwaarde inzake het vereiste bewijsniveau heeft toege-
voegd.

Volgens het Hof van Justitie heeft het Gerecht van Eerste Aanleg slechts willen wijzen
op de kernfunctie van bewijs, namelijk dat de Commissie met dit bewijs de overtui-
ging kan doen ontstaan dat de concentratiebeschikking gegrond is. Maar wat is nu
juist het vereiste bewijsniveau? Uit de geciteerde overwegingen 42-44 blijkt dat vanwe-
ge de prospectieve analyse de ‘kwaliteit van de door de Commissie overgelegde bewijs-
elementen bijzonder belangrijk’ is, aangezien deze elementen grond dienen op te
leveren dat de economsiche ontwikkelingen die zij verwacht ‘realistisch’ zijn. Deze
bewoordingen lijken te duiden op een hoge bewijsstanddaard. Naar aanleiding van het
arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg in de Tetra Laval zaak, meent Bailey in zijn
overzichtsartikel605 dat het gerecht in feite een nieuwe bewijsstandaard heeft geïntro-
duceerd door het gebruik van de term ‘convincing evidence’. Ging het Hof van Justi-
tie in de zaak Frankrijk vs. Commissie606 nog uit van de term ‘met voldoende
waarschijnlijkheid’ (a sufficient degree of probability), in de Tetra Laval zaak hanteert
het gerecht de term de ‘vereiste zekerheid’, hetgeen naar zijn mening is te duiden op
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603 R.o.v. 324.
604 Idem.
605 Bailey 2003, p. 860-864. Vgl. tevens Vestendorf 2005.
606 HJEG 31 maart 1998, Frankrijk vs. Commissie, gevoegde zaken C-68/94 en C-30/95, Jur. 1998, p. I-1375,

r.o.v. 246.
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een hoger bewijsniveau. In overweging 41 geeft het Hof van Justitie echter expliciet te
kennen dat van een aanscherping van de norm geen sprake is. Feit blijft echter dat
zowel het Gerecht van Eerste Aanleg als het Hof van Justitie zware eisen stellen aan de
bewijsvoering van de Commissie. Om welke standaard het hier precies gaat, valt moei-
lijk te duiden. Ook laat het Hof van Justitie zich daarbij niet uit over de daarbij te
gebruiken bewijsmiddelen.

Hoe verhouden deze door de Europese rechters gestelde vereisten met de eisen die de
Nederlandse bestuursrechters aanleggen in concentratiezaken? Legt men deze Europe-
se bewijsvereisten naast de overwegingen van het CBB in de zaak Essent, dan lijken
deze vereisten niet helemaal gelijk te lopen. In de zaak Essent overweegt het CBB dat
de d-g NMa ‘aannemelijk dient te maken’ dat (al dan niet) sprake is van mededin-
gingsrechterlijke problemen als genoemd in de Mededingingswet. Deze term lijkt eer-
der aan te sluiten bij de term ‘met voldoende waarschijnlijkheid’ van de zaak Frankrijk
vs. Commissie. De vraag is dan ook of het CBB de bewijsstandaard inzake concentra-
tiebesluit van de d-g NMa nog zal aan scherpen naar aanleiding van de door de Euro-
pese rechters gestelde vereisten in de zaak Tetra Laval. Hiertoe is de Nederlandse
bestuursrechter echter niet verplicht,607 aangezien het daarbij gaat om Nederlandse
concentratiezaken op grond van de Mededingingswet, zonder dat daarbij sprake is van
implementatie van Europees recht. Inmiddels heeft de Rechtbank Rotterdam zich
opnieuw over de bewijslast van de d-g NMa in een concentratiebesluit uitgelaten in de
uitspraak Nuon/Reliant.608 Uit deze uitspraak dient eveneens te worden afgeleid dat de
rechtbank zware eisen stelt aan bewijs en motivering. De rechtbank concludeert dat de
d-g NMa ‘onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt’ dat de concentratie zal leiden tot
het ontstaan of versterken van een economische machtspositie die tot gevolg heeft dat
een daadwerkelijke mededinging wordt belemmerd. De rechtbank sluit daarbij aan bij
het criterium van de zaak Essent, doch lijkt daarbij niet het Gerecht van Eerste Aanleg
in de zaak Tetra Laval te volgen.

Bewijsvoering in aanmerkelijke marktmachtzaken
In het geval van de aanwijzingen aanmerkelijke marktmacht doet de doorwerking van
het Europese mededingingsrecht zich in versterkte mate voor. Voor deze laatste beslui-
ten geldt dat de Telecommunicatiewet op dit punt een implementatie vormt van de
Kaderrichtlijn, waarbij direct aansluiting is gezocht bij het Europese mededingings-
recht. De vraag is of daarbij de eisen die de Europese rechters in concentratiezaken
hebben gesteld ook één op één van toepassing dienen te worden verklaard op de aan-
wijzingsbesluiten. Het begrip aanmerkelijke marktmacht is gelijk gesteld aan het
begrip economische machtspositie ex artikel 82 EG-Verdrag, doch een directe verwij-
zing naar concentratiebesluiten ontbreekt. Bovendien dient te worden geconstateerd
dat het in de zaak Tetra Laval een besluiten van de Europese Commissie betrof, waar-
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607 HJEG 17 juli 1997, A. Leur-Bloem vs. Inspecteur der Belastingdienst/Ondernemingen Amsterdam 2, zaak
C-28/95, Jur. 1997, p. I-4161.

608 Rb. Rotterdam 31 mei 2005, Nuon/Reliant vs. d-g NMa, LJN AT6440.
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bij de concentratie als zodanig werd verboden. Een dergelijke ingrijpende maatregel
vereist vanzelfsprekend een zwaardere motivering dan in het geval het slechts de
oplegging van verplichtingen betreft in het kader van het toestaan van een concentra-
tie, welke besluiten meer in de lijn liggen met aanmerkelijke marktmachtbesluiten. In
de genoemde Nederlandse zaken (Wegener, Essent en Nuon/Reliant) betrof het geen
verbodsbesluiten van de d-g NMa, doch vormden de door de d-g NMa aan de vergun-
ning gestelde voorschriften voorwerp van de beroepsprocedure, welke voorschriften
zijn te vergelijken met de in het kader van een aanwijzingsbesluit op te leggen ver-
plichtingen. In de uitspraak Nuon/Reliant overweegt de rechtbank evenwel dat de
hoge eisen die aan het bewijs worden gesteld in het geval van een volledige weigering
van een vergunning ook gelden wanneer aan een eventueel verleende vergunning
beperkingen of beperkende voorschriften worden gesteld, aangezien deze beperkingen
in de visie van de rechtbank dienen te worden aangemerkt als een gedeeltelijke weige-
ring van de vergunning.

Dit neemt evenwel niet weg dat gezien de genoemde gelijkenissen tussen beide cate-
gorieën besluiten, dient te worden aangenomen dat zowel de door het Hof van Justi-
tie als de Nederlandse bestuursrechter ten aanzien van concentratiezaken ontwikkelde
jurisprudentie relevant is. Gezien het prospectieve karakter van de aanwijzingsbeslui-
ten, dient ten aanzien van de door de nationale toezichthouder geleverde bewijsvoe-
ring rekening te worden gehouden met de strenge criteria die het Hof van Justitie en
de Nederlandse bestuursrechter hebben aangelegd in het geval van een prospectieve
toetsing door de toezichthouder. Dit betekent evenwel niet automatisch dat de stan-
daard voor beide besluiten dezelfde dient te zijn. Vanzelfsprekend dienen bij de toet-
sing van het geleverde bewijs en de motivering van het aanwijzingsbesluit
aanmerkelijke marktmacht de verschillen tussen beide reguleringsinstrumenten en de
specifieke doelstellingen van de telecommunicatieregulering in ogenschouw te wor-
den genomen.609

Zoals in Hoofdstuk 4 aangegeven, vindt de toetsing van besluiten aanmerkelijke
marktmacht op twee niveaus plaats. In de eerste plaats een toetsing op Europees
niveau: de Europese Commissie toetst het ontwerpbesluit in het kader van artikel 7
Kaderrichtlijn. In de tweede plaats een toetsing op nationaal niveau: het definitieve
besluit van de nationale toezichthouder kan vervolgens mogelijk door de nationale
rechter in (hoger) beroep worden getoetst. Welke eisen stellen nu de Commissie en
(mogelijk) de Nederlandse bestuursrechter ten aanzien van de bewijsvoering en moti-
vering van deze besluiten en hoe verhouden deze eisen zich met de door het Hof van
Justitie in de zaak Tetra Laval gestelde vereisten?

Bij de analyse van de besluiten van de Commissie inzake de artikel 7-procedure valt
een paar aspecten op. De Commissie lijkt ontwerpbesluiten van de nationale toezicht-
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609 Zie Ottow 2003b, p. 141-148.
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houders minder kritisch te toetsen in het geval de nationale toezichthouder de rele-
vante markt afbakent conform de Aanbeveling relevante markten610 van de Commis-
sie. De Commissie lijkt van een zeker bewijsvermoeden uit te gaan: indien de
marktafbakening geschiedt conform de Aanbeveling relevante markten van de Com-
missie vormt kennelijk de rechtmatigheid van het ontwerpbesluit het uitgangspunt.
Daarbij toetst de Commissie wel of de analyse van de nationale autoriteit voldoende
is om de conclusies in het ontwerpbesluit te kunnen dragen. Daarbij geeft de Com-
missie eventueel geconstateerde motiveringsgebreken in overweging aan de nationale
toezichthouder, zonder hieraan enige juridische consequentie te verbinden.

Zie bijvoorbeeld de opmerkingen van 17 december 2003611 inzake aanmelding van Finse

autoriteit Ficora. In het bijzonder blijven de ontwerpmaatregelen in gebreke met betrekking

tot het geleverde bewijsmateriaal en het vereiste analyseniveau. Deze analyse was naar de

mening van de Commissie te mager om tot de conclusie te komen dat er op de markt voor

internationale telefoondiensten geen ondernemingen met aanmerkelijke marktmacht aanwe-

zig zijn. Daarbij heeft de Finse autoriteit tevens verzuimd de impact van de bestaande regule-

ringsmaatregelen op het waargenomen mededingingsniveau op de markt voldoende in haar

overwegingen te betrekken (green field analyse). Verder betwijfelt de Commissie of de voor-

gestelde remedies (ex ante verplichtingen) voldoende de potentiële marktverstoringseffecten

kunnen wegnemen. Daarover overweegt de Commissie: ‘Ficora does not access in detail how

the wholesale obligations (...) would resolve the competition problems at retail level’. Een

gedetailleerde analyse is nodig. Tot een vergelijkbare kritische conclusie kwam de Commissie

in een andere aanmeldingsprocedure van de Finse autoriteit met betrekking tot ‘access and call

origination on public mobile telephone networks in Finland’.612 De Commissie geeft aan dat

er naar haar mening onvoldoende bewijs is geleverd om tot de conclusie te komen dat sprake

is van een dominante positie op deze markt. Bovendien heeft de Finse autoriteit onvoldoende

rekening gehouden met de dynamiek van de concurrentie op deze markt.613

In de Kaderrichtlijn lijkt een aanknopingspunt voor het door de Commissie gehan-
teerde bewijsvermoeden te kunnen worden gevonden. Immers, in artikel 7 Kader-
richtlijn is bepaald dat indien de nationale toezichthouder afwijkt van de afbakening
van de relevante markt van de Commissie, de Commissie gebruik kan maken van de
standstill termijn van twee maanden en eventueel van haar vetorecht (artikel 7, lid 4,
sub a Kaderrichtlijn). Wijkt de marktafbakening niet van de aanbeveling van de Com-
missie af, dan kan de Commissie slechts van haar vetorecht gebruik voor zover deze
gericht is tegen het al dan niet aanwijzen als zodanig, doch ten aanzien van de onder-
liggende marktafbakening kan de Commissie slechts opmerkingen maken. Een ander
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610 Aanbeveling marktafbakening en marktanalyse van de Europese Commissie (zie hierover tevens
Hoofdstuk 4, paragraaf 4.2.1).

611 Opmerkingen van 17 december 2003, Cases FI/2003/0020, FI/2003/002, FI/2003/002, FI/2003/0025 en
FI/2003/0030.

612 Opmerkingen van 3 augustus 2004, case FI/2004/0082.
613 Vgl. Opmerkingen van 29 augustus 2003, case UK/2003/0001.
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aanknopingspunt kan worden gevonden in artikel 15, lid 3 Kaderrichtlijn, waarin de
nationale toezichthouders worden verplicht zoveel mogelijk rekening te houden met
de aanbeveling en de richtsnoeren. Uit de systematiek van de Kaderrichtlijn lijkt te
volgen dat inderdaad een zekere juridische waarde dient te worden toegekend aan de
Aanbeveling van de Commissie. Deze Aanbeveling is evenwel niet bindend en laat de
verplichting van de nationale toezichthouders onverlet om zelfstandig – conform de
regels van het generieke Europese mededingingsrecht – de markten af te bakenen. Dit
neemt niet weg dat de bewijspositie van de nationale toezichthouder gunstiger zal
zijn, indien hij zich kan beroepen op de afbakening in de Aanbeveling.

De Commissie toetst de aangemelde ontwerpaanwijzingsbesluiten van de nationale
toezichthouders kritischer ten aanzien van de geleverde bewijsvoering en motivering
met betrekking tot de vraag of sprake is van een aanmerkelijke marktmacht. In de
Richtsnoeren marktanalyse en marktmacht geeft de Commissie ook aan:

‘78. Het is belangrijk te benadrukken dat het bestaan van een machtspositie niet kan worden

aangetoond aan de hand van een groot marktaandeel alleen. Zoals gezegd betekent een groot

marktaandeel niet meer dan dat de betrokken exploitant over een machtspositie zou kunnen

beschikken. Daarom moeten de NRI’s een grondige en complete analyse maken van de econo-

mische kenmerken van de betrokken markt voordat zij een conclusie trekken over het bestaan

van een aanmerkelijke marktmacht.’

In de gepubliceerde vetobesluiten en besluiten, waarbij de tweede fase van de proce-
dure van artikel 7 Kaderrichtlijn wordt ingeleid, legt de Commissie bij haar toetsing
de nadruk op motivering en bewijsvoering van de ontwerpbesluiten.614

Welke bewijsstandaard de Commissie bij de toetsing in het kader van artikel 7 Kader-
richtlijn aanlegt, valt niet uit de gepubliceerde opmerkingen en besluiten op te maken.
In het licht van het prospectieve karakter van de aanwijzingsbesluiten en het arrest
van het Hof van Justitie in Tetra Laval, ligt het voor de hand dat de Commissie bij de
toetsing van de ontwerpbesluiten een hoge bewijsstandaard aanlegt. Volgens de tekst
van artikel 7, lid 4 Kaderrichtlijn dient de Commissie te toetsen of de ontwerpmaat-
regel een belemmering voor de interne Europese markt oplevert danwel of zij ernsti-
ge twijfels heeft omtrent de verenigbaarheid van de ontwerpmaatregel met het
Gemeenschapsrecht. Deze criteria lijken niet uit te gaan van slechts een marginale
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614 Zie onder meer: Besluit van 20 februari 2004, zaken FI/2003/0024 en FI/2003/0027 (publicy available
international telephone services provided at a fixed location for residential and non-residential custo-
mers), Besluit van 5 oktober 2004, zaak FI/2004/0082 (access and call origination on public mobile tele-
phone networks in Finland). Besluit van 20 oktober 2004, zaak AT/2004/0090 (transit services in the
fixed public telephone network); Oordeel van 11 maart 2003, zaak DE/2005/0144 (call termination on
individual public telephone networks provided at a fixed location) en Besluit van 20 februari 2004,
zaken FI/2003/0024 en FI/2003/0027 (publicy available international telephone services provided at a
fixed location for residential and non-residential customers). In de genoemde vetobesluiten stranden
de ontwerpbesluiten van de Finse en Oostenrijkse autoriteiten op bewijs- en motiveringsaspecten.
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toetsing door de Commissie doch de Commissie dient na te gaan of sprake is van strij-
digheid met het Gemeenschapsrecht.

Een tweede toetsing van de aanwijzingsbesluiten van OPTA vindt (mogelijk) plaats op
het nationale niveau door de nationale rechter. Reeds onder de oude Telecommunica-
tiewet toetste met name de Rechtbank Rotterdam de aanwijzingsbesluiten van OPTA
kritisch ten aanzien van de motivering van het besluit en de daarop betrekking heb-
bende gegevens.615 Uit de zaak Libertel616 kan worden afgeleid dat de (economische)
onderbouwing door OPTA een belangrijk element vormt bij besluiten, waar een
marktonderzoek dient plaats te vinden. Het aanwijzingsbesluit van OPTA, waarbij
Libertel werd aangewezen als een onderneming met aanmerkelijke marktmacht
(onder het oude recht), werd door de voorzieningenrechter opgeschort, aangezien de
rechter van oordeel was dat de verrichte economische marktanalyse onvoldoende was
ter onderbouwing van het aanwijzingsbesluit. De rechter geeft in deze zaak aan OPTA
de volgende instructie:

‘Daartoe dient, in relatie tot de invulling van het begrip aanmerkelijke marktmacht, invulling

te worden gegeven aan die wegingsfactoren [de factoren van artikl 6.4, lid 4 Tw], ook in onder-

ling verband beschouwd. (...) Bij deze invulling, die naar haar aard sterk afhankelijk is van de

specifieke – en allerminst statische relevante feitelijke omstandigheden, heeft verweerder een

zekere (beoordelings)ruimte en (…) Het voorgaande is alleen mogelijk als een toereikend

marktonderzoek wordt gedaan, waarbij tenminste de feitelijke verhoudingen en ontwikkelin-

gen op de desbetreffende markt en de positie daarop van de aan te wijzen marktpartij in essen-

tie inzichtelijk worden. (...) Voorts geldt dat de uitkomsten van het marktonderzoek – uiterlijk

– bij de bekendmaking van het besluit in een zodanige vorm dienen te worden bekend

gemaakt dat het beeld van de markt (ook) voor de aangewezen marktpartij voldoende duide-

lijk wordt. Voorts moet uiteraard (in de motivering van het besluit) inzichtelijk worden

gemaakt op welke gronden verweerder tot zijn beslissing is gekomen.’

De rechter komt vervolgens tot de conclusie dat het Libertel aanwijzingsbesluit van
OPTA niet aan deze vereisten voldeed. De rechter concludeert dat noch uit het bestre-
den besluit noch uit de op de voorbereiding van het besluit betrekking hebbende stuk-
ken gebleken was van een analyse van de betrokken markt, en meer in het bijzonder,
van de positie van Libertel op die markt. Deze onderzoeksplicht kwam eveneens aan
de orde in de huurlijnen aanwijzingszaken.617 In de uitspraak van 8 juli 2004618 over-
weegt het CBB dat de omstandigheid dat feitelijke informatie (in casu over de geogra-
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615 Zie voor en algemene analyse van de jurisprudentie ten aanzien van de motivering van besluiten door
OPTA: Dommering e.a. 2003, p. 43-50.

616 Vz. Rb. Rotterdam 23 december 1999, Libertel vs. OPTA, Mediaforum 2000-1, Jur. nr. 13, p. 67-70, m.nt.
E. Loozen & K. Mortelmans.

617 Zie onder andere: Rb. Rotterdam 9 december 2003, KPN Telecom vs. OPTA, LJN AN9799 en Vz. CBB
19 maart 2004, KPN Telecom vs. OPTA, LJN AO7841.

618 CBB 8 september2004, KPN Telecom vs. OPTA, LJN AR1296.
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fische dimensie van de markt) niet of zeer moeilijk is te verkrijgen, OPTA niet van de
verplichting ontslaat te proberen dergelijke informatie te verzamelen. Het kan geen
aanleiding zijn om dergelijk onderzoek geheel achterwege te laten. Het besluit van
OPTA werd door het CBB in strijd met artikel 3:2 Awb geacht.

In de uitspraak van de rechtbank wordt dienaangaande als volgt overwogen:

‘(...) evenwel heeft nagelaten de resultaten van het door hem ingestelde nadere onderzoek

inzichtelijk te maken. Bovendien heeft verweerder geenszins kenbaar gemaakt op welke gron-

den en op basis van welke gegevens hij zijn aanwijzing dienaangaande heeft gebaseerd. (...)

Daarnaast heeft verweerder naar het oordeel van de rechtbank ten onrechte nagelaten een ade-

quaat onderzoek in te stellen terzake van differentiatie van de PVC-productmarkt. Verweerders

mening dat er slechts sprake is van één productmarkt, (...) acht de rechtbank onvoldoende

onderbouwd en volgt ook niet uit een door verweerder ingesteld feitelijk onderzoek. (...) 

Verweerder heeft zich bij de bepaling van de geografische markt beperkt tot een puur theore-

tische analyse, terwijl overeenkomstig de bekendmaking er in dit geval na de werkhypothese

tevens een feitelijk onderzoek dient plaats te vinden. Het vaststellen van een geografische

markt is immers geen abstract proces, maar vereist een analyse van al het beschikbare bewijs-

materiaal, eventueel over gedragingen in het verleden en een inzicht in de mechanismen in een

bepaalde sector. (...) Eerst op grond van het verzamelde bewijsmateriaal wordt de geografische

markt bepaald.’619

Uit deze jurisprudentie volgt dat OPTA een uitgebreid marktonderzoek dient te ver-
richten en haar conclusies niet alleen zal kunnen baseren op een theoretisch werkmo-
del. Zij dient de nodige gegevens te verzamelen en op basis van deze gegevens haar
besluit dienen te onderbouwen en de positie van de betrokken partij(en) inzichtelijk
dienen te maken. Daarbij vormt de dynamiek van de markt een lastig aspect. Immers,
vanwege de snelle ontwikkelingen op deze markt bestaat het risico dat de door OPTA
verzamelde gegevens al snel verouderd zijn. Dit dwingt OPTA tot een snelle besluit-
vorming, aangezien zij het besluit zal dienen te baseren op een zo actueel mogelijk
beeld van de situatie. Indien OPTA het besluit baseert op verouderde gegevens, bestaat
de kans dat het besluit vanwege een onjuiste feitelijke grondslag zal worden vernietigd.
Het prospectieve karakter van de besluitvorming inzake aanmerkelijke marktmacht
(zie paragraaf 4.2.2) vormt daarbij een complicerende factor. OPTA dient op basis van
actuele gegevens een inschatting te maken van mogelijke ontwikkelingen in de voor-
liggende reguleringsperiode.620 Gezien de dynamiek van de markt zijn deze ontwikke-
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619 Rb. Rotterdam 9 december 2003, KPN Telecom vs. OPTA, LJN AN9799. Deze uitspraak van de recht-
bank is in hoger beroep door het CBB bevestigd: CBB 8 september 2004, OPTA vs. KPN Telecom, LJN
AR1296.

620 Zie overweging 14 van de Aanbeveling marktafbakening en marktanalyse van de Europese Commissie:
in deze overweging wordt gesproken over de ‘relevante tijdshorizon’, welke de Commissie uitlegt als de
periode tot de herbeoordeling van een aanmerkelijke marktmacht. De beoordeling dient conform arti-
kel 6a.4 Tw eens in de drie jaar plaats na het laatste aanwijzingsbesluit te vinden.
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lingen lastig in kaart te brengen, hetgeen de bewijspositie van OPTA aanzienlijk
bemoeilijkt. In de uitspraak Nuon/Reliant heeft de rechtbank echter nadrukkelijk
gewezen op het feit dat de tijdsfactor evenwel geen argument kan zijn een analyse niet
grondig uit te voeren. De d-g NMa had in deze zaak aangevoerd dat de tijdsfactor het
niet goed mogelijk maakt de concentratiegraad en het marktaandeel vast te stellen. De
rechtbank merkt daarover op:

‘dat de omstandigheid dat een dergelijk onderzoek moeglijk niet eenvoudig ui te voeren is,

niet afgewenteld kan worden op eiseres. Het is immers verweerder [d-g NMa] die aanneme-

lijk dient te maken dat is voldaan aan de voorwaarden van artikel 41, tweede lid, van de Mw’.

Deze kritische toetsing door de Nederlandse bestuursrechter in aanwijzingszaken is in
lijn met de Tetra Laval jurisprudentie van de Europese rechters.

Het standpunt van de Commissie over een ontwerp aanwijzingsbesluit van OPTA zal
bij de beoordeling door de nationale rechter van een aanwijzingsbesluit van OPTA van
invloed zijn. De praktijkervaring leert dat in veel gevallen de nationale rechter de
nodige waarde hecht aan standpunten van de Commissie. Hoe dient de nationale
rechter in aanwijzingszaken nu om te gaan met oordelen van de Commissie in het
kader van de artikel 7-procedure? De nationale rechter zal zich daarbij de vraag die-
nen te stellen wat de Commissie nu precies heeft onderzocht en getoetst. De nationa-
le rechter zal zich daarbij de vraag dienen te stellen wat de Commissie nu precies heeft
onderzocht en getoetst. Zoals aangegeven blijkt uit de gepubliceerde vetobesluiten621

en oordelen622 dat ook de Commissie in het kader van deze toetsing het door de natio-
nale toezichthouder aangeleverde bewijsmateriaal en de onderliggende motivering
kritisch beziet. Dit gebeurt echter met name in die gevallen, waarbij de nationale toe-
zichthouder afwijkt van de door de Commissie zelf gepubliceerde richtsnoeren en
aanbevelingen. Bovendien valt uit de oordelen van de Commissie niet af te leiden
welke bewijsstandaard wordt gehanteerd. Uit de systematiek van de richtlijnen623 lijkt
evenwel te kunnen worden afgeleid dat het nodige gewicht aan de Aanbeveling markt-
afbakening en marktanalyse van de Europese Commissie toekomt. De door de Com-
missie gepubliceerde aanbevelingen en richtsnoeren en de in het kader van de artikel 
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621 Zie: Besluit van 20 februari 2004, zaken FI/2003/0024 en FI/2003/0027 (publicy available international
telephone services provided at a fixed location for residential and non-residential customers), Besluit
van 5 oktober 2004, zaak FI/2004/0082 (access and call origination on public mobile telephone net-
works in Finland), Besluit van 20 oktober 2004, zaak AT/2004/0090 (transit services in the fixed public
telephone network) en Oordeel van 11 maart 2005, zaak DE/2005/0144 (call termination on individu-
al public telephone networks provided at a fixed location), waarin de tweede fase van de artikel 7-pro-
cedure wordt ingeleid tegen de Duitse toezichthouder.

622 Zie bijvoorbeeld: Opmerkingen van 29 augustus 2003.
623 Zie artikel 15, lid 3 Toegangsrichtlijn.
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7-procedure gemaakte opmerkingen zijn evenwel niet bindend624 voor de Europese en
nationale rechters. De nationale rechter dient zelfstandig te toetsen of het aanwijzings-
besluit van OPTA aan de vereisten van zorgvuldig onderzoek, feitelijke grondslag en
motivering voldoet.

In de recente zaak KPN Telecom vs. OPTA625 kiest de voorzieningenrechter bij de toet-
sing van een aanmerkelijk marktmachtbesluit van OPTA duidelijk voor een terughou-
dende toetsing van de prospectieve analyse van OPTA en de verstrekte gegevens en
motivering. De voorzieningenrechter overweegt als volgt:

‘Uitgaande van de inschatting van OPTA dat de komende drie jaar nog geen sprake zal zijn

van een situatie van daadwerkelijke mededinging op de retailmarkt(en) voor vaste telefonie en

van haar opvatting dat de positie van de concurrenten van KPN vooralsnog versterking

behoeft, acht de voorzieningenrechter verdedigbaar dat OPTA niet van regulering behoort af

te zien.

6.5.4 De voorzieningenrechter ziet geen grond voor het oordeel dat de door OPTA verrichte

marktanalyse onbegrijpelijk is of dat anderszins duidelijk is dat de voorbereiding of motive-

ring van het bestreden besluit in dit opzicht tekortschiet.

In reactie op het verzoek om voorlopige voorziening heeft OPTA er terecht op gewezen dat het

uitvoeren van een prospectieve analyse altijd tot op zekere hoogte speculatief is.

De voorzieningenrechter overweegt voorts dat OPTA bij uitstek is aangewezen om, op basis

van een deugdelijke analyse en voorzover nodig in overleg met de Nederlandse Mededingings-

autoriteit, een oordeel te geven over de meest waarschijnlijke toekomstige marktontwikkelin-

gen. Als OPTA het nodige onderzoek verricht en met behulp van duidelijke en inzichtelijke

redeneringen haar conclusie bereikt, ligt het niet op de weg van de rechter zijn eigen oordeel

over deze marktontwikkelingen te geven en dat voor de door OPTA getrokken conclusies in

de plaats te stellen.’

De voorzieningenrechter toetst derhalve niet zelfstandig de feiten en gaat hierbij uit
van de deskundigheid van OPTA. Wel beoordeelt de rechter of de conclusie van OPTA
is gebaseerd op een duidelijke en inzichtelijke redenering. Daarbij hecht de rechter
tevens waarde aan de opmerkingen van de Commissie in de artikel 7-procedure.
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624 In de door de Commissie gepubliceerde aanbeveling en richtsnoeren wordt dit expliciet vermeld ten
aanzien van de toetsing door de Europese rechter. Doch ook de nationale rechter dient hierover zijn
eigen oordeel te vormen en in geval van twijfel over de uitleg van het gemeenschaprecht dienen preju-
diciële vragen aan het Hof van Justitie te worden voorgelegd. Uiteindelijk kan slechts het Hof van Jus-
titie uitsluitsel geven over deze rechtsvragen. De feitelijke beoordeling wordt echter aan de nationale
rechter overgelaten. Het oordeel van de Commissie in het kader van de artikel 7-procedure vormt daar-
bij een belangrijk uitgangspunt, doch is niet bindend. Dit in tegenstelling tot een door de Commissie
op grond van artikel 7, lid 4 Kaderrichtlijn genomen vetobesluit, dat ter toetsing aan de Europese rech-
ter kan worden voorgelegd (zie hierover nader Hoofdstuk 9, paragraaf 9.5). In het geval van een onher-
roepelijk vetobesluit zijn zowel de nationale toezichthouder als de nationale rechter hieraan gebonden.

625 Vz. CBB 13 februari 2006, KPN Telecom vs. OPTA, LJN AV1487.
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Conclusie
Concluderend kan worden aangenomen dat – ondanks een zekere beoordelingsvrij-
heid van OPTA – zware eisen zullen worden gesteld aan de bewijsvoering en motive-
ring van de aanwijzingsbesluiten aanmerkelijke marktmacht van OPTA. Deze
conclusie volgt uit:
(i) de eisen die het Gerecht van Eerste Aanleg en het Hof van Justitie stellen aan

deconcentratiebesluiten van de Europese Commissie;
(ii) de eisen voortvloeiend uit de Wegener en Essent- zaken ten aanzien van de con-

centratiebesluiten van de d-g NMa;
(iii) de opmerkingen en besluiten die de Europese Commissie stelt aan de besluiten

van de nationale toezichthouders in het kader van de artikel 7-procedure; en
(iv) de jurisprudentie van de bestuursrechter ten aanzien van de besluitvorming

door OPTA, in het bijzonder ten aanzien van aanwijzingsbesluiten.

Uit deze analyse kan worden geconcludeerd dat zowel de Europese rechter als de
Nederlandse bestuursrechter strenge eisen stellen aan de bewijsvoering en motivering
van besluiten, waarbij de betrokken toezichthouder zich een oordeel dient te vormen
over de economische machtspositie danwel de aanmerkelijke marktmacht positie van
de betrokken onderneming(en) op de relevante door de toezichthouder af te bakenen
markt. De geconstateerde beoordelingsvrijheid van de toezichthouder staat kennelijk
niet aan een strenge toetsing van het geleverde bewijs in de weg. De aan de bewijsvoe-
ring en motivering gestelde vereisten worden als zelfstandig te toetsen onderdelen van
het besluit beschouwd, waarop de beoordelingsvrijheid van het bestuursorgaan wei-
nig invloed lijkt te hebben. Hoewel een zekere beoordelingsvrijheid wordt erkend
door de Europese en Nederlandse rechter en de Commissie, wordt vervolgens zware
eisen aan de bewijsvoering en motivering gesteld. De bewijspositie van de toezicht-
houder lijkt derhalve niet afhankelijk te zijn van de mate van beoordelingsvrijheid van
het bestuursorgaan, zoals in het bestuursrecht wel wordt aangenomen (zie paragraaf
6.2.1). Uit de besproken zaken dient de conclusie te moeten worden getrokken dat
deze twee aspecten – beoordelingsvrijheid en bewijspositie – als twee separate aspec-
ten worden behandeld door de Europese en Nederlandse rechters in economische
kwesties, in elk geval in concentratiezaken.

Deze overwegingen doen de vraag rijzen of de zware eisen die aan de bewijsvoering
van OPTA inzake aanmerkelijke marktmacht worden gesteld in feite de beoordelings-
vrijheid van de toezichthouder te zeer ingeperken en de nationale toezichthouder te
zeer belemmeren bij de uitoefening van zijn taken die hem door de Europese richtlij-
nen zijn opgedragen. In het in paragraaf 6.2.3 ontwikkelde toetsingsmodel voor natio-
nale bewijsregels wordt aangegeven dat dient te worden onderzocht of de toepasselijke
nationale bewijsregel ertoe leidt dat de uitoefening van de toegekende toezichtsbe-
voegdheden aanzienlijk wordt bemoeilijkt of een onevenredig zware bewijslast ople-
vert. Erkend moet worden dat door het opleggen van een hoge bewijsstandaard de
nationale toezichthouder in de uitoefening van zijn taken vanzelfsprekend wordt
bemoeilijkt. Dient dit gevolg aanleiding te geven tot het versoepelen van de bewijspo-
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sitie van de nationale toezichthouder in aanmerkelijke marktmachtzaken? Verschil-
lende visies zijn hier mogelijk.

Bepleit kan worden dat deze bewijspositie aansluit bij de systematiek van de (nieuwe)
Europese telecommunicatierichtlijnen. Door een directe koppeling te maken tussen
de begrippen aanmerkelijke marktmacht en economische machtspositie is er in de
nieuwe regelgeving expliciet voor gekozen een hoge drempel op te werpen voor het
ingrijpen door de nationale toezichthouders. De geconstateerde hoge bewijsstandaard
is met deze hoge reguleringslat in overeenstemming. De door de Europese wetgever
gemaakte keuze heeft daarmee gevolgen voor de bewijspositie van de nationale toe-
zichthouders. De Europese wetgever heeft gemeend dat sectorspecifieke regulering
nog slechts gerechtvaardigd is op die markten voor elektronische communicatie waar
kan worden geconstateerd dat een of meer ondernemingen over aanmerkelijke markt-
macht beschikken.626 De bewijslast die geldt voor aanwijzingsbesluiten, volgt derhalve
rechtstreeks uit de Europese richtlijnen en is niet het gevolg van een nationale bewijs-
regel die de effectieve toepassing van de richtlijnen belemmert. Het is het secundaire
Europese recht zelf dat in dit geval invulling geeft aan de nationale bewijsregels (zie
onder de eerste twee toetsingselementen van het toetsingsmodel, paragraaf 6.2.3).

Tegelijkertijd dient te worden geconstateerd dat hierdoor de verwezenlijking van de in
de richtlijnen neergelegde doelstellingen in de knel kunnen komen, aangezien de toe-
zichthouder hierdoor in bepaalde gevallen niet zal kunnen optreden. Door het stellen
van zware bewijsvereisten kan in dat geval een conflict ontstaan tussen de door de
Europese wetgever gekozen systematiek aan de ene kant en de doelstellingen van deze
systematiek aan de andere kant. Dit zal zich met name voordoen in die situaties, waar-
bij de nationale toezichthouder een inschatting dient te maken van toekomstige 
ontwikkelingen. Indien de nationale toezichthouder ervoor kiest deze nieuwe ontwik-
kelingen voorzichtig in te schatten, zal dit tot het resultaat kunnen leiden dat eerder
tot een aanmerkelijke marktmacht van de betrokken onderneming wordt besloten.
Immers, de nieuwe ontwikkelingen tasten in dat geval – in de visie van de toezicht-
houder – de positie van de betrokken onderneming op de markt (nog) niet (in vol-
doende mate) aan. In dat geval wordt vooralsnog (voor een bepaalde periode) vast
gehouden aan ex ante regulering. Indien echter de door de nationale toezichthouder
gekozen inschatting streng wordt getoetst en zware eisen aan deze inschatting worden
gesteld, kan dit ertoe leiden dat geen ex ante regulering kan worden opgelegd en reeds
in een pril stadium van nieuwe ontwikkelingen op de markt niet meer in de betrok-
ken markt kan worden ingegrepen. Hierdoor kan het verwezenlijken van de doelstel-
lingen van de telecommunicatieregulering in de knel komen.

De bewijspositie van de nationale toezichthouder vormt een cruciaal onderdeel van
het telecommunicatietoezicht. Indien te strenge eisen worden gesteld, kan het berei-
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626 Paragraaf 17 Richtsnoeren marktanalyse en marktmacht (zie hierover: Hoofdstuk 4, paragraaf 4.2.1).
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ken van de doelstellingen van het telecommunicatietoezicht wellicht niet worden
bereikt. Indien te soepele eisen worden gehanteerd voor het door de nationale toe-
zichthouder geleverde bewijs, komt dit mogelijk in strijd met de gekozen systematiek
van de telecommunicatierichtlijnen en leidt dit wellicht tot een te lang vasthouden aan
ex ante regulering. Per geval zal nauwgezet dienen te worden nagegaan wat de gevol-
gen van de gestelde bewijsvereisten zijn. Daarbij dient voldoende oog te zijn voor de
beoordelingsvrijheid van de nationale toezichthouder, ook waar het gemaakte
inschattingen voor toekomstige ontwikkelingen betreft. Bovendien dient rekening te
worden gehouden met het standpunt danwel besluit van de Commissie over een ont-
werp aanwijzingsbesluit op grond van artikel 7 Kaderrichtlijn. Het besluit danwel
standpunt van de Commissie dient van invloed te zijn bij de toetsing van het defini-
tieve aanwijzingsbesluit door de nationale rechter.627 Het standpunt danwel besluit
van de Commissie biedt een voldoende grondslag tot omkering van de bewijslast,
waarbij het vervolgens aan de onder toezicht gestelde onderneming is om aan te tonen
dat het besluit is gebaseerd op onjuiste feiten en omstandigheden. Door een omkering
van de bewijslast wordt recht gedaan aan de bijzondere positie van de nationale toe-
zichthouder, wiens ontwerpbesluit reeds ter toetsing aan de Commissie is voorgelegd.

In dit verband dient nog te worden bezien welke rol artikel 1.3, lid 4 Tw speelt bij de
vaststelling van de bewijslast voor OPTA (zie paragraaf 6.3 hierna). Dit artikel bevat
een nieuwe bepaling, waarin voor besluiten met aanzienlijke gevolgen voor de desbe-
treffende markt, een zwaardere motiveringsplicht c.q. bewijslast is opgenomen. De
geconstateerde hoge bewijsstandaard voor aanwijzingsbesluiten lijkt grotendeels over-
een te stemmen met de uit artikel 1.3, lid 4 Tw voortvloeiende vereisten. Dit artikel
lijkt – in elk geval wat de aanwijzingsbesluiten betreft – geen toegevoegde waarde te
hebben. Of anders gezegd: de in artikel 1.3, lid 4 Tw neergelegde zware bewijslast voor
OPTA is in overeenstemming met de uit het Europese recht voortvloeiende bewijs-
standaard voor aanwijzingsbesluiten.

De proportionaliteitseis bij op te leggen verplichtingen
Indien door de toezichthouder is aangetoond dat sprake is van een aanmerkelijke
marktmacht, dient vervolgens door de toezichthouder te worden vastgesteld welke
specifieke ex ante verplichtingen aan de partij met aanmerkelijke marktmacht dienen
te worden opgelegd. Vloeiden de ex ante verplichtingen onder de oude Telecommuni-
catiewet nog automatisch uit de wet voort na een aanwijzing door OPTA, onder de
nieuwe wet zal OPTA per specifiek geval dienen te onderzoeken welke passende maat-
regelen moeten worden opgelegd. Artikel 6a.2, lid 1, sub a Tw bepaald dat OPTA bij
ieder van hen ‘voor zover passend’ verplichtingen als bedoeld in de artikelen 6a.6 Tw
tot en met 6a.10 Tw of 6a.12 Tw tot en met 6a.15 Tw oplegt. Deze bepaling is geba-
seerd op artikel 7, lid 4 Kaderrichtlijn, waarin is bepaald dat de natioanle toezichthou-
der ‘passende specifieke wettelijke verplichtingen’oplegt. Het begrip passende wordt in
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de Kaderrichtlijn niet gedefinieerd. In artikel 6a.2, lid 3 Tw wordt bepaald dat een ver-
plichting passend is indien:

‘deze is gebaseerd op de aard van het op de desbetreffende markt geconstateerde probleem en

in het licht van de doelstellingen van artikel 1.3 proportioneel en gerechtvaardigd is. ‘ 

De vraag is welke elementen OPTA nu dient te bewijzen ten aanzien van de passend-
heid van de op te leggen verplichtingen en in hoeverre de uit de Telecommunicatiewet
voortvloeiende eisen zich verenigen met de eisen die de Europese richtlijnen op dit
punt stellen. In de Richtsnoeren marktanalyse en marktmacht628 gaat de Commissie
er vanuit dat de volgende eisen aan de besluitvorming van de nationale toezichthou-
der dienen te worden gesteld:
(i) de op te leggen maatregelen dienen gerechtvaardigd te zijn op grond van de doel-

stellingen van artikel 8 Kaderrichtlijn; en
(ii) de maatregelen dienen in evenredigheid te zijn met de realisatie van die doelstel-

lingen.

In haar gemeenschappelijke standpunt aangaande remedies629 noemt de ERG de vol-
gende algemene voorwaarden, waaraan de op te leggen wettelijke verplichtingen die-
nen te voldoen:

‘The first630 principle is that the NRA must produce reasoned decisions in line with their obli-

gations under the Directives. This incorporates the need that the remedy selected be based on

the nature of the problem identified. The problem(s) in the market will have already been

identified in the market analysis procedure. Decisions must include a discussion on propor-

tionality of the remedy. These decisions should include, for any given problem, consideration

of alternative remedies where possible, so that the least burdensome effective remedy can be

selected. The decisions should also take into account the potential effect of the proposed

remedies on related markets.’631

OPTA zal derhalve dienen aan te tonen dat de op te leggen maatregelen gerechtvaar-
digd zijn in het licht van de doelstellingen van artikel 8 Kaderrichtlijn en evenredig
aan het beoogde doel. De Commissie zegt hierover:
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628 Richtsnoeren marktanalyse en marktmacht, paragrafen 117-118.
629 ERG Common position on the approach to appropriate remedies in the new regulatory framework,

ERG (03) 30rev.1.
630 Daarnaast identificeert de ERG nog twee andere beginselen: indien infrastructuurconcurrentie niet

mogelijk is, dient de NRA ervoor zorg te dragen dat er voldoende toegang to wholesale diensten is en
waar duplicatie van de incumbent’s infrastructuur wel mogelijk is, de remedies dienen ter ondersteu-
ning voor een overgangsperiode naar een markt van daadwerkelijke concurrentie. Deze twee vereisten
blijven in het onderzoek verder buiten beschouwing.

631 Paper ERG Common position on the approach to appropriate remedies in the new regulatory frame-
work, p. 58.
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‘Teneinde te bepalen of een voorgestelde maatregel in overeenstemming is met het evenredig-

heidsbeginsel, moet deze op een legitiem doel zijn gericht en dienen de middelen die worden

gebruikt om dit doel te bereiken, niet alleen noodzakelijk maar ook zo min mogelijk belastend

te zijn, d.w.z. zich te beperken tot het minimum dat noodzakelijk is om het doel te berei-

ken.’632

In haar beleidsdocument wijst de ERG op het arrest FEDESA,633 waarin het Hof van
Justitie nadere invulling aan het evenredigheidsbeginsel heeft gegeven (zie hierover
nader Hoofdstuk 4, paragraaf 4.3.3). In die zaak betrof het de toetsing door het Hof
van Justitie van een maatregel op te leggen door de Commissie, doch het Hof van Jus-
titie geeft aan dat dit een algemeen aanvaard Europees beginsel is. Nu de door de
nationale toezichthouders op te leggen maatregelen rechtstreeks voortvloeien uit de
Kaderrichtlijn en Toegangsrichtlijn, speelt dit Europese evenredigheidsbeginsel even-
eens een rol bij de toetsing van de maatregelen door de nationale toezichthouders.
Immers, in artikel 7, lid 4 Kaderrichtlijn wordt als het relevante toetsingscriterium het
begrip passend gehanteerd, welk artikel is geïmplementeerd in artikel 6a.2, lid 3 Tw.
Het begrip passend dient in het kader van de toetsing van de opgelegde verplichtin-
gen te worden gehanteerd en te worden uitgelegd conform het Hof van Justitie aan-
vaarde Europese evenredigheidsbeginsel. Deze nationale maatregelen dienen te
voldoen aan de Europese evenredigheidsstandaard. Uit deze uitspraak van het Hof van
Justitie en de geciteerde beleidsdocumenten kunnen de volgende drie toetsingscriteria
worden afgeleid, die OPTA zal dienen te toetsen en aan te tonen bij het opleggen van
specifieke verplichtingen. De maatregel dient:
(i) geschikt én noodzakelijk te zijn om het beoogde doel te bereiken;
(ii) er dient sprake te zijn van de minst belastende maatregel; en
(iii) deze mag niet onevenredig zijn aan het nagestreefde doel.

Legt men deze vereisten, zoals door het Hof van Justitie gesteld, naast de voorwaarden,
zoals neergelegd in artikel 1.3, lid 4 Tw, dan kan worden geconstateerd dat deze crite-
ria dicht tegen elkaar aanliggen. In haar beleidsregels ‘Afwegingskader proportionali-
teit van verplichtingen’634 geeft OPTA aan dat de in artikel 1.3, lid 4 Tw neergelegde
proportionaliteitsnorm moet worden uitgelegd conform het door het Hof van Justitie
gehanteerde criterium in het arrest Fedesa, daar waar het de door OPTA op te leggen
verplichtingen bij een aanwijzing aanmerkelijke marktmacht betreft.
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632 Richtsnoeren marktanalyse en marktmacht, paragraaf 118.
633 HJEG 13 november 1990, FEDESA, zaak C-331/88, Jur. 1990, p. I-4023. Vgl. tevens: HJEG 17 juli 1997,

Affish BV vs. Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, zaak C-183/95, Jur. 1997, I-4315, ro.v. 30.
634 OPTA 22 december 2004 (OPTA/EGM/2004/204404), www.opta.nl.
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Deze conclusie is juist, aangezien de criteria van artikel 1.3, lid 4 Tw – daar waar het
de op te leggen verplichtingen betreft – dienen aan te sluiten bij het begrip passend
van de Kaderrichtlijn en de door het Hof van Justitie gehanteerde evenredigheidscri-
terium. Indien de Nederlandse wetgever andere criteria zou introduceren voor de
toetsing van de door OPTA op te leggen maatregelen, zou strijd met artikel 7, lid 4
Kaderrichtlijn kunnen ontstaan. Dit wordt voorkomen door artikel 1.3, lid 4 Tw uit te
leggen conform de norm van Fedesa. Dit betekent dat in feite de verplichting krach-
tens artikel 1.3, lid 4 Tw geen toegevoegde waarde heeft, naast hetgeen reeds voort-
vloeit uit artikel 6a.2, lid 3 Tw. Hooguit zou kunnen worden aangenomen dat artikel
1.3, lid 3 Tw expliciet bepaald dat de onderbouwing van OPTA aangaande de ‘pas-
sendheid’ van de maatregel zowel door middel van kwalitatieve als (waar mogelijk)
kwantitatieve gegevens dient plaats te vinden. Een dergelijke onderbouwing ligt ech-
ter voor de hand in het licht van de Fedesa criteria.

Overigens wordt opgemerkt dat ook reeds onder het oude recht het evenredigheids-
beginsel in het kader van aanwijzingsbesluiten een rol speelde. In de Libertel zaak werd
door de voorzieningenrechter overwogen:

‘kan voorts in beginsel tevens betekenis worden toegekend aan de vraag of, gelet op de speci-

fieke relevante feitelijke omstandigheden, een aanwijzing redelijkerwijs zal kunnen leiden tot

het daarmee beoogde doel. (...)’635

Een bijzonder aandachtspunt betreft de reikwijdte van de op te leggen verplichtingen.
Een juiste balans dient te worden gevonden tussen een te algemene verplichting aan
de ene kant en een te gedetailleerde verplichting aan de andere kant.636 Indien de ver-
plichting te algemeen wordt gesteld, zal deze niet aan de genoemde criteria voldoen.
Worden de verplichtingen echter te gedetailleerd omschreven, dan bestaat het risico
dat specifieke probleemgevallen niet via de opgelegde ex ante maatregelen kunnen
worden opgelost, aangezien zij niet onder de reikwijdte van de opgelegde maatregel
kunnen worden gebracht. Voor de betrokken toezichthouder is het aantrekkelijk de
verplichtingen ruim te formuleren om te voorkomen dat toekomstige situaties niet
onder de ex ante verplichtingen kunnen worden gebracht. Indien de toezichthouder
daarbij echter te ver gaat, loopt hij het risico dat het besluit wordt vernietigd wegens
strijd met het noodzakelijkheids- en evenredigheidsvereiste.
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633 HJEG 13 november 1990, FEDESA, zaak C-331/88, Jur. 1990, p. I-4023. Vgl. tevens: HJEG 17 juli 1997,
Affish BV vs. Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, zaak C-183/95, Jur. 1997, I-4315, ro.v. 30.

634 OPTA 22 december 2004 (OPTA/EGM/2004/204404), www.opta.nl.
635 Vz. Rb. Rotterdam 23 december 1999, Libertel vs. OPTA, Mediaforum 2000-1, Jur. nr. 13, p. 67-70, m.nt.

E. Loozen & K. Mortelmans.
636 Vgl. ERG Common position on the approach to appropriate remedies in the new regulatory frame-

work, p. 64.
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Ten aanzien van de verplichting tot kostenoriëntatie geldt nog een bijzondere regeling:
artikel 6a.7, lid 3 Tw (vergelijk artikel 13, lid 3 Toegangsrichtlijn). OPTA dient in eer-
ste instantie aan te tonen dat het passend is aan de betrokken onderneming met aan-
merkelijke marktmacht de verplichting tot kostengeoriënteerde tarieven op te leggen.
Vervolgens is het aan de betrokken onderneming om aan te tonen dat sprake is van
kostengeoriënteerde tarieven. In dit geval vindt een expliciete omkering van de bewijs-
last plaats. Uit de systematiek van de wet volgt dat het de betrokken onderneming
daarbij in beginsel vrij staat aan de hand van een eigen kostentoerekeningsmodel aan
te tonen dat haar tarieven kostengeoriënteerd zijn. Uit de Memorie van Toelichting
volgt dat dit slechts anders is, voor zover door OPTA een specifieke kostentoereke-
ningssysteem wordt opgelegd.637

Indien geen kostentoerekeningsssysteem wordt opgelegd en OPTA meent dat de tarie-
ven niet kostengeoriënteerd kunnen zijn, aangezien zij afwijken van de tarieven die
OPTA berekend op basis van een door haar ontwikkeld kostentoerekeningsmodel, is
het aan de betrokken onderneming om te bewijzen waarom haar tarieven hiervan
afwijken en toch als kostengeoriënteerd kunnen worden beschouwd. In feite geldt –
vanwege deze systematiek van de omkering van de bewijslast – een bewijsvermoeden
van niet kostengeoriënteerdheid indien de tarieven van de betrokken onderneming
afwijken van de tarieven die OPTA heeft berekend op basis van het door haar ontwik-
kelde model. De betrokken onderneming zal dienen aan te tonen waarom het afwijkt
van het kostentoerekeningssyteem van OPTA althans waarom dit systeem van OPTA
niet juist is en op welke gronden haar tarieven als kostengeoriënteerd kunnen worden
beschouwd.

6.2.5 Bewijs(last) bij geschilbeslechting

Bewijslast bij verzoeker?
Krachtens artikel 12.2 Tw kan OPTA op aanvraag van een telecommunicatieonderne-
ming een oordeel geven in een geschil. De verzoeker zal derhalve dienen aan te tonen
dat sprake is van een geschil. Onder de oude Telecommunicatiewet werd voor de
geschilbeslechtende bevoegdheid van OPTA aangenomen dat de verzoeker diende aan
te tonen dat de bij het geschil betrokken partijen te goeder trouw hadden onderhan-
deld en geen overeenstemming hadden kunnen bereiken. Een dergelijke onderhande-
lingsplicht is in artikel 12.2 Tw638 niet terug te vinden, doch het ligt voor de hand dat
de verzoeker kan onderbouwen dat daadwerkelijk een geschil is gerezen, waarbij de
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637 Kamerstukken II, vergaderjaar 2002-2003, 28 851, nr. 3, p. 120.
638 Overweging 32 Kaderrichtlijn noemt dit criterium eveneens als een van de voorwaarden voor geschil-

beslechting. Dit criterium komt echter niet voor in artikel 20 Kaderrichtlijn, waarin de geschilbeslech-
tende bevoegdheid van de nationale toezichthouder wordt vermeld.
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betrokken partijen niet tot overeenstemming zijn gekomen.639 Krachtens artikel 4:2,
lid 2 Awb dient de aanvrager de gegevens en bescheiden te overleggen die voor de
beslissing op de aanvraag nodig zijn en waarover hij redelijkerwijs de beschikking kan
krijgen. In beginsel ligt de bewijslast derhalve bij de verzoeker, doch slechts voorzover
hij de beschikking over de gegevens heeft. Zo zal de verzoeker in veel gevallen niet over
specifieke kostengegevens beschikken, doch dient hij wel aan de hand van bijvoor-
beeld benchmarks of deskundigenrapporten een begin van bewijs te kunnen leveren
dat de andere partij niet in overeenstemming handelt met de Telecommunicatiewet.640

Vervolgens dient OPTA op grond van haar inlichtingenrecht (artikel 3:2 Awb) de
andere partij om de noodzakelijke gegevens te vragen. Uit de uitspraak College van 
B & W gemeente Westland vs. OPTA641 volgt evenwel dat in het geval van geschilbe-
slechting door de Rechtbank Rotterdam minder strenge eisen aan de plicht van OPTA
tot het vergaren van informatie worden gesteld dan in het geval van een besluit op
aanvraag danwel een amtshalve besluit. De rechtbank overweegt dat

‘in het geval van geschilbeslechting behoren partijen waartussen het geschil bestaat zich actief

op te stellen’.

Dit houdt een belangrijke beperking van de onderzoeksplicht van OPTA in en legt een
belangrijke verantwoordelijkheid bij de geschilpartijen.

Bewijsmiddelen: getuigen en deskundigen
Daarnaast is een ander aspect betreffende de feitenvaststelling en bewijsvoering van
belang. Dit betreft het aspect van het gebruik van deskundigen en getuigen. Het
bestuurs(proces)recht kent geen limitatief toegelaten bewijsmiddelen. Er zijn geen
regels die de bestuursrechtelijke instantie voorschrijven, welke bewijsmiddelen zij mag
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639 Zie in dit verband Artikel 9 Procedureregeling geschillen en handhaving OPTA en OFCOM, Guideli-
nes for the handling of competition complaints, and complaints and disputes about breaches of con-
ditions imposed under the EC Directives, July 2004. Beide toezichthouders eisen bewijsstukken over de
gevoerde onderhandelingen, waarbij OFCOM zelfs zover gaat dat een verklaring van een ‘senior offi-
cer’ van de betrokken onderneming, waarin wordt bevestigd dat ‘all comercial negotiations have been
exhausted’ (paragraaf 48), wordt overgelegd. In deze Guidelines geeft OFCOM aan dat zij geschillen
niet in behandeling neemt indien onvoldoende pogingen zijn ondernomen om het geschil via commer-
ciële onderhandelingen op te lossen. Vgl. Rb. Rotterdam 23 november 2003, College van B & W gemeen-
te Westland vs. OPTA, reg. nr. TELEC 02/1470 STRN, niet gepubliceerd, waarin de rechtbank overweegt
dat partijen serieus dienen te onderhandelen, waarbij tijdens de onderhandelingsfase zoveel als moge-
lijk inzicht in de feitelijke situatie wordt gegeven.

640 Op grond van de in de vorige voetnoot vermelde Guidelines vraagt OFCOM in de praktijk een sub-
stantieel aantal gegevens van de verzoeker (zie Annex 2 van de Guidelines), hetgeen in de literatuur is
bekritiseerd: Dick 2005. Deze auteur geeft aan dat als gevolg van deze plicht tot gegevensverstrekking
een te zware bewijslast bij de verzoeker wordt neergelegd: ‘Ofcom has significantly raised the treshold
for proof. (...) So much that the number of complaints and disputes it handles has fallen considerably.’

641 Rb. Rotterdam 23 november 2003, College van B & W gemeente Westland vs. OPTA, reg. nr. TELEC
02/1470 STRN, niet gepubliceerd.
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of moet toelaten en welke bewijskracht zij daaraan moet toekennen.642 Geen enkele
bewijsmiddel is voor deze instantie beslissend en er bestaat eveneens geen hiërarchie
tussen de bewijsmiddelen.643 Voor het besluitvormingsproces bevat Afdeling 3.3 Awb
wel enkele regels voor het inschakelen van deskundigen (adviseurs), doch geen regels
zijn opgenomen ten aanzien van getuigen(verklaringen). Deze laatste regels komen
slechts voor in het bestuursprocesrecht (Afdeling 8.1.6 Awb).

In dit verband kan worden gewezen op het geschil UPC vs. Canal+. Ten aanzien van
de door OPTA ingeschakelde adviseur (accountant) meende Canal+ dat het verrichte
onderzoek niet zorgvuldig was geschied en eiste van OPTA dat zij in staat zou worden
gesteld een door Canal+ aan te stellen accountant de rapportage van de accountant
van OPTA integraal te beoordelen alsmede de daaraan ten grondslag liggende stuk-
ken. Na de weigering van OPTA daartoe, verzocht Canal+ bij de voorzieningenrechter
hiertoe een voorziening te treffen. Deze werd door de voorzieningenrechter gewei-
gerd, aangezien het verzoek geen betrekking had op het reeds door OPTA genomen
(primaire) besluit maar het nog door OPTA te nemen besluit (beslissing op
bezwaar).644 De rechtbank oordeelde nadien in de bodemprocedure dat het deskundi-
genrapport van de accountants niet voldeed aan de door artikel 3:9 Awb gestelde eisen
en dat OPTA derhalve niet zonder meer op het onderzoeksresultaat had mogen
afgaan.645 In hoger beroep geeft Canal+ aan dat zij onvoldoende in de gelegenheid was
geweest zich een oordeel te vormen over het accountantsonderzoek, aangezien zij was
geconfronteerd met ‘nagenoeg geheel zwartgemaakte rapportages’, als gevolg van een
voortdurend beroep door UPC op het vertrouwelijke karakter van de gegevens. Het
CBB oordeelt hierover dat OPTA terecht met de zwaarwegende belangen van degene
aan wie de bindende aanwijzing wordt opgelegd, rekening had gehouden door het
beroep op de vertrouwelijkheid te honoreren. Bovendien acht het CBB het niet
onzorgvuldig dat OPTA had geweigerd aan het verzoek van Canal+ gehoor te geven
om een externe accountant, de vertrouwelijke gegevens te laten inzien:

‘Niet goed valt in te zien hoe een accountant, na kennisgeving van de vertrouwelijke gegevens,

zijn cliënt adequaat zou kunnen adviseren zonder min of meer in detail te treden over zijn

bevindingen. OPTA kon naar het oordeel van het College in de gegeven omstandigheden in

redelijkheid doorslaggevende betekenis toekennen aan het belang dat voor UPC gelegen was

in het niet openbaar maken van fabricagegegevens.’646
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642 Tak 2002, p. 476.
643 Idem.
644 Er was niet voldaan aan het connexiteitsvereiste: Vz. Rb. Rotterdam 15 juni 2001, Canal+ vs. OPTA, TJ

50.
645 Rb. Rotterdam 26 februari 2003, UPC en Canal+ vs. OPTA, LJN AF5123, Mediaforum 2003-4, Jur. nr.

23, p. 146-152, m.nt. N. van Eijk.
646 CBB 3 december 2003, UPC en Canal+ vs. OPTA, LJN AO1112, Mediaforum 2004-3, Jur. nr. 11, p. 95-

99, m.nt. N. Van Eijk.
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Aan de juistheid van dit oordeel kan worden getwijfeld. Immers, indien uit het des-
kundigenrapport de nodige vragen rijzen en de werkwijze van de deskundige niet
geheel transparant is verlopen, kan worden gesteld dat voldoende aanleiding aanwe-
zig was geweest in elk geval nog een andere externe deskundige in te schakelen. Dit
had door OPTA kunnen geschieden, doch niet valt in te zien waarom niet een partij-
deskundige, met in achtneming van de vertrouwelijkheid, zich een gedegen oordeel
over de materie had kunnen vormen.647 Bovendien zou op deze wijze volledig recht
zijn gedaan aan de vereisten van artikel 6 EVRM648 en het in het Franse recht toege-
paste, principe contradictoire, waarbij een procespartij in de gelegenheid wordt gesteld
zich een oordeel te vellen over alle stukken waarop het besluit door de toezichthouder
wordt gebaseerd (zie Hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.2 ). Op de door Canal+ gesuggereer-
de werkwijze verkrijgt zij geen inzage in de vertrouwelijke gegevens van UPC, doch
wordt zij – via de partijdeskundige in staat gesteld te onderzoeken of de werkwijze van
de deskundige van OPTA zorgvuldig is geweest en welke methodieken voor de bere-
kening van de kosten zijn gehanteerd. Kennelijk was zodanige twijfel over de waarde
van het accountantsrapport gerezen, dat dit voor de rechtbank voldoende aanleiding
was de eindresultaten van het onderzoek in twijfel te trekken. Het toelaten van derge-
lijk bewijsmiddel had de transparantie en de kwaliteit van de besluitvorming aanzien-
lijk kunnen vergroten.

Daarnaast deed zich het aspect van de getuigenverklaring voor. Canal+ had bij OPTA
aangedrongen op het horen als getuige van een voormalig financieel directeur van
UPC. Deze getuige had niet op een openbare zitting bij OPTA willen verschijnen en
heeft OPTA hem tweemaal in een besloten zitting gehoord. Canal+ meende evenwel
dat meerdere getuigen op tegenspraak (in aanwezigheid van beide partijen en onder
ede) dienden te worden gehoord om de feiten te kunnen laten vaststellen. Zowel bij
OPTA, als de voorzieningenrechter649 en de civiele rechter650 werd dit verzoek van
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647 De kritiek van Canal+ op het rapport van de accountant betrof onder meer dat de accountant van
OPTA zich niet zelf op de hoogte had gesteld aan de hand van de boekhouding van UPC om de mede-
delingen van UPC’s accountant te verifiëren. De accountant van OPTA stelde dat zij op de mededelin-
gen van UPC’s accountant mochten afgaan. Naar de mening van Canal+ kon onder die
omstandigheden niet van een eigen accountantscontrole door de deskundige van OPTA worden
gesproken.

648 Zie over het gebruik van deskundigenberichten in het Awb-bestuursproces in het licht van artikel 6, lid
1 EVRM: Heldeweg 1999.

649 Vz. Rb. Rotterdam 15 juni 2001, Canal+ vs.OPTA, LJN AB3088. Ten aanzien van de getuigen overweegt
de voorzieningenrechter: ‘Ter voorkoming van onnodige procedures merkt de president nog op dat
indien verweerder in het kader van de bezwaarschriftprocedure zou besluiten een verzoek van ver-
zoekster om getuigen te horen en/of een door verzoekster aan te stellen accountant een contra-exper-
tise te doen verrichten af te wijzen, daartegen op grond van artikel 6:3 Awb niet afzonderlijk bezwaar
kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld.’

650 Ter voorbereiding van een onrechtmatige daadsvordering van Canal+ tegen UPC werd verzocht getui-
gen in een voorlopig getuigenverhoor te horen. Op basis van het verweer van UPC dat dit een door-
kruising van de bestuurlijke procedure zou vormen, heeft de civiele rechter dit in drie instanties
afgewezen. Deze uitspraken zijn niet gepubliceerd.
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Canal+ niet gehonoreerd. Het CBB oordeelde in hoger beroep over het horen van de
getuigen dat OPTA op goede gronden (na kennisname van het vertrouwelijke verslag
van de besloten zitting van OPTA) had kunnen concluderen dat deze getuigenverkla-
ring geen ander licht op de zaak wierp. Bovendien overweegt het CBB dat tot dusver-
re in het vage was gebleven welke andere getuigen Canal+ had doen willen horen en
wat zij zouden moeten verklaren. Uit deze uitspraken volgt dat het bestuursorgaan een
grote vrijheid geniet om te bepalen welke getuigen worden gehoord en de waarde van
de verklaring te beoordelen.651

In het kader van geschilbeslechting, waarbij OPTA optreedt als een soort arbiter/rech-
ter in een contradictoir geschil, ligt het voor de hand voor de procedureregels, in het
bijzonder ten aanzien van de bewijsregels, meer aansluiting te zoeken op de civiele
procesregels danwel arbitrageregels. De regels ten aanzien van het horen van getuigen
en deskundigen en de toelating en beoordeling van bewijsmiddelen zijn bij uitstek
procedurele aspecten, waarvoor het civiele recht een verfijnde systematiek heeft ont-
wikkeld, welke specifieke regels niet zijn terug te vinden in de Algemene wet bestuurs-
recht. Gezien het contradictoire karakter van de geschilprocedure en de rol van OPTA
als arbiter ligt de toepasselijkheid van deze regels voor de hand.

6.3 Motiveringsplicht toezichthouder

6.3.1 Motiveringsvereisten besluiten OPTA

Nauw samenhangend met de vaststelling van de feiten en (de vergaring van) bewijs,
betreft de verplichting van het bestuursorgaan tot motivering van het besluit (artikel
3:46 Awb).652 Zoals aangegeven, is de toepassing van het motiveringsbeginsel niet
altijd goed te onderscheiden van het door het bestuursorgaan te leveren bewijs en valt
dit in veel gevallen samen met de motiveringsplicht. In de onderhavige paragraaf zal,
ter aanvulling op artikel 6.2, nog specifiek worden ingegaan op het motiveringsbegin-
sel. Hoe ver de motiveringplicht strekt, hangt af van de omstandigheden van het geval.
In het algemeen geldt voor besluiten dat ze moeten berusten op een deugdelijke moti-
vering en dat die motivering moet worden vermeld bij de bekendmaking van het
besluit. Is een besluit genomen met toepassing van een beleidsregel, dan geldt een lich-
tere motiveringsplicht en kan worden volstaan met verwijzing naar die beleidsregel. In
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651 Inmiddels is in de nieuwe procedureregeling voor geschillen en handhaving, de Procedureregeling
geschillen en handhaving OPTA, in artikel 12 de mogelijkheid opgenomen voor partijen om ter zitting
getuigen en deskundigen mee te brengen teneinde hen te laten horen. Artikel 11 van de procedurere-
geling bepaalt dat partijen de getuigen en deskundigen vragen kunnen stellen via de voorzitter van de
hoorcommissie. Ook wordt uitdrukkelijk voorzien deze getuigen en deskundigen afzonderlijk te horen
indien vertrouwelijke informatie wordt verstrekt ‘tegen openbaarmaking waarvan de Wob zich verzet’.

652 Zie voor een bespreking van deze verplichting o.a.: Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2002, p. 300-
304, Damen e.a. 2003, p. 446-448 en De Waard 1987, p. 371-393. Zie in dit verband tevens artikel 20
Kaderrichtlijn, waarin uitdrukkelijk is vermeld dat het geschilbesluit van de nationale toezichthouder
volledig met redenen dient te worden omkleed.
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elk geval dient het besluit de wettelijke voorschriften te bevatten waarop de beschik-
kingsbevoegdheid berust en moeten deze op de juiste wijze zijn geïnterpreteerd en
toegepast. De redenering die tot de conclusie leidt over de toepassing van de wettelij-
ke bevoegdheden dient correct en overtuigend te zijn.653

Uit de jurisprudentie van de Rechtbank Rotterdam en het CBB volgt dat de motive-
ring van de besluiten van OPTA een van de zwakste schakels in het besluitvormings-
proces van OPTA heeft gevormd. Uit jurisprudentieonderzoek in het rapport ‘Zes jaar
bestuur en rechtspraak’ van het Instituut voor Informatierecht blijkt dat de motive-
ring van de besluiten van OPTA onder de maat is gebleven en een belangrijk struikel-
blok heeft gevormd bij het toezicht.654

Ten aanzien van de motiveringsverplichting van OPTA kan, op grond van de jurispru-
dentie van de Rechtbank Rotterdam en het CBB, een onderscheid worden gemaakt
naar diverse soorten besluiten. Dit betreft de volgende besluiten:
(i) Invulling van vage normen;
(ii) Beleidswijziging;
(iii) AMM-besluiten/marktafbakening;
iv) Geschilbesluiten.

Ad (i) Invulling vage normen
Reeds in Hoofdstuk 3 (paragraaf 3.2.2) is reeds in gegaan op de verzwaarde motive-
ringsplicht die voor OPTA geldt in het geval expliciete, materiële normen in de wet
(open normen) ontbreken. In de zaak UPC655 geeft het CBB aan dat OPTA in een der-
gelijke geval ‘het geven van ingrijpende aanwijzingen zeer goed moet motiveren’.

Ad (ii) Beleidswijziging
Een bestuursorgaan heeft in beginsel de vrijheid beleid te ontwikkelen over de uitleg
van wettelijke begrippen, de keuze van beleidsinstrumenten, de vaststelling van feiten
en de afweging van belangen (paragraaf 3.4). Een bestuursorgaan heeft evenwel het
recht onder bijzondere omstandigheden van het ontwikkelde beleid af te wijken
(daartoe is het bestuursorgaan onder bepaalde omstandigheden ten gunste van de
belanghebbende zelfs verplicht: artikel 4:84 Awb).

Aan een afwijking van beleidsregels worden wel de nodige eisen gesteld. In paragraaf
4.2.3 is reeds gewezen op de uitspraak in de EDC-zaak.656 In dit vonnis overweegt de
rechtbank dat OPTA niet een zekere vrijheid kan worden ontzegd om (een gedifferen-
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653 Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2002, p. 300.
654 Dommering e.a. 2003, p. 43-46.
655 CBB 3 december 2003, UPC en Canal+ vs. OPTA, LJN AO1112, Mediaforum 2004-3, Jur. nr. 11, p. 95-

99, m.nt. N. Van Eijk .
656 Rb. Rotterdam 23 december 2004, Tele2 e.a. vs. OPTA,LJN AT0606 en AS1892, Mediaforum 2005-3, Jur.

nr. 10, p. 129-137, m.nt. Schillemans.
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tieerde) invulling te geven aan de (open) norm van kostenoriëntatie. Bovendien kan
OPTA op zichzelf niet de vrijheid worden ontnomen eerder geformuleerde beleids-
standpunten aangaande deze invulling te wijzigen. Een dergelijke beleidswijziging
dient wel voldoende te worden onderbouwd. De redenen van de ommekeer in het
beleid moeten worden onderbouwd en moet worden toegelicht waarom de eerdere
visie is verlaten. In deze zaak had OPTA in haar aanvankelijke beleidsstandpunt fun-
damentele bezwaren geuit tegen een bepaald kostentoerekeningssyteem. Aan deze
fundamentele bezwaren was OPTA echter in haar gewijzigde beleidsstandpunt voor-
bij gegaan. In de visie van de rechtbank had OPTA niet afdoende gemotiveerd waar-
om de eerder geformuleerde negatieve standpunten niet langer opgeld deden. Tot
eenzelfde conclusie kwam de rechtbank in de zaken aangaande de mobiele termina-
ting tarieven.657 Ook in deze zaken had OPTA zich beroepen op een wijziging van zijn
beleid, welke wijziging naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende was onder-
bouwd. In dezelfde lijn is de uitspraak van het CBB in de uitspraak betreffende de
vaste terminating tarieven van Versatel.658 Ook in deze zaak oordeelde het CBB dat
OPTA niet had gemotiveerd waarom zij (op een bepaald onderdeel) van haar eigen
beleidsregels was afgeweken.

Ad (iii) besluiten aanmerkelijke marktmacht
Reeds uit de in paragraaf 6.2.4 besproken zaken Libertel 659 en de aanwijzing van KPN
Telecom op de huurlijnenmarkt(en),660 kan worden afgeleid dat de rechtbank strenge
eisen stelt aan de motivering van de besluiten door OPTA in aanwijzingszaken betref-
fende aanmerkelijke marktmacht, met name ten aanzien van de door OPTA aangele-
verd bewijsmateriaal (marktonderzoek) Zo overweegt de Rechtbank Rotterdam in de
huurlijnenuitspraak:

‘De rechter heeft geconstateerd dat verweerder [OPTA] evenwel zowel bij het primaire besluit

als bij besluit II evenwel heeft nagelaten de resultaten van het door hem ingestelde nadere

onderzoek inzichtelijk te maken. Bovendien heeft verweerder geenszins kenbaar gemaakt op

welke gronden en op basis van welke gegevens hij zijn aanwijzing dienaangaande heeft geba-

seerd.’661

Ook in hoger beroep komt het CBB tot eenzelfde conclusie.662 Er was in de visie van
het CBB geen sprake van een deugdelijke motivering, met name wat de differentiatie
van de huurlijnenmarkt(en) betreft. OPTA had ten aanzien van zowel de product als
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657 Rb. Rotterdam 25 augustus 2005, KPN Telecom vs. OPTA en Tele2, LJN AU2876 en Rb. 25 augustus
2005, Versatel vs. OPTA en Tele2, LJN AU2878.

658 CBB 16 juni 2005, KPN Telecom en Versatel vs. OPTA, LJN AT7789 en AB 2005, nr. 326, m.nt. G. Car-
tigny.

659 Vz. Rb.Rotterdam 23 december 1999, Libertel vs. OPTA, Mediaforum 2000-2, Jur. nr. 13, m.nt. E. Loo-
zen & K. Mortelmans.

660 Idem.
661 Rb. Rotterdam 9 december 2003, KPN Telecom vs. OPTA, LJN AN9799.
662 CBB 8 september 2004, OPTA vs. KPN Telecom, LJN AR1296.
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geografische marktafbakening conclusies in het besluit getrokken zonder feitelijk
onderzoek naar deze marktafbakening te doen. Als gevolg hiervan waren de conclu-
sies in het besluit niet deugdelijk gemotiveerd.

Ad (iv) Geschilbesluiten
In het kader van geschilbesluiten dient OPTA zijn oordeel toe te spitsen op de speci-
fieke feiten en omstandigheden van het voorliggende geschil. Tegelijkertijd toetst
OPTA het geschil aan de algemene wettelijke verplichtingen en het door OPTA ont-
wikkelde beleid. OPTA dient derhalve de algemene regels te vertalen naar een oordeel
in een concreet geschil, welke zijn weerslag dient te vinden in de motivering van het
geschilbesluit. Dat deze vertaalslag van algemene regels naar specifieke omstandighe-
den is in de praktijk lastig gebleken. Indien OPTA zich teveel beroept op de algemene
(beleids)regels, loopt zij het risico dat zij daarmee voorbij gaat aan haar geschilbe-
slechtende taak en geen of althans een onvoldoende oordeel geeft over de specifieke
positie van de bij het geschil betrokken partijen en het voorliggende geschil.

In de zaak O2 e.a.663 heeft de Rechtbank te Rotterdam terecht op dit bijzondere aspect
van geschilbeslechting gewezen. De rechter wijst er op dat de beoordeling van OPTA
in het kader van een geschil dient af te hangen van de ‘verhouding tussen de betrok-
ken partijen’ en niet in zijn algemeenheid mag worden beantwoord. OPTA dient een
gericht onderzoek naar de verhouding tussen de twee bij het geschil betrokken partij-
en te verrichten. Nu OPTA dat in de visie van de rechter niet had gedaan, schorst de
rechter het besluit van OPTA:

‘Verweerder heeft zich op een bepaalde passage uit de Memorie van Toelichting bij de Tw

beroepen ter ondersteuning van de stelling dat het vragen van een excessief hoog tarief in

strijd is met het bepaalde in artikel 6.1, eerste lid, van de Tw. (...) Of deze laatste situatie zich

voordoet kan niet in zijn algemeenheid worden beantwoord, maar hangt af van onder andere

van de positie van de partij aan wie de betaling van dat (hoge) tarief wordt gevraagd, van de

verhouding tussen de betrokken partijen, van de vraag of tegenover het gevraagde tarief ande-

re, gunstige voorwaarden staan, en zo ja, welke. Naar dergelijke omstandigheden is door ver-

weerder niet gekeken.’

Hoewel de economische de situatie van de mobiele operators vergelijkbaar is en OPTA
– op basis van een uitgebreid, economisch onderzoek via een geschil – algemene regels
stelt die voor een groep operators gelijkluidend zijn, ontslaat dit OPTA niet van de
plicht deze algemene regels vervolgens te vertalen naar een op het specifieke geval toe-
gespitste motivering. OPTA dient in vergaande mate individueel onderzoek te verrich-
ten bij de beoordeling van een geschil. OPTA had in de zaak O2 e.a. veel nadruk gelegd
op het feit dat zij een ‘marktbrede benadering’ had gevolgd en had expliciet erkend dat
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663 Vz. Rb. Rotterdam 29 november 2002, O2 e.a. vs. OPTA, Mediaforum 2003-3, Jur. nr. 17, m.nt. A.T.
Ottow, LJN AF1538.
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zij de tarieven ‘niet separaat per (bilaterale) interconnectierelatie’ had beoordeeld.664

OPTA motiveerde de geschilbesluiten vanuit een algemene bevoegdheid tot reguleren
en zag daarbij over het hoofd dat zij ook de positie van de bij dat geschil betrokken
partijen in het oog moet houden. De algemene regulerende bevoegdheid van OPTA in
het kader van geschillen ontneemt OPTA niet de verplichting onderzoek te doen naar
de concrete tarieven die in het betrokken geschil aan de orde zijn en per specifiek geval
haar geschilbesluit te motiveren, waar op de situatie van de bij het geschil betrokken
partijen dient te worden ingegaan.665 Geconstateerd kan worden dat de Rechtbank
Rotterdam strenge eisen stelt aan de op het geschil toegespitste motivering in de
geschilbesluiten.666 Het CBB lijkt iets soeleper met de motiveringsverplichting om te
gaan.667

Het CBB lijkt minder streng aan het motiveringsvereiste te toetsen in het geval OPTA
zich beroept op door haar ontwikkeld beleid. Een dergelijke situatie deed zich voor in
de sitesharing zaak van Dutchtone,668 waar OPTA via een geschil algemene regels for-
muleerde. Deze werkwijze werd in die zaak wel door de rechter gesanctioneerd. In
deze zaak lag dit evenwel meer voor de hand, aangezien het hier algemene regels
betreffende de voorziening van informatie betrof en niet zozeer specifieke, per indivi-
dueel geval mogelijk afwijkende tarieven. In dezelfde lijn liggen de uitspraken van het
CBB in de zaken betreffende de vaste terminating tarieven.669 OPTA beriep zich in
deze zaken op door haar ontwikkelde beleidsregels.670 Deze werkwijze werd door het
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664 Zie de paragrafen 60-64 van de beslissing op bezwaar.
665 In lijn met deze uitspraak van de voorzieningenrechter is de uitspraak van de rechtbank Rotterdam in

dezake de mobiele terminating tarieven van Tele2. In deze uitspraak concludeert de rechtbank dat
OPTA de door Tele2 in rekening gebrachte tarieven ‘zonder inhoudelijke beoordeling’ had vastgesteld
op het door Tele2 in rekening gebrachte niveau: Rb. Rotterdam 25 augustus 2005, KPN Telecom vs.
OPTA en Tele2, LJN AU2876.

666 Rb. Rotterdam 11 augustus 2005, KPN Telecom en Tiscali, reg. nrs. TELEC 03/1395 en 03/1422-HRK,
Rb. Rotterdam 16 augustus 2005, KPN Telecom vs. OPTA en Versatel, reg. nr. TELEC 04/912-HRK, Rb.
Rotterdam 11 oktober 2005, KPN Telecom vs. OPTA en Versatel, reg. nrs. TELEC 03/3528 en 03/3531-
VRLK en TELEC 03/3532-HRK, Rb. Rotterdam 23 november 2005, KPN Telecom vs. OPTA en Versatel
e.a., reg. nr. TELEC 04/3683 en Rb. Rotterdam 22 december 2005, KPN Mobile vs. OPTA en UPC; en
UPC vs. OPTA en KPN Mobile en KPN Telecom, reg. nrs. TELEC 04/390 en TELEC 04/396-HRK, alle
niet gepubliceerd. In al deze uitspraken constateerde de rechtbank een motiveringsgebrek.

667 In de zaak CBB 11 mei 2005, KPN Telecom vs. OPTA en MCI, LJN AT6099, toetst het CBB minder kri-
tisch het geschilbesluit op de verstrekte motivering.

668 CBB 25 april 2001, KPN vs. OPTA en Dutchtone, Mediaforum 2001-6, Jur. nr. 28, m.nt. A.T. Ottow en
Computerrecht 2001/4, p. 207, m.nt. E. J. Dommering.

669 CBB Rotterdam 16 juni 2005, KPN Telecom en Versatel vs. OPTA, LJN AT7789 en CBB Rotterdam 
16 juni 2005, KPN Telecom vs. OPTA en Casema, LJN AT7786 en AB 2005, nr. 326, m.nt. G. Cartigny.

670 De Beleidsregels inzake de redelijkheid van vaste terminating tarieven van 18 maart 2003, waarin OPTA
de zogenaamde vertraagde reciprociteit als invulling van het toetsingscriterium redelijkheid introdu-
ceerde. Door de introductie van dit begrip maakte OPTA een onderscheid tussen de toetsing van de
tarieven van aangewezen en niet-aangewezen aanbieders. OPTA ging hierbij niet uit van de feitelijke
kosten van de betrokken aanbieder maar van de kosten van een hypothetische efficiënte aanbieder,
welke kosten richtinggevend waren voor de beoordeling op redelijkheid.
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CBB gerespecteerd, doch in de zaak betreffende de tarieven van Versatel constateerde
het CBB desondanks een motiveringsgebrek, aangezien OPTA de tarieven over de
periode voorafgaande aan de beleidsregels zonder een inhoudelijke beoordeling had
vastgesteld op het door Versatel gevraagde niveau.

6.3.2 De specifieke motiveringsverplichting van artikel 1.3, lid 4 Tw

Als gevolg van het Amendement Blok671 is een nieuwe bepaling in de Telecommuni-
catiewet opgenomen. Dit artikel luidt als volgt:

‘In artikel I, onderdeel B, wordt aan artikel 1.3 een lid toegevoegd,

luidende:

4. Indien het college een besluit neemt, dat aanzienlijke gevolgen voor de desbetreffende markt

heeft, onderbouwt het college, onder andere op basis van een verantwoording van de voor-

zienbare relevante gevolgen, zowel in kwalitatieve, als voor zover redelijkerwijs mogelijk in

kwantitatieve, zin dat de maatregel noodzakelijk is voor het bereiken van de in het eerste lid

genoemde doelstellingen en dat een ander minder ingrijpende maatregel niet effectief is.’

De vraag is welke gevolgen deze wettelijke verplichting heeft in het licht van de hier-
boven geanalyseerde bewijspositie en motiveringsplicht van OPTA. Het artikel valt
uiteen in vijf verschillende onderdelen:
(i) de regeling is van toepassing op een besluit van OPTA dat aanzienlijke gevolgen

heeft (besluiten met aanzienlijke gevolgen);
(ii) OPTA dient het besluit te onderbouwen (motiveringsplicht);
(iii) onder andere op basis van een verantwoording van de voorzienbare relevante

gevolgen, zowel in kwalitatieve, als voor zover redelijkerwijs mogelijk in kwalita-
tieve zin (effectrapportage);

(iv) dat de maatregel noodzakelijk is voor het bereiken van de in het eerste lid
genoemde doelstellingen (noodzakelijkheidsvereiste); en

(v) dat een andere minder ingrijpende maatregel niet effectief is (proportionaliteits-
vereiste).

Ad (i) soorten besluiten
Artikel 1.3, lid 4 Tw onderscheidt geen diverse soorten besluiten, doch werpt een soort
de minimis drempel op. Voor die besluiten ‘met aanzienlijke gevolgen voor de desbe-
treffende markt’ geldt de uit dit artikel opgelegde verplichtingen. In beginsel dient per
geval te worden beoordeeld welke besluiten een aanzienlijke invloed hebben. In de
meeste gevallen zal hiervan sprake zijn bij de besluiten van OPTA, met name waar het
aanmerkelijke marktmacht besluiten betreft (in het bijzonder de aan de aanwijzing
gekoppelde verplichtingen). Doch ook besluiten met betrekking tot interoperabiliteit
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671 Kamerstukken II, vergaderjaar 2003-2004, 28 851, nr. 44. Dit amendement werd door Blok ingediend
ter vervanging van een eerder amendement (nr. 38) dat een verdergaande motiveringsverplichting
inhield.
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(artikel 6.2, lid1 Tw) en de meeste geschilbesluiten lijken hiervoor in aanmerking te
komen. In zijn antwoord op vragen van de Eerste Kamerfractie van de VVD bij de
behandeling van de nieuwe Telecommunicatiewet suggereert de Minister van Econo-
mische zaken dat de verplichting van artikel 1.3, lid 4 Tw slechts zou zien op aanwij-
zingsbesluiten en besluiten met betrekking tot interoperabiliteit.672 Ter ondersteuning
van dit standpunt geeft de Minister aan dat de zinsnede ‘aanzienlijke gevolgen voor de
markt’ ook voorkomt in artikel 6b.1, lid 1 Tw (ter implementatie van artikel 6 Kader-
richtlijn) en dat aldaar ook slechts naar deze categorieën besluiten wordt verwezen.
Zoals reeds uiteengezet (zie Hoofdstuk 5, paragraaf. 5.4), is in artikel 6b.1, lid 1 Tw ten
onrechte een te beperkte uitleg aan artikel 6 Kaderrichtlijn gegeven door de consulta-
tieprocedure slechts op de in artikel 6b.1, lid 1 Tw genoemde besluiten van toepassing
te verklaren. Een dergelijke beperking brengt artikel 6 Kaderrichtlijn niet aan. De term
‘met aanzienlijke gevolgen voor de desbetreffende markt’ dient van geval tot geval te
worden beoordeeld. Ook geschilbesluiten kunnen dergelijke gevolgen hebben. Niet
valt in te zien waarom de verplichtingen van artikel 1.3, lid 4 Tw niet ook op deze soort
besluiten van toepassing zou zijn. De toelichting op het amendement brengt ook niet
een dergelijke beperking aan.

Ad (ii) en (iii) de motiveringsplicht en de effectenrapportage
Artikel 1.3, lid 4 Tw bepaalt dat OPTA haar besluit dient te ‘onderbouwen’, onder
andere op basis van kwalitatieve en, waar mogelijk, op kwantitatieve gegevens. Deze
laatste vorm van onderbouwing is in de kamerbehandeling en bij OPTA bekend
geworden onder de naam ‘effectenrapportage’. De vorm van bewijs ziet op de effecten-
rapportage, doch is daar niet toe beperkt. Volgens de toelichting673 bij dit door de
Tweede Kamer aanvaarde amendement dient de toezichthouder iedere ingreep die een
merkbare invloed heeft op de markt te baseren op een ‘uitgebreide kwalitatieve en
kwantitatieve motivering’. De toelichting lijkt er op te duiden dat zware eisen worden
gesteld aan het geleverde bewijsniveau (standard of proof). Wat nu precies het vereiste
bewijsniveau is, blijft evenwel onduidelijk.

Ad (iii) en (iv)
Uit de tekst van artikel 1.3, lid 4 Tw volgt dat de onderbouwing dient te zien op de
noodzakelijkheid en evenredigheid van de maatregel (het subject van de bewijsplicht).
Volgens de toelichting674 dient te worden aangetoond dat ‘de ingreep inderdaad 
evenredig is en bijdraagt aan het behalen van de overheidsdoelstellingen’. Dit laatste
vereiste van artikel 1.3, lid 4 Tw dient te worden onderscheiden van het evenredig-
heidsbeginsel, zoals dit wordt toegepast ten aanzien van de nationale bewijsregels (zie
ad (ii) hierboven). Daarbij speelt de vraag of de toepasselijke bewijsregels leiden tot
een onevenredig, zware bewijslast. De elementen (iii) en (iv) van artikel 1.3, lid 4 Tw
betreffen de vraag of de betrokken maatregel van de toezichthouder aan de vereisten
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672 Kamerstukken I, vergaderjaar 2003-2004, 28 851, C, p. 9.
673 Idem.
674 Idem.

06.qxd  10-04-2006  14:16  Pagina 261



van het evenredigheidsbeginsel voldoet in het licht van de doelstellingen van artikel 8
Kaderrichtlijn en artikel 1.3, lid 1 Tw: is de door OPTA op te leggen maatregel niet
onevenredig te nemen in het licht van de doelstellingen? Een soortgelijke evenredig-
heidstoets ten aanzien van op te leggen maatregelen heeft het Hof van Justitie toege-
past in het arrest FEDESA.675 In deze zaak heeft het Hof van Justitie bepaald dat het
evenredigheidsbeginsel deel uit maakt van de algemene beginselen van het gemeen-
schapsrecht. Over dit beginsel overweegt het Hof van Justitie als volgt:

‘Volgens dit beginsel zijn maatregelen waarbij economische activiteiten worden verboden,

slechts wettig wanneer zij geschikt en noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de ligitie-

me doelstellingen die met de betrokken regeling worden nagestreefd, met dien verstande, dat

wanneer een keuze mogelijk is tussen meerdere geschikte maatregelen, die maatregel moet

worden gekozen die de minste belasting met zich meebrengt en dat de veroorzaakte nadelen

niet onevenredig mogen zijn aan het nagestreefde doel.’

Voor maatregelen van OPTA, die zijn gebaseerd op bepalingen uit de Telecommuni-
catiewet, die op hun beurt voortvloeien uit het Europese recht, zal het Europese even-
redigheidsbeginsel een rol dienen te spelen. Het Europese evenredigheidsbeginsel is
van invloed is op de interpretatie van het evenredigheidsbeginsel van artikel 1.3, lid 4
Tw. De toepassing van het evenredigheidsbeginsel ten aanzien van maatregelen door
OPTA zal in Hoofdstuk 5 worden behandeld met betrekking tot aanwijzings- en
geschilbesluiten.

Beziet men de hiervoor behandelde elementen (i) tot en met (iv) van artikel 1.3, lid 4
Tw dan doet zich de vraag voor of dit artikel niet meer is dan een bevestiging van de
huidige toepassing door de bestuursrechter van het bewijsrecht en het motiveringsbe-
ginsel of wordt hiermee beoogd een verdergaande bewijslast en motiveringsverplich-
ting aan OPTA op te leggen. Of anders gezegd: legt deze nationale bepaling een te zware
bewijslast aan OPTA op, die niet in overeenstemming is met de Kaderrichtlijn en/of het
Europese effectiviteits- en evenredigheidsbeginsel? Om deze vraag te kunnen beant-
woorden wordt het in paragaaf 6.2.3 opgenomen toetsingsmodel gehanteerd.

De eerste vraag die daarbij speelt, is of de toepasselijke Europese richtlijnen afwijken-
de bewijsregels hanteren. De Minister van Economische zaken was aanvankelijk van
mening dat deze nieuwe eisen, zoals neergelegd in artikel 1.3, lid 4 Tw, te ver gaan. In
zijn reactie aan de Tweede Kamer op de diverse amendementen merkt hij op:676

‘Doordat het amendement een veel zwaardere, bijna onuitvoerbare, verplichting oplegt aan

OPTA, is het amendement in strijd met de Kaderichtlijn. Ik ontraad het amendement dan ook

ten zeerste.’
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675 HJEG 13 november 1990, FEDESA, zaak C 331/88, Jur. 1990, p. I-4023, r.ov. 13.
676 Brief van de Minister van Economische Zaken van 27 oktober 2003, Kamerstukken II, vergaderjaar

2003-2004, 28 851, nr. 48, p. 3.
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Op dit standpunt komt de Minister bij de Eerste Kamerbehandeling weer op terug en
tracht de Minister de toegevoegde waarde van dit artikellid te relativeren.677 De Minis-
ter plaatst het vereiste van artikel 1.3, lid 4 Tw vervolgens in het licht van het propor-
tionaliteitsvereiste, zoals dat is neergelegd in de artikelen 6.4 en 6a.2, lid 3 Tw en
voortvloeit uit de artikelen 5, lid 3 en artikel 8, lid 4 Toegangsrichtlijn. Daarbij lijkt de
Minister volledig in te zoemen op het derde en vierde vereiste van artikel 1.3, lid 4 Tw
(de noodzakelijkheids- en evenredigheidstoets ten aanzien van de op te leggen maat-
regel) doch gaat de Minister niet separaat in op het door artikel 1.3, lid 4 Tw aan OPTA
opgelegde, vereiste bewijsniveau. In zijn algemeenheid valt ook niet te concluderen dat
artikel 1.3, lid 4 Tw niet strookt met de door de richtlijnen gestelde bewijsvereisten.
Dit dient per soort maatregel te worden beoordeeld. Per soort besluit zal dienen te
worden bezien welke eisen de richtlijnen aan de besluitvorming stelt. Indien geen spe-
cifieke eisen in de richtlijnen zijn neergelegd, dient te worden getoetst of sprake is van
een onevenredig zware bewijslast voor OPTA, die in strijd komt met tekst, doel of
strekking van de specifieke bepalingen in de richtlijnen of Telecommunicatiewet.
Bovendien zal moeten worden bezien of de opgelegde bewijslast wel voldoet aan het
evenredigheidsbeginsel, zoals deze voortvloeit uit het Europese effectiviteitsbeginsel
(zie Hoofdstuk 2, paragraaf 2.3). Daarbij dient te worden onderzocht of een zodanig
onevenredig zware bewijslast wordt opgelegd, dat in feite door OPTA geen danwel
zeer moeilijk uitvoering kan worden gegeven aan haar taken die voortvloeien uit de
Europese richtlijnen, zoals het aanwijzen van ondernemingen en het opleggen van
specifieke verplichtingen.

Indien strijdigheid met het Europese recht voor een bepaalde maatregel dient te wor-
den geconstateerd, dient aan de hand van een richtlijnconforme interpretatie van arti-
kel 1.3, lid 4 Tw te worden voorkomen dat een met het Europese recht strijdige
bewijslast wordt opgelegd. Of anders gezegd: een verlichting van de bewijslast zal
moeten plaatsvinden door artikel 1.3, lid 4 Tw uit te leggen conform de toepasselijke
regels uit de richtlijnen of het Europese effectiviteits- of evenredigheidsbeginsel.

Uit de uitspraken van het CBB over de motiveringsplicht van artikel 1.3, lid 4 Tw dient
vooralsnog te worden geconcludeerd dat het CBB weinig waarde aan deze bepaling
lijkt toe te kennen. Het CBB is van oordeel dat bij de vaststelling van tarieven in een
interconnectiegeschil niet van ‘het opleggen van een verplichting’ in de zin van dit
artikel kan worden gesproken.678 Ook is geen sprake van een dergelijke maatregel
indien OPTA geen keuze heeft een minder vergaand besluit te nemen.679 Met deze uit-
spraken heeft het CBB de reikwijdte van deze bepaling aanzienlijk ingeperkt, waar-
door de motiveringsplicht van OPTA aanzienlijk is teruggebracht.
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677 Kamerstukken I, vergaderjaar 2003-2004, 28 851, C, p. 6 – p. 11.
678 CBB 16 juni 2005, KPN Telecom vs. OPTA en Casema, LJN AT7786 en AB 2005, nr. 326, m.nt. G. Car-

tigny, overweging 6.4.2.
679 CBB 11 november 2005, Nozema vs. OPTA en Broadcast NewCo Two, LJN AU6002, overweging 7.6.1.

06.qxd  10-04-2006  14:16  Pagina 263



6.4 Conclusie

Bewijsregels hebben een belangrijke invloed op de positie van de toezichthouder bij
de uitoefening van de toegekende bevoegdheden en op de positie van de betrokken
marktpartijen. Conform het toepasselijke bestuursrecht geldt de ‘vrije bewijsleer’,
welke leer slechts beperkte aanknopingspunten biedt die in het kader van het telecom-
municatietoezicht kunnen worden toegepast.

Het volgende dilemma doet zich daarbij voor. Indien een te zware bewijslast aan de
toezichthouder wordt opgelegd, zou dit een (groot) obstakel kunnen vormen bij de
uitoefening van toegekende bevoegdheden en boet het toezicht aan effectiviteit in. Een
zware bewijslast kan er derhalve toe leiden dat bevoegdheden niet of slechts in beperk-
te mate kunnen worden geëffectueerd. Indien de bewijslast rust op de betrokken
marktpartijen, doen zich tevens lastige vraagstukken voor. Immers, de klager of
wederpartij in een geschil beschikt in de meeste gevallen niet zelf over de (vertrouwe-
lijke) informatie over de andere marktpartij. Er is in belangrijke mate sprake van een
informatieachterstand. De klager of verzoeker is voor de verzameling van informatie
voor een groot deel afhankelijk van de onafhankelijke toezichthouder die op grond
van zijn inlichtingenrecht de informatie kan verzamelen. De plicht tot verzameling
van informatie en bewijslevering rust daarmee in belangrijke mate bij de toezichthou-
der. Onder omstandigheden dient echter sprake te zijn van een omkering danwel ver-
lichting van de bewijslast. Deze omkering of verlichting zou kunnen volgen uit: (i)
tekst, doel en strekking van de bijzondere wet (in casu: de Telecommunicatiewet en de
telecommunicatierichtlijnen; (ii) de belanghebbende beschikt over de gegevens; (iii)
het Europese effectiviteits- en evenredigheidsbeginsel. Aan de hand van dit bewijsmo-
del dient te worden vastgesteld op wie – de toezichthouder, de verzoeker danwel de
beklaagde (onder toezicht gestelde) – de bewijslast dient te rusten en of factoren aan-
wezig zijn tot verlichting daarvan.

Uit de jurisprudentie kan worden afgeleid dat op de toezichthouder een zware bewijs-
last rust in het kader van een aanwijzingsbesluit aanmerkelijke marktmacht. De vraag
die zich daarbij voordoet, is of deze bewijslast niet zou kunnen leiden tot een vrijwel
onmogelijke bewijsopgave aan de zijde van de toezichthouder, waardoor het aanwij-
zingsinstrument zou kunnen worden uitgehold. Dit resultaat zou in strijd komen met
het doel en strekking van dit toezichtsinstrument, hetgeen de effectieve doorwerking
van de telecommunicatierichtlijnen zou kunnen belemmeren. Bij de vaststelling van
de (omvang van de) bewijslast, dient met dit aspect rekening te worden gehouden.
Gezien de aan de toezichthouder verstrekte discretionaire bevoegdheid om – in het
kader van de afbakening van de markt en de positiebepaling van de betrokken onder-
neming op die markt – over economische feiten en omstandigheden te oordelen, dient
enige vrijheid aan de toezichthouder te worden toegekend bij de weging van
bewijs(middelen). Indien het besluit mede is gebaseerd op een positief oordeel van de
Europese Commissie in het kader van een artikel 7-procedure is bovendien een omke-
ring van de bewijslast op zijn plaats. De bewijslast verschuift in dat geval naar de aan-
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gewezen onderneming om de onjuistheid van de geleverde bewijsvoering aan te
tonen.

Onder alle omstandigheden zal de toezichthouder evenwel zijn besluiten op zorgvul-
dige wijze dienen te motiveren. Een analyse van de jurisprudentie toont aan dat juist
deze motiveringsplicht een van de belangrijkste struikelblokken is geweest in de uit-
voeringspraktijk van OPTA. OPTA zal aan de motivering van haar besluiten meer zorg
dienen te besteden.
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7 Openbaarheid van gegevens en besluiten

7.1 Procedurele openbaarheid

Openbaarheid vormt een belangrijk aspect bij het uitoefenen van bevoegdheden en de
besluitvorming door de toezichthouder. Daalder680 maakt een onderscheid tussen de
publieke (democratische) openbaarheid en de procedurele (processuele) openbaarheid.
De publieke openbaarheid ziet op de openbaarheid teneinde volledig zicht op de activi-
teiten van een bestuursorgaan te verkrijgen en controle op het bestuursorgaan te kun-
nen uitoefenen. Door middel van de openbaarheid van bestuur is het mogelijk de
uitvoering van de taken door het bestuur te controleren en te toetsen. De procedurele
openbaarheid ziet op de openbaarheid van bestuurlijke voorprocedures en de procedu-
re bij de rechter. In het kader van de procedurele openbaarheid spelen tevens – naast het
belang van transparantie bij het optreden door de toezichthouder – de aspecten van fair
play, hoor en wederhoor en het verdedigingsbeginsel een rol. In dit hoofdstuk wordt in-
gegaan op de procedurele openbaarheid in het kader van de besluitvorming van OPTA.

Uitgangspunt bij de besluitvorming dient de openbaarheid en transparantie te zijn.681

Het publieke belang is gediend met openbaarheid682 en vergroot de accountability van
de toezichthouder.683 Daarnaast verschaft het marktpartijen inzicht in de wijze waar-

680 Daalder 2000 en Daalder 2005, p. 3-5 en Hoofdstuk 8.
681 Zie over het openbaarheidsbeginsel als beginsel van behoorlijke rechtspleging: Wulffraat-van Dijk

1995, p. 49-50.
682 Zie Spaans 2004, p. 22-23, waar hij ingaat op het belang van openbaarheid. Vgl. Lavrijssen & Hancher,

die het beginsel van transparantie kwalificeren als een beginsel van good governance, onder verwijzing
naar artikel 42 EU Handvest voor de Grondrechten: Lavrijssen & Hancher 2005, p. 9-10.

683 Rb. Den Haag 2 juli 2003, KPN Telecom vs. OPTA, LJN AH9927. In deze zaak oordeelde de rechtbank de
publicatie van tariefsvergelijkingen door OPTA op haar website niet onrechtmatig en overwoog dat de
onafhankelijkheid van deze marktautoriteit ‘publieke verantwoording vergt en derhalve transparantie in
besluitvorming en optreden’. Het waarborgen van transparantie vergt volgens de rechtbank openbaarheid
van besluitvorming en voorlichting aan het publiek. Overigens in andere zin Hof Den Haag: 14 april 2005,
KPN Telecom vs. OPTA, NJF 2005/234, waar het hof doorslaggevend achtte dat OPTA op de website onjuis-
te gegevens ten aanzien van de tarieven van KPN Telecom had gepubliceerd. In artikel 18.7, lid 5 Tw is nu
expliciet bepaald dat OPTA ‘met het oog op het bevorderen van een open en concurrerende markt’ infor-
matie bekend mag maken op een door OPTA te bepalen wijze, ‘voorzover die informatie verband houdt
met bij of krachtens de in hoofdstukken 4 tot en met 9 en 11 van deze wet opgelegde verplichtingen’. Vgl.
Nationale Ombudsman 20 oktober 2004, www.nationaleombudsman.nl, waar het een interview van de 
d-g NMa betrof. De ombudsman oordeelde dat de d-g NMa binnen aanvaardbare grenzen was gebleven.
Wel was de Ombudsman van oordeel dat een maatschappelijke instelling zich in beginsel terughoudend
dient op te stellen ten aanzien van het doen van uitlatingen in de nieuwsmedia, zeker in het geval de infor-
matie kritiek inhoudt. Doch het bestuursorgaan kan op goede gronden menen dat beïnvloeding van de
publieke opinie bevorderlijk is voor het bereiken van een oplossing in de goede richting of dat de aard van
de kwestie met zich meebrengt dat publiekelijk verantwoording moet worden afgelegd.
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op OPTA haar toezicht uitoefent. In het verleden werden de procedures bij OPTA
omgeven met de nodige intransparantie. Niet duidelijk was welke procedures bij
OPTA aanhangig waren en besluiten werden niet stelselmatig gepubliceerd. De publi-
catie van het tijdschrift Connecties en de website van OPTA684 hebben in de afgelopen
jaren een belangrijke bijdrage aan de transparantie van de besluitvorming en werkwij-
ze van OPTA geleverd. De NMa, DTe en OPTA zijn bestuursorganen die een verzoek
op openbaarmaking ten aanzien van hun besluiten niet afwachten en in beginsel zelf
hun besluiten (via internet) bekendmaken. Deze toezichthouders gebruiken artikel 8
Wet Openbaarheid van bestuur (‘Wob’) om actief informatie te verstrekken over hun
beleid, dat zich concentreert in hun besluiten.685 Ook de Kaderrichtlijn gaat uit van
openbaarheid van het toezicht. In artikel 5, lid 4 Kaderrichtlijn wordt het volgende
overwogen:

‘De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende instanties, handelend in overeen-

stemming met de nationale regels inzake de toegang van het publiek tot informatie en met

inachtneming van de communautaire en nationale voorschriften betreffende het zakenge-

heim, de informatie publiceren die kan bijdragen tot een open en concurrerende markt.’

Daarnaast is in artikel 24, lid 1 Kaderrichtlijn bepaald:

‘De lidstaten zorgen ervoor dat bijgewerkte informatie betreffende de toepassing van deze

richtlijn en de bijzondere richtlijnen openbaar wordt gemaakt op een wijze die alle belangheb-

bende partijen gemakkelijke toegang tot die informatie waarborgt. Zij publiceren een mede-

deling in hun Staatsblad waarin wordt beschreven hoe en waar de informatie wordt

gepubliceerd.’

Verschillende aspecten spelen bij de openbaarheid van informatie bij het telecommu-
nicatietoezicht een rol. In de eerste plaats het belang van de accountability van de toe-
zichthouder (transparantie van het toezicht). Daarnaast de publicatie van en toegang
tot informatie, die kan bijdragen tot een open en concurrerende markt. Dit betreft een
bijzonder aspect in het geval van het toezicht op de telecommunicatiemarkt. De con-
trole over bepaalde gegevens door een bepaalde onderneming kan een concurrentiële
voorsprong betekenen ten opzichte van de concurrentie, bijvoorbeeld in het geval de
informatie de betrokken onderneming in staat stelt bepaalde diensten eerder in de
markt te introduceren. Bij deze informatie doet zich steeds de vraag voor of daadwer-
kelijk sprake is van vertrouwelijke informatie danwel of dat deze informatie ten
onrechte niet aan concurrenten wordt verstrekt om concurrenten in een nadeligere
positie te brengen. Ter bevordering van een gelijk speelveld voor alle deelnemers is de
regeling van artikel 5, lid 4 Kaderrichtlijn dan ook opgenomen. Een complicerende
factor vormt daarbij dat voor het afnemen van diensten van de aangewezen onderne-

268

7 OPENBAARHEID VAN GEGEVENS EN BESLUITEN

684 Gepubliceerd op www.opta.nl.
685 Pietermaat 2004, p. 26.
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ming met aanmerkelijke marktmacht, bijvoorbeeld in het geval van toegangsdiensten,
de afnemers dienen te beschikken over specifieke informatie die in veel gevallen als
bedrijfsgegevens zijn te kwalificeren van de aangewezen onderneming. Indien deze
bedrijfsgegevens als bedrijfsvertrouwelijk dienen te worden aangemerkt, plaatst dit de
afnemers op een informatieachterstand en is sprake van een gebrek aan transparantie
over de afgenomen dienst. Er kan zich derhalve een conflict voordoen tussen het
belang van de bevordering van concurrentie met het belang van de bescherming van
(bedrijfs)vertrouwelijke gegevens.

Een ander aspect betreft de toegang tot informatie in het kader van een geschilproce-
dure. Indien tijdens de geschilprocedure de andere geschilpartij en OPTA over meer
informatie beschikken, welke als vertrouwelijk wordt aangemerkt, is het niet mogelijk
volledig op deze stukken in de geschilprocedure te reageren en hierover een standpunt
in te nemen. Aangezien dergelijke geschillen zich in de meeste gevallen afspelen tus-
sen concurrerende ondernemingen, wordt al snel een beroep op vertrouwelijkheid
van stukken gedaan om te voorkomen dat deze gegevens bij de concurrent/wederpar-
tij terecht komen. Dit bemoeilijkt evenwel de procedure aanzienlijk en voorkomt dat
sprake is van een fair trial, waarbij hoor en wederhoor op basis van dezelfde informa-
tie kan worden toegepast.

Deze aspecten plaatsen OPTA bij haar besluiten voor een dilemma tussen het belang
van openbaarheid, transparantie en concurrentie aan de ene kant en het belang van de
bescherming van vertrouwelijkheid aan de andere kant. Bovendien rust op OPTA een
motiveringsplicht (zie Hoofdstuk 6, paragraaf 6.3), welke plicht meebrengt dat OPTA
inzage dient te geven in de redenen van het besluit, doch een teveel aan motivering
kan het belang van degene op wie het besluit betrekking heeft, onevenredig schaden
indien daarbij vertrouwelijke gegevens worden gepubliceerd.686 Deze aspecten zullen
in dit hoofdstuk worden besproken.

7.2 De ter inzage legging van dossiers

De oude Telecommunicatiewet voorzag niet in een regeling voor de ter inzage legging
van dossiers. Slechts in één geval (voor zover bekend) heeft OPTA een dossier ter inza-
ge gelegd en belanghebbenden opgeroepen tot het inzenden van een reactie. Het
betrof de zaak Denda, waarin OPTA en de NMa tezamen een voorlopige beoorde-
ling687 gaven; waarna zij de oproep in de Staatscourant plaatsten.688 Waarom in deze
zaak (in tegenstelling tot andere zaken) tot ter inzage legging is overgegaan, valt niet
uit de publicaties op te maken. In de Staatscourant wordt wel overwogen:
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686 Daalder 2000, p. 155-156.
687 Voorlopige beoordeling van de NMa en OPTA inzake Denda e.a./KPN van 14 december 1998,

www.opta.nl.
688 Ter inzagelegging openbaar dossier naar aanleiding van vastgestelde voorlopige beoordeling, Stcrt.

1998, nr. 243.
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‘De bevoegdheden van NMa en OPTA overlappen elkaar; beide organen zijn bevoegd te oor-

delen over de door Denda ingediende klachten. De verschillende wettelijke kaders (OPTA-wet,

Telecommunicatiewetgeving en Mededingingswet) voorzien echter niet in een materiële

invulling, noch in een procedurele uitwerking van de wijze waarop beide toezichtorganen die-

nen samen te werken.’

7.2.1 Uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Zoals reeds vermeld (Hoofdstuk 5, paragraaf 5.4), geldt voor bepaalde categorieën
besluiten de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Deze procedure houdt een
aanzienlijke verbetering in vanuit transparantieoogpunt. OPTA dient – conform de
verplichting als neergelegd in artikel 6 Kaderrichtlijn – voor deze categorieën beslui-
ten te regelen dat via een ‘enkel informatiepunt’ inzage kan worden verkregen in alle
lopende raadplegingsprocedures en dat de resultaten van deze procedures openbaar
worden gemaakt. Ten aanzien van de inzage van stukken geldt krachtens de uniforme
openbare voorbereidingsprocedure689 de volgende regeling:
(i) mededeling van het ontwerpbesluit door kennisgeving in de Staatscourant (arti-

kel 6b.1, lid 1 Tw jo 3: 12 Awb);
(ii) ter inzagelegging van het ontwerp besluit en de daarop hebbende stukken (arti-

kel 6b.1, lid 1 Tw jo 3: 11 Awb);
(iii) OPTA vult de ter inzage gelegde stukken aan met nieuwe relevante stukken en

gegevens (artikel 6b.1, lid 1jo 3:14 Awb). Krachtens het tweede lid van artikel 3:
11 Awb is artikel 10 Wob van toepassing is en dient OPTA aan te geven welke
stukken niet ter inzage worden gelegd.

Deze procedure is evenwel niet voor alle besluiten van OPTA van toepassing, zoals bij-
voorbeeld voor geschil- en handhavingsprocedures. Ook in de Procedureregeling
geschillen en handhaving ontbreekt een speciale regeling voor de ter inzage legging
van stukken. OPTA dient een regeling op te nemen, waarbij belanghebbenden bij de
geschil- en handhavingsprocedure inzage in het gehele dossier kunnen verkrijgen.

7.2.2 Wet openbaarheid van bestuur

Indien de uniforme openbare voorbereidingsprocedure niet van toepassing is, kan
‘een ieder’ een beroep doen op de Wet Openbaarheid van Bestuur, met een verzoek om
informatie (uit een dossier): artikel 3, lid 1 Wob.690 De Wet Openbaarheid van Bestuur
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689 Wet van 24 januari 2002 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de provinciewet en de
Gemeentewet in verband met de samenvoeging van de afdelingen 3.4 en 3.5 van de Algemene wet
bestuursrecht tot één uniforme openbare voorbereidingsprocedure (Wet uniforme openbare voorbe-
reidingsprocedure Awb), Stb. 2002, 54 en Aanpassing van diverse wetten aan de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure (Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb), Stb.
2005, 282: zie voor wat de Telecommunicatiewet betreft: Hoofdstuk 3, artikel 3, onderdeel D.

690 Zie voor een algemene uiteenzetting van de Wet openbaarheid van bestuur: Daalder 2005, in het bij-
zonder Hoofdstuk 4.
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is onverkort van toepassing inzake de besluitvorming door OPTA op grond van de
Telecommunicatiewet. OPTA dient een verzoek om informatie op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur over een op een zaak betrekking hebbend stuk zelfstandig
te beoordelen aan de hand van de regels van de Wet openbaarheid van bestuur. Aan
de hand van de uitzonderingsgronden van de Wet openbaarheid van bestuur (artikel
10 Wob) dient te worden bezien welke bedrijfsvertrouwelijke informatie en interne
documenten van OPTA niet kunnen worden vertrekt.691

In de oude Telecommunicatiewet bestond één speciale regeling met betrekking tot de toegang

tot dossiers: artikel 6.2 lid 3 Tw (oud). Deze regeling is komen te vervallen onder de nieuwe

Telecommunicatiewet. Op verzoek van een belanghebbende kon OPTA een afschrift van bij

haar gedeponeerde interconnectie – en bijzondere toegangsovereenkomsten ter beschikking

stellen. Daarbij dienden de vertrouwelijke bedrijfsgegevens te zijn verwijderd. Het was aan

OPTA te beoordelen welke gegevens als vertrouwelijk dienen te worden aangemerkt. Op welke

wijze OPTA met dergelijke verzoeken tot inzage omging, was vastgelegd in de Beleidsregels

inzake depot en openbaarmaking van overeenkomsten inzake interconnectie, bijzondere toe-

gang en ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk (‘Beleidsregels depot’).692 OPTA heeft

over de toepassing van deze beleidsregels geen besluiten of zienswijzen gepubliceerd.

In de Mededingingswet is in artikel 90 bepaald dat gegevens of inlichtingen omtrent een

onderneming, welke in verband met enige werkzaamheid ten behoeve van de uitvoering van

de Mededingingswet zijn verkregen uitsluitend mogen worden gebruikt voor de toepassing

van de Mededingingswet en de mededingingsverordeningen.693 De NMa stelt zich op het

standpunt dat artikel 90 Mw een uitputtende, aan de Wet openbaarheid van bestuur deroge-

rende openbaarmakingsregeling bevat. Dit artikel wordt door de NMa als een ‘geheimhou-

dingsbepaling’ gekwalificeerd, waaruit zou volgen dat terughoudendheid moet worden

betracht met het verstrekken van specifieke informatie over de in de procedure betrokken

ondernemingen ‘opdat wordt voorkomen dat ondernemingen terughoudend worden met het

verstrekken van informatie aan de NMa.’694 Dit standpunt van de NMa is tot op heden niet

aan een rechterlijke toetsing onderworpen, doch het valt te bezien of dit standpunt is vol te

houden. Immers, de Wet openbaarheid van bestuur heeft een algemene werking, waarin geen

uitzonderingen zijn opgenomen voor speciale wettelijke regelingen. Bovendien dient te wor-

den geconstateerd dat het argument van de NMa ten aanzien van de terughoudendheid van

de betrokken ondernemingen zich voordoet bij elke toezichthouder, die op basis van verstrek-

te gegevens zijn werk dient te verrichten. Bovendien geldt via de uitzonderingsgrond van arti-

kel 10 Wob reeds een bescherming van vertrouwelijke gegevens.
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691 Daalder 2005, p. 258-261.
692 Gepubliceerd op 7 oktober 2002, www.opta.nl.
693 In artikel 90 Mw worden de inlichtingen, als bedoeld in artikel 28, lid 1 Verordening 1/2003 en artikel

17, lid 1 verordening 139/2004 van deze bepaling uitgezonderd.
694 Zie nog recentelijk: beslissing op bezwaar d-g NMa 20 december 2004, zaak 3824/GFK,

www.nmanet.nl. Vgl. besluit d-g NMa 27 oktober 2004, Gazelle, zaak 3795, www.nmanet.nl.
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In artikel 24 OPTA-wet is een met artikel 90 Mw vergelijkbare bepaling opgenomen, waarin is

bepaald dat gegevens of inlichtingen omtrent een onderneming, welke in verband met enige

werkzaamheid ten behoeve van de uitvoering van de taken (genoemd in artikel 15 OPTA-wet)

zijn verkregen, mogen uitsluitend voor de uitvoering van die taken worden gebruikt. OPTA

heeft zich evenwel niet op het standpunt gesteld dat deze bepaling van de OPTA-wet zou dero-

geren aan de Wet openbaarheid van bestuur.

7.3 De vertrouwelijkheid van gegevens

7.3.1 De kwalificatie van gegevens als vertrouwelijk

In diverse artikelen van de Kaderrichtlijn wordt gewezen op het belang van de
bescherming van het ‘zakengeheim’. In artikel 5, lid 4 is bepaald ‘met inachtneming
van de communautaire en nationale voorschriften betreffende het zakengeheim’, in
artikel 6 laatste zin is aangegeven ‘behalve in het geval van vertrouwelijke informatie
overeenkomstig het communautair en nationaal recht betreffende zakelijke vertrou-
welijkheid’ en in artikel 20, lid 4 Kaderrichtlijn ‘met inachtneming van het zakenge-
heim’. In de Kaderrichtlijn wordt geen definitie van ‘zakengeheim’ of ‘zakelijke
vertrouwelijkheid’ gegeven. De interpretatie van dit begrip is in beginsel aan het toe-
passelijke, nationale recht van de nationale toezichthouder voorbehouden.

Voor gegevens die aan de Commissie worden verstrekt is Verordening (EG) Nr.
1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Par-
lement, de Raad en de Commissie (de ‘EuroWob’)695 van toepassing, welke bepalingen
inzake de vertrouwelijkheid bevat. In beginsel beoordeelt de Commissie zelf op grond
van artikel 4 EuroWob696 zelf welke gegevens als vertrouwelijk dienen te worden aan-
gemerkt. Indien de informatie door een lidstaat (lees: OPTA) aan de Commissie wordt
verstrekt en de lidstaat daarbij aangeeft dat de informatie niet zonder instemming
openbaar mag worden gemaakt, is de Commissie hieraan gebonden (artikel 4, lid 5
EuroWob), hetgeen de lidstaat de facto een vetorecht verschaft.697

Voor gegevens die aan een andere nationale toezichthouder worden verstrekt dient op
grond van het nationale recht van de informatieverstrekkende nationale toezichthou-
der te worden bepaald welke gegevens als vertrouwelijk dienen te worden aangemerkt
(artikel 3, lid 5 Kaderrichtlijn: zie hierover nader paragraaf 7.6).

Voor het toepasselijke Nederlandse recht is artikel 10 Wob van belang, welke de uit-
zonderingsgronden op openbaarheid bevat. In artikel 10, lid 1 onder c Wob wordt als
een van de (absolute) uitzonderingsgronden op de openbaarheid de bedrijfs- en fabri-
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695 Pb EG 31 mei 2001, L 145/43. Zie over de EuroWob: Daalder 2005, Hoofdstuk 9 en Kranenborg 2005.
696 Zie over deze uitzonderingsgronden: Daalder 2005, p. 319-325.
697 Daalder 2005, p. 325.

07.qxd  10-04-2006  14:17  Pagina 272



cagegegevens van een onderneming genoemd.698 Voor andere bedrijfsvertrouwelijke
of anderszins concurrentiegevoelige informatie kan een beroep op de (relatieve) uit-
zonderingsgrond van artikel 10, lid 2, onder g Wob worden gedaan.699 In de praktijk
van economische toezichthouders wordt veelvuldig een beroep op deze twee uitzon-
deringsgronden gedaan. Een beroep op vertrouwelijkheid kan evenwel het zicht op
een procedure belemmeren en de controleerbaarheid van gegevens en standpunten
bemoeilijken. Daarbij bestaat een spanningsveld tussen het belang van openbaarheid
aan de ene kant en het belang van de bescherming van vertrouwelijke gegevens aan de
andere kant. Bij het economisch toezicht, waar toezichthouders vaak te maken hebben
met bedrijfsvertrouwelijke gegevens, vormt dit een lastig aspect van het toezicht en
plaatst de toezichthouder voor een dilemma.

Op welke wijze OPTA de Wet Openbaarheid van bestuur toepast met betrekking tot
de inzage door derden danwel het weglaten van vertrouwelijke passages in haar beslui-
ten, valt niet uit haar besluiten af te leiden. Het verwijderen van vertrouwelijke infor-
matie uit de besluiten van OPTA geschiedt in overleg met de betrokken partijen.
Hiervoor gelden ook geen termijnen, waardoor publicatie van de besluiten nogal eens
op zich laat wachten. Daarnaast heeft OPTA slechts een enkel besluit700 op grond van
de Wet openbaarheid van bestuur op haar website gepubliceerd. Het is derhalve niet
mogelijk een duidelijk beeld te verkrijgen op welke wijze OPTA met verzoeken op
grond van de Wet openbaarheid van bestuur omgaat en in hoeverre zij een beroep op
grond van artikel 10 Wob honoreert. Een beleid hoe OPTA omgaat met de vertrouwe-
lijkheidsvraag is niet bekend.

In dit kader kan worden verwezen naar de uitspraak van de Rechtbank Den Haag,701

waar KPN Telecom op basis van de Wet openbaarheid van bestuur openbaarmaking
van zowel de elektronische als de volledige papieren versie van het zogenaamde 
BULRIC I-model702 verzocht. KPN Telecom meende dat sprake was van een vermeend
gebrek aan transparantie, aangezien OPTA in haar besluitvorming gebruik had
gemaakt van een aantal Exel-spreadsheets, die ontwikkeld waren door het adviesbu-
reau NERA. Belanghebbenden mochten op het bureau van OPTA kijken welke resul-
taten het BULRIC-model op spreadsheets opleverde, maar de software mee naar huis
nemen mocht niet. De rechtbank oordeelt dat OPTA terecht het verzoek heeft afgewe-
zen, waarbij de relatieve uitzonderingsgrond van artikel 10, lid 2, sub g Wob van toe-
passing is. Het maken van een kopie van het BULRIC I-programma zou inbreuk
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698 Zie voor de invulling van deze uitzonderingsgrond: Daalder 2005, paragraaf 6.5.
699 Zie over deze uitzonderingsgrond: Daalder 2005, p. 235-237.
700 Zie bijvoorbeeld OPTA 10 augustus 2004, verzoek Enertel op grond van artikel 2 Wob (kenmerk:

OPTA/EGM/2004/203095), www.opta.nl.
701 Rb. Den Haag 2 juli 2003, KPN Telecom vs. OPTA, Mediaforum 2003-9, Jur. nr. 39, p. 303-305, m.nt.

W. Hins.
702 BULRIC staat voor Bottom Up Long Run Incremental Costs en is het rekenmodel dat gebruikt wordt

om de kostprijs van interconnectiediensten te bepalen.
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maken op het auteursrecht van NERA en daarvoor moet het algemeen belang van
openbaarheid wijken. Volgens Hins703 maakt OPTA terecht het onderscheid tussen het
geven van een kopie van het programma en het verschaffen van informatie over de
resultaten die het programma genereert. Waar het om gaat is of het beleid van OPTA
helder is, zonder dat het auteursrecht geschonden wordt. Daarbij dient aan de hand
van het zorgvuldigheids- en motiveringsbeginsel te worden getoetst of OPTA vol-
doende gegevens heeft verschaft om de rechtmatigheid van haar beleid of besluitvor-
ming te toetsen. Mocht in dat geval inzage in het model noodzakelijk zijn, dan dient
OPTA aan belanghebbenden op vertrouwelijke basis inzage te verstrekken. Een alge-
meen inzagerecht voor een ieder op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
vormt in de visie van Hins daarvoor niet het juiste kader. Deze benadering verdient
inderdaad de voorkeur doch daarvoor geldt als voorwaarde dat het inzagerecht in het
kader van de besluitvorming door OPTA op afdoende wijze is vastgelegd.

7.3.2 Vertrouwelijkheid vs. belang van concurrentie

Van geval tot geval zal dienen te worden beoordeeld of sprake is van vertrouwelijke
gegevens.704 Dit neemt evenwel niet weg dat steeds kritisch zal moeten worden bezien
of sprake is van een oneigenlijk beroep op vertrouwelijkheid van gegevens, bijvoor-
beeld om een concurrentiele voorsprong te behalen of te behouden. Het volgende
voorbeeld kan dit illustreren.

In het geschil tussen Dutchtone en KPN Mobile, betreffen het delen van antenneopstelpun-

ten, kwam de vraag aan de orde of KPN Mobile gehouden was tevens de coördinaten van alle

bestaande opstelpunten mede te delen. OPTA meende dat KPN Mobile daartoe verplicht

was.705 In zijn uitspraak neemt de voorzieningenrechter als belangrijk aspect mee dat ‘ver-

zoeksters hebben gesteld dat die verplichting in elk geval deels betrekking heeft op bedrijfsver-

trouwelijke dan wel anderszins uit concurrentieel oogpunt essentiële gegevens’.706 Nadien is

echter vastgesteld dat juist het niet verstrekken van deze gegevens de concurrenten van KPN

Mobile in een achterstandspositie plaatst en dat de toegang tot deze gegevens noodzakelijk is
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703 Zie genoemde annotatie van Hins.
704 Zie voor een algemeen onderzoek naar het opvragen en gebruik van vertrouwelijke gegevens door de

overheid: Van der Meulen e.a. 1999. Voor een behandeling van de jurisprudentie, waarbij een beroep
op vertrouwelijkheid werd gehonoreerd in het kader van bedrijfsvertrouwelijke gegevens, artikel 10, lid
1, sub c Wob: Dekker 2002, p. 448-449. Zie voor een beoordeling door de civiele rechter: In de zaak
Vodafone Libertel achtte de voorzieningenrechter de verstrekking van een bepaald deskundigenrapport
door de NMa aan concurrenten van Vodafone Libertel onzorgvuldig en onrechtmatig. Nu het kwaad
echter reeds was geschied (de toezending had reeds plaatsgevonden) kon de NMa volstaan met de toe-
zending van een kopie van het vonnis aan deze concurrenten (waarin zij werden aangemaand vertrou-
welijk met het rapport om te gaan): Vz. Rb. Den Haag 1 oktober 2002, Vodafone Libertel vs. Staat, KG
02/1016, niet gepubliceerd. De uitspraak werd in hoger beroep bekrachtigd: Hof Den Haag 25 septem-
ber 2003, Libertel vs. Staat, KG 2003, nr. 257.

705 Besluit van 2 april 1999 op grond van artikel 3.11, lid 4 Tw (oud) inzake geschil Dutchtone vs.KPN
Mobile, www.opta.nl.

706 Vz. Rb. Rotterdam 3 juni 1999, KPN Mobile vs. OPTA en Dutchtone, LJN AA3594.
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ter bevordering van het ontstaan van concurrentie.707 Toegang tot deze gegevens vormt een

essentieel middel om te komen tot het delen van antennes en antenneopstelpunten. Deze

gegevens worden dan nu ook onderling door de aanbieders van mobiele netwerken uitgewis-

seld.

De vraag of bepaalde informatie vertrouwelijk is, blijkt in de praktijk dan ook vaak
een subjectieve beoordeling. Dit toont de verschillende behandeling in de diverse lid-
staten van bijvoorbeeld kosteninformatie ook aan. Wordt door OPTA informatie over
kosten van de incumbent bij uitstek als vertrouwelijk gekwalificeerd, in de praktijk van
Oftel (Verenigd Koninkrijk) is deze informatie tot in detail beschikbaar en gepubli-
ceerd.

Een belangrijke overweging vormt daarbij dat deze kosteninformatie voor concurren-
ten beschikbaar dient te zijn teneinde toegang tot de markt tegen transparante en
non-discriminatoire voorwaarden te bevorderen.

Het besluit van OPTA in het geschil BabyXL vs. KPN Telecom is een treffend voorbeeld, waar-

bij OPTA het transparantiebeginsel in het belang van concurrentie liet prevaleren.708 In dit

geschil vorderde BabyXL inzage in de opbouw van de door KPN Telecom in rekening gebrach-

te kosten ten behoeve van ontbundelde toegang tot de aansluitlijn geleverde collocatie-dienst-

verlening. Op grond van het door OPTA gehanteerde transparantiebeginsel (zie Richtsnoeren

collocatie) concludeert OPTA dat KPN Telecom gehouden is inzicht te verschaffen in de

opbouw van de aan de aan collocerende aanbieders in rekening gebrachte kosten. Hoewel

OPTA opmerkt dat KPN Telecom niet gehouden is ‘bedrijfsvertrouwelijke informatie prijs te

geven’, is OPTA van oordeel dat de door KPN Telecom ten behoeve van collocatie gehanteer-

de tarieven alsmede de opbouw van de werkelijke kosten voor elke door BabyXL bestelde col-

locatie in beginsel niet als bedrijfsvertrouwelijke informatie kunnen worden beschouwd en

dat deze informatie aan BabyXL ter beschikking moeten worden gesteld: ‘De gegevens bevat-

ten geen informatie die de commerciële strategie van KPN kan prijsgeven. Evenmin wordt op

andere wijze inzicht geboden aan de concurrenten van KPN op relevante aspecten die de con-

currentie zouden kunnen beïnvloeden. Bovendien betreft het voor de partij die collocatie

afneemt bij KPN essentiële informatie om de juistheid van de tarieven na te gaan.’709

In de zaak KPN vs. OPTA710 kwam het conflict tussen openbaarmaking van een besluit
aan de ene kant en het belang van bescherming van vertrouwelijke gegevens aan de
andere kant aan de orde. OPTA had aan KPN te kennen gegeven bepaalde passages uit
het besluit van 8 maart 2005 die betrekking hebben op de algemene omschrijving van
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707 CBB 25 april 2001, KPN vs. OPTA en Dutchtone, Mediaforum 2001-6, Jur. nr. 28, m.nt. A.T. Ottow en
Computerrecht 2001/4, p. 207, m.nt. E. J. Dommering.

708 Besluit 15 augustus 2001, BabyXL vs. KPN Telecom, www.opta.nl.
709 Paragraaf 125 van het besluit van 15 augustus 2001.
710 Vz. Rb. Den Haag 14 juni 2005, Koninklijke KPN NV vs. OPTA (reg. nr. AWB 05/1870 WOB en AWB

05/1872 WOB), niet gepubliceerd.
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de kortingsregeling voor bepaalde verbindingen niet als bedrijfsvertrouwelijk aan te
merken. KPN was het met dit standpunt van OPTA niet eens en vroeg om een voor-
ziening bij de bestuursrechter op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. De
voorzieningenrechter wijst deze voorziening toe, aangezien de rechter van mening is
dat sprake zou kunnen zijn van een ‘onevenredige benadeling in haar concurrentiebe-
lang indien concurrenten van de aard van de door haar voorgestelde kortingsregelin-
gen kennis zouden nemen’. Daarnaast meent de voorzieningenrechter dat in het kader
van de toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur de doelstellingen van de Tele-
communicatiewet niet relevant zijn:

‘Ter zitting heeft verweerder betoogd dat zijn taken en bevoegdheden op grond van de Tele-

communicatiewet erop zijn gericht dat hij een faciliterende rol speelt bij het openbreken van

de telecommunicatiemarkt en het aanmoedigen van concurrentie, waarbij inherent is dat een

inbreuk op verzoeksters concurrentiebelang wordt gemaakt. De vraag of het concurrentiebe-

lang van verzoekster ertoe moet leiden dat de in het geschil zijnde passages niet worden open-

baar gemaakt, behoort echter te worden beantwoord los van de algemene doelstelling van de

Telecommunicatiewet.’

Deze uitspraak toont bij uitstek aan waar de schoen wringt. Indien het aspect van
bedrijfsvertrouwelijkheid slechts wordt bezien vanuit het belang van de positie van de
onderneming in kwestie, kan dit in de praktijk betekenen dat onvoldoende rekening
wordt gehouden met de belangen van concurrenten. Bij de interpretatie van het begrip
bedrijfsvertrouwelijk dient het mogelijk te zijn met de doelstellingen van de telecom-
municatieregulering rekening te houden. Een eenzijdige benadering van het begrip
vertrouwelijkheid vanuit de positie van de betrokken onderneming, bergt het risico in
zich dat het aspect van het bevorderen van concurrentie, als een belangrijke doelstel-
ling van de Telecommunicatiewet, onderbelicht raakt. Dit aspect dient een rol te spelen
bij de beoordeling van een beroep op de uitzonderingsgronden van de Wet openbaar-
heid van bestuur. Voor wat betreft de uitzonderingsgrond van 10, lid 1 onder c Wob is
dit echter niet aan de orde, aangezien dit een absolute uitzonderingsgrond betreft, waar
geen belangenafweging mogelijk is. Het verdient aanbeveling van deze uitzondering
een relatieve uitzondering te maken.711 Een belangenafweging is in het kader van arti-
kel 10, lid 2 onder g Wob wel mogelijk, doch in dat kader dient het mogelijk te zijn
tevens met de doelstellingen van de Telecommunicatiewet rekening te houden.

Ook in andere gereguleerde markten is van dit dilemma sprake. In dit verband kan worden

verwezen naar de zaak Gasunie,712 waarin de civiele rechter oordeelde dat de DTe niet tot

openbaarmaking van de verkoopprijzen van de Gasunie aan de distributiemaatschappijen

mocht overgaan.
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711 Dit is ook de aanbeveling van Daalder in zijn proefschrift, doch Daalder lijkt daarbij zwaarder aan het
belang van de bescherming van het belang van de betrokken onderneming te wegen: Daalder 2005, p.
203-204.

712 Vz. Rb. Den Haag, 6 juli 2001, Gasunie vs. Staat, KG 01/646, niet gepubliceerd.
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7.3.3 Tussenkomst rechter bij dreigende openbaarmaking

De tussenkomst van de rechter kan uitkomst bieden om te toetsen of sprake is van ver-
trouwelijke gegevens. Zo had OPTA in artikel 7, lid 8 van de Beleidsregels inzake depot
bepaald dat niet eerder tot het ter beschikking stellen van een afschrift zou worden
over gegaan dan na een week na verzending van de mededeling aan depotplichtige
partijen, ‘teneinde partijen in de gelegenheid te stellen zich te wenden tot de bevoeg-
de civiele rechter’. Dit laatste blijkt achteraf in het licht van de zaak Yarosa713 onjuist te
zijn: de (gewone) bestuursrechter is op grond van de Wet openbaarheid bevoegd. De
bestuursrechter Rotterdam in de zaak Yarosa meent dat de (gewone en niet gespecia-
liseerde Rotterdamse) bestuursrechter bevoegd is op grond van de Wet openbaarheid
van bestuur dergelijke verzoeken te beoordelen.

In de Mededingingswet is een speciale wettelijke regeling opgenomen voor de beoor-
deling van een belanghebbende op de vertrouwelijkheid van stukken.714 In deze wet-
telijke regelingen is de gespecialiseerde bestuursrechter, de voorzieningenrechter van
de Rechtbank Rotterdam, als de bevoegde rechter aangewezen over de vertrouwelijk-
heidskwestie te oordelen. Dit ligt ook voor de hand. Immers, dezelfde rechter zal later
in een mogelijke schorsingszaak of beroepsprocedure (over bijvoorbeeld de hoogte
van de boete) al dan niet met deze gegevens rekening dienen te houden. Indien de
civiele rechter zich in eerste instantie over de vertrouwelijkheid heeft gebogen, staat
het de bestuursrechter niet meer vrij hierover zijn eigen oordeel te geven. Het is van-
uit een rechtsbeschermingsoogpunt niet gewenst dat verschillende rechters hierover
oordelen. Een soortgelijke regeling dient in de Telecommunicatiewet te worden opge-
nomen voor de publicatie van besluiten door OPTA.

In de Mededingingswet is echter verzuimd een soortgelijke regeling over vertrouwelijkheid op

te nemen ten aanzien van de toezending van het rapport als bedoeld in artikel 59, lid 1 Mw

(rapport van bevindingen bij het vermoeden van een overtreding). De vraag doet zich voor of

de mededeling van de NMa tot het voornemen van toezending van het rapport aan belang-

hebbenden een besluit is in de zin van artikel 1:3, lid 1 Awb. De Rechtbank Rotterdam oor-

deelde van niet,715 waardoor de betrokken partijen zich gedwongen zagen zich tot de civiele

rechter te wenden.716 Dit is een ongelukkige uitkomst, aangezien dit tot de gesignaleerde ver-
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713 Vz. Rb. Rotterdam 13 februari 2003, Yarosa vs. OPTA, Mediaforum 2003-5, Jur. nr. 26, p. 175-179,
m.nt.W. Hins.

714 Zie de artikelen 18, lid 4 Mw; 35, lid 4 en 42, lid 4 Mw.
715 Zie: Vz. Rb. Rotterdam 9 september 2002, Vodafone Libertel vs. d-g NMa, niet gepubliceerd en Vz. Rb.

Rotterdam 24 december 2002, Snitjer BV en BAM NBM vs. d-g NMa, niet gepubliceerd.
716 Vz. Rb. Den Haag 1 oktober 2002, Vodafone Libertel vs. Staat, niet gepubliceerd en 22 januari 2002, Snit-

jer en BAM NBM, LJN AF3195. Vgl. Vz. Rb. Rotterdam 22 januari 2003, Stevin vs. Staat, LJN AF3193.
In de zaak Snitjer en BAM NBM kwamen de NMa en verzoekers tot een compromis, dat de NMa voor-
alsnog het rapport slechts zou toezenden aan de overige bij het (vermeende) kartel betrokken partijen.
Indien de NMa voornemens zou zijn het rapport aan andere belanghebbende toe te zenden, zouden
verzoekers eerst in de gelegenheid worden gesteld de zaak aan de rechter voor te leggen.
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brokkeling van de rechterlijke toetsing leidt (en bovendien vanuit een oogpunt van proceseco-

nomie erg inefficiënt is).717

Opgemerkt zij dat een dergelijke procedurele regeling slechts uitkomst biedt voor die
gevallen, waarbij het betrokken bestuursorgaan besluit dat de gegevens niet vertrou-
welijk zijn en dus openbaar dienen te worden gemaakt. In het geval de toezichthouder
het beroep op vertrouwelijkheid honoreert, is slechts via een Wob-procedure mogelijk
alsnog dit standpunt van het bestuursorgaan te laten toetsen.718

7.4 Het verdedigingsbeginsel: artikel 6 EVRM

Het verdedigingsbeginsel719 leidt er toe dat ondernemingen jegens wie een toezicht-
houder een onderzoek verricht, welk onderzoek kan leiden tot de oplegging van puni-
tieve sancties, toegang tot het dossier dient te verkrijgen teneinde de rechten van de
verdediging volledig te waarborgen. In het Europese mededingingsrecht is dit begin-
sel uitgebreid voorwerp van discussie geweest. In zijn jurisprudentie heeft het Hof van
Justitie dit verdedigingsbeginsel als een essentieel recht erkend.720 Uit dit beginsel
vloeit het recht op toegang tot het dossier voort en dient een van inbreuk verdachte
onderneming kennis te nemen van alle bewijselementen in het dossier van de Com-
missie.721 Deze onderneming dient in staat te worden gesteld in de fase van de admi-
nistratieve procedure een standpunt in te nemen met betrekking tot de juistheid en
relevantie van de door de Commissie gestelde feiten en de punten van bezwaar.

In het Nederlandse mededingingsrecht heeft dit verdedigingsbeginsel eveneens zijn
sporen nagelaten. In de uitspraak inzake SEP van de Rechtbank Rotterdam,722 speelde
de vraag in hoeverre de toepassing van artikel 8: 29 Awb in strijd zou zijn met artikel
6, lid 2, EVRM inzake – kort gezegd – het recht op het voeren van een adequate ver-
dediging. Aangezien deze zaak het opleggen van een (bestuurlijke) boete betrof, was
sprake van een criminal charge in de zin van artikel 6 EVRM. Volgens vaste jurispru-
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717 Zie over deze ‘ingewikkelde kluwen’ van verschillende bevoegdheden: W. Hins in zijn noot in Mediafo-
rum onder de uitspraak van Yarosa vs. OPTA: Vz. Rb. Rotterdam 13 februari 2003, Yarosa vs. OPTA,
Mediaforum 2003-5, Jur. nr. 26, p. 175-179, m.nt.W. Hins.

718 Zie Pietermaat 2004, p. 31-32.
719 Zie over dit beginsel in het Nederlandse recht: De Waard 1987, Hoofdstuk 7.
720 Zie voor een mooi overzicht, met verwijzing naar literatuur en jurisprudentie: Brouwer 2001.
721 Zie over de toegang tot het dossier van de Europese Commissie: Mededeling van de Commissie van 23

januari 1997 inzake de interne procedureregels voor de behandeling van verzoeken om toegang tot een
dossier bij de toepassing van de artikelen 85 en 85 EG-Verdrag, van de artikelen 65 en 66 van het EGKS-
Verdrag en van Verordening (EGG) nr. 4064/89 van de Raad, Pb EG 1997, C 23.

722 Rb. Rotterdam 26 november 2002, SEP vs. d-g NMa, LJN AR4219. In dezelfde zin is door de Franse
rechter arrest gewezen ten aanzien van een sanctiebesluit van de onafhankelijke beurstoezichthouder:
Cour de Cassation 5 februari 1999, Commission des opérations de bourse (La COB) vs. Oury,
Légifrance.gouv.fr. en La Semaine Juridique Édition Générale, 31 mars 1999, p. 636-639, m.nt. H. Matso-
poulou.
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dentie van het EVRM is voor het voeren van een adequate verdediging vereist dat de
overtreder inzage heeft in alle stukken die door het tot boeteoplegging bevoegde
bestuursorgaan aan het besluit omtrent het opleggen van een boete ten grondslag zijn
gelegd dan wel anderszins relevant zijn voor (de toetsing van) dat besluit. De vraag is
hoe de beperking van kennisneming van stukken op grond van artikel 8:24 Awb zich
tot artikel 6 EVRM verhoudt. De rechtbank overweegt over deze rechtsvraag:

‘De onderhavige, direct werkende, verdragsbepalingen brengen met zich, dat verweerder bij de

terinzagelegging van alle op de zaak betrekking hebbende stukken in het kader van de primai-

re besluitvorming, geen beroep kan doen op artikel 60, derde lid, van de Mw in verbinding met

artikel 3:11, tweede lid, van de Awb in verbinding met artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c,

van de WOB voorzover het gaat om stukken die van belang zijn voor de bewezenverklaring en

voor de strafmaat. Degelijke stukken moeten dus ter inzage worden gelegd. Voorzover ver-

weerder ten aanzien van een of meer van dergelijke stukken niettemin het belang van de

bedrijfsvertrouwelijkheid wil laten prevaleren en die stukken daarom niet ter inzage wil leg-

gen, kan verweerder die keuze in beginsel maken. In dat geval kunnen en mogen die stukken

echter niet worden betrokken bij de totstandkoming van een bewezenverklaring en ook niet

bij de bepaling van de strafmaat.’

Soortgelijke overwegingen dienen tevens een rol te spelen bij de besluitvormingsproce-
dure bij OPTA, voorzover daarbij de oplegging van boetes door OPTA in het geding is.

Artikel 6 EVRM kan evenwel ook ten aanzien van andere aspecten van de besluitvor-
ming door de toezichthouder een rol spelen. In de zaak Accell vs. d-g NMa speelde arti-
kel 6 EVRM tevens een rol ten aanzien van een door de NMa gepubliceerd persbericht
tijdens een lopend onderzoek. Accell stelde in deze zaak dat de d-g NMa onrechtma-
tig had gehandeld door voortijdig een persbericht te publiceren, in een stadium waa-
rin zij nog niet had kunnen reageren op het in het rapport (voorlopig) ingenomen
standpunt met betrekking tot de vermeende overtredingen van de Mededingingswet.
In dit geschil achtte de rechtbank van belang of de wijze en het tijdstip waarop de 
d-g NMa de aan hem toekomende bevoegdheid tot het uitgeven van persberichten en
jaarverslagen had gebruikt in overeenstemming was met de in artikel 6, lid 2 EVRM
gewaarborgde onschuldpresumptie en met de overigens in acht te nemen zorgvuldig-
heid. Onder verwijzing naar de jurisprudentie van de Hoge Raad723 achtte de recht-
bank van belang te beoordelen of de d-g NMa bij de publicatie voldoende belang had,
tegenover het belang van Accell om daaraan niet te worden blootgesteld. De rechtbank
overweegt dat de NMa belang had bij publicatie ‘vanuit het oogpunt van generale pre-
ventie door inscherping van de mededingingsregels en verantwoording aan de burger’.
Dit belang weegt zwaarder dan het individuele belang van Accell. Het tijdstip van
publicatie noemt de rechtbank ‘ongelukkig’ doch niet onrechtmatig. Het Gerechtshof
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723 HR 24 juni 1983, X vs. Y, NJ 1984, 801; 27 januari 1984, Telegraaf e.a. vs. A en B BV, NJ 1984, 802 en 27
januari 1984, Vara en Bom vs. Vereniging Leading Success People, NJ 1984, 803.
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oordeelde echter anders. Het Gerechtshof kwam tot de conclusie dat de NMa met de
publicatie van het persbericht onrechtmatig had gehandeld. Gelet op de onschuldpre-
sumptie van artikel 6 EVRM dient de NMa de voorzichtigheid in acht te nemen bij
hetgeen zij naar buiten brengt. Daarbij overweegt het Gerechtshof:

‘Tot slot wijst het hof erop dat de NMa steeds vrijwel de totale regie in handen heeft. Niet

alleen beslist zij over tijd en persoon van onderzoek, maar ook beslist zij over bewezenverkla-

ring en sancties. Aldus verkeert de NMa in een positie met vele bevoegdheden, hetgeen temeer

tot grote zorgvuldigheid ten aanzien van de belangen van de wederpartij noopt.’

Naar het oordeel van het Gerechtshof was het persbericht zodanig opgesteld dat hier-
mee de indruk werd gewekt dat de vermelde beschuldigingen reeds vaststonden.
Daarbij werd tevens van belang geacht dat Accell niet in de gelegenheid was gesteld
invloed op de inhoud van het persbericht uit te oefenen. Bovendien had de d-g NMa
Accell tijdig op de hoogte dienen te stellen dat het persbericht zou worden gepubli-
ceerd, zodat Accell zich daarop had kunnen voorbereiden. Hoewel het algemeen
belang van de marktautoriteit tot verantwoording van zijn werkzaamheden en trans-
parantie wordt erkend, dient bij de uitoefening van bevoegdheden en de publicatie
daarover wel de zorgvuldigheid jegens de betrokken belanghebbende(n) in acht te
worden genomen. Indien de mogelijke oplegging van sancties in het geding is, worden
strenge eisen aan de door de toezichthouder verrichte publicaties gesteld. In dergelij-
ke gevallen dient de vraag te worden gesteld of de openbaarheid dient te wijken voor
het individuele belang.724

7.5 Vertrouwelijke gegevens en geschilbeslechting

Reeds in Hoofdstuk 4 (paragraaf 4.3.2) en Hoofdstuk 5 (paragraaf 5.2.2) is gewezen
op het bijzondere karakter van geschilbeslechting, waar de nadruk dient te liggen op
de rol van OPTA als arbiter en het contradictoire karakter van het geschil. Gezien dit
karakter gaat de Franse toezichthouder, ARCEP, uit van de toepasselijkheid van arti-
kel 6 EVRM (zie Hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.2). Dit heeft tot gevolg dat ARCEP haar
besluiten niet mag baseren op stukken die als vertrouwelijk zijn aangemerkt, waar-
over een van de bij het geschil betrokken partijen zich niet heeft kunnen uitlaten. Het
gevolg van deze praktijk is dat partijen in veel mindere mate een beroep op de ver-
trouwelijkheid van gegevens doen. ARCEP kan zich in een dergelijk geval haar besluit
slechts baseren op de gegevens, die aan beide procespartijen zijn verstrekt. Deze prak-
tijk voldoet volledig aan de regels van fair play, het verdedigingsbeginsel en doet recht
aan het transparantiebeginsel en dient tevens te worden gevolgd door OPTA. Indien
een van de partijen een beroep doet op de vertrouwelijkheid van stukken, dienen
deze tevens aan de andere geschilpartij te worden verstrekt of indien dit door de
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724 Vgl. Kreijger 2004.
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gegevensverstrekker wordt geweigerd, kan OPTA haar besluit niet mede op deze
gegevens baseren.725

Een complicatie die zich in de Nederlandse praktijk hierbij voordoet, is de toepasse-
lijkheid van de Wet openbaarheid van bestuur, die niet voorziet in een dergelijke
gedifferentieerde openbaarmaking van vertrouwelijke gegevens. De gegevens zijn ver-
trouwelijk of niet, doch deze kunnen niet slechts aan de andere geschilpartij worden
verstrekt. In het kader van geschilbeslechting dient vanwege het bijzondere karakter
van deze procedure hiertoe een bijzondere regeling te worden opgenomen. Deze bij-
zondere regeling dient erin te voorzien dat vertrouwelijke gegevens – indien deze door
een van de betrokken geschilpartijen worden overgelegd aan OPTA – onder volledige
geheimhouding aan de andere geschilpartij dienen te worden verstrekt, tenzij de
wederpartij toestemming verleend voor vertrouwelijke kennisname door OPTA. Der-
den, niet geschilpartijen, hebben geen recht op toegang tot deze gegevens en OPTA
mag deze gegevens niet in het geschilbesluit vermelden. Deze regeling vertoont gelij-
kenissen met de praktijk in civiele procedures.726 De Hoge Raad heeft voor de behan-
deling van vertrouwelijke stukken aansluiting gezocht bij de regeling van artikel 8:29
Awb: indien een van de procespartijen zich op vertrouwelijkheid van stukken beroept,
kan de rechter hiervan slechts kennis nemen met instemming van de wederpartij.
Indien deze instemming ontbreekt, kan de rechter geen kennis nemen van de vertrou-
welijke stukken. De Hoge Raad heeft de civiele rechters opgedragen procespartijen er
op te wijzen dat geheimhouding van stukken consequenties kan hebben voor de te
geven uitspraak. De geheimhouder kan zelf een afweging maken tussen enerzijds zijn
belang bij geheimhouding met mogelijk verlies van de procedure en anderzijds zijn
belang bij mogelijke winst voor de procedure, met dien verstande dat de voor het von-
nis essentiële gedeelten van de vertrouwelijke informatie in ieder geval bekend wor-
den aan de wederpartij.

Een andere, minder verstrekkende oplossing, zoals voorgesteld door Canal+ in het
geschil met UPC (zie Hoofdstuk 6, paragraaf 6.2.5), zou kunnen zijn de als vertrou-
welijke aangemerkte gegevens slechts aan een externe deskundige te verstrekken, die
de juistheid van deze gegevens kan beoordelen en een oordeel over de gegevens kan
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725 Vgl. in dit verband de Beleidsregel Procedure geschillen Energie, waarin de directeur DTe aangeeft dat
‘gezien de aard van geschilbeslechting en de procedure de directeur er van uitgaat dat niet vaak een
beroep op vertrouwelijkheid zal worden gedaan. Het ligt immers voor de hand dat beide partijen vol-
ledig inzicht krijgen in alle gegevens teneinde de stellingen van de andere partij te kunnen bestrijden.
De directeur zendt in beginsel daarom telkens alle stukken door. De directeur zal de verzoeken [tot ver-
trouwelijkheid] terughoudend beoordelen’, p. 12, www.dte.nl.

726 Zie de door de Hoge Raad voorgeschreven procedure indien een van de procespartijen zich op vertrou-
welijkheid van stukken beoept: HR 20 december 2002, Peterson e.a. vs. Nederlandse Antillen e.a., NJ
2004, 4. Zie over deze civielrechtelijke aspecten bijvoorbeeld: Van der Korst 2004. Zie over de bestuurs-
rechtelijke regeling in het kader van bestuursrechtelijke beroepsprocedures, artikel 8:29 Awb: Pieter-
maat 2004, p. 35-47 en Daalder 2005, p. 274-287. Voor de jurisprudentie inzake artikel 8: 29 Awb in
telecommunicatiezaken: Dommering e.a. 2003, p. 149-156.

07.qxd  10-04-2006  14:17  Pagina 281



geven in het kader van de geschilprocedure. Op basis van dit oordeel van de externe
deskundige kan de betrokken geschilpartij reageren op de door de andere geschilpar-
tij verstrekte (vertrouwelijke) informatie. Hoewel deze oplossing een werkbaar alter-
natief zou kunnen zijn, wordt hiermee niet volledig recht gedaan aan de eisen van fair
play en hoor en wederhoor. De eerder genoemde regeling, waarbij de andere geschil-
partij volledige inzage verkrijgt op de vertrouwelijke gegevens heeft dan ook de voor-
keur.

7.6 Gegevensuitwisseling tussen toezichthouders

In overweging 14 van de Kaderrichtlijn wordt het volgende overwogen ten aanzien
van de uitwisseling van gegevens tussen de diverse toezichthouders:

‘Informatie die door een nationale regelgevende instantie, in overeenstemming met de com-

munautaire en nationale voorschriften betreffende vertrouwelijke bedrijfs- of fabricage-

gegevens, als vertrouwelijk worden beschouwd, mag uitsluitend met de Commissie en de

nadere nationale regelgevende instanties worden uitgewisseld wanneer die uitwisseling strikt

noodzakelijk is voor de toepassing van de bepalingen van deze richtlijn of de bijzondere richt-

lijnen; de uitgewisselde informatie moet beperkt zijn tot hetgeen relevant is voor en in even-

redigheid met het doel van een dergelijke uitwisseling.’

In artikel 3, lid 5 Kaderrichtlijn is over de uitwisseling van gegevens bepaald:

‘De nationale regelgevende instanties en de nationale mededingingsautoriteiten leveren elkaar

de informatie die nodig is voor de toepassing van de onderhavige richtlijn en de bijzondere

richtlijnen. Ten aanzien van de uitgewisselde informatie is de ontvangende instantie gehouden

hetzelfde niveau van vertrouwelijkheid in acht te nemen als de informatieverstrekkende

instantie.’

Artikel 3, lid 5 Kaderrichtlijn ziet slechts op de gegevensuitwisseling tussen nationale
toezichthouders (onderling) danwel de uitwisseling van informatie tussen de nationa-
le toezichthouder en een nationale mededingingsautoriteit. Artikel 3, lid 5 Kaderricht-
lijn is derhalve niet van toepassing tussen de gegevensuitwisseling tussen de nationale
toezichthouder en de Europese Commissie. Op deze laatste situatie is de EuroWob van
toepassing (zie paragraaf 7.3.1). Overweging 14 Kaderrichtlijn stelt aan deze uitwisse-
ling de extra voorwaarde dat deze ‘strikt noodzakelijk’ dient te zijn, welke eis evenwel
noch in de bepalingen van de Kaderrichtlijn noch in de EuroWob is terug te vinden.
In de Telecommunicatiewet is voor de gegevensuitwisseling tussen OPTA en de NMa
een specifieke regeling opgenomen in artikel 18.19 Tw. Deze gegevensuitwisseling is in
beginsel mogelijk, mits de geheimhouding in voldoende mate is gewaarborgd en de
gegevens niet voor een ander doel zullen worden gebruikt dan waarvoor de gegevens
zijn verstrekt.Voor de gegevensverstrekking aan de Commissie of nationale regelge-
vende instanties is in artikel 18.20 Tw een separate regeling voorzien, welke dezelfde
eisen stelt aan de gegevensverstrekking. Indien OPTA van oordeel is dat sprake is van
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bedrijfsvertrouwelijke informatie, dient OPTA dit uitdrukkelijk aan de Commissie of
de nationale toezichthouder (gemotiveerd) mede te delen en aan te geven dat deze
informatie niet aan derden ter beschikking mag worden gesteld. In feite is hierdoor
reeds bij wet vastgelegd dat OPTA verplicht is een beroep te doen op haar vetorecht
op grond van artikel 4 EuroWob (zie hierover paragraaf 7.3.1), waardoor de Commis-
sie deze gegevens niet aan derden kan verstrekken. OPTA dient de betrokken onder-
neming van wie de gegevens afkomstig zijn op de hoogte te stellen van de
gegevensuitwisseling.

In dit verband kan worden gewezen op artikel 91 Mw, waarin een regeling is opgenomen voor

de verstrekking van informatie aan een ander bestuursorgaan door de NMa. Dit is in beginsel

mogelijk voorzover de geheimhouding in voldoende mate is gewaarborgd en de gegevens niet

zullen worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Dit laat-

ste vereiste vormde een obstakel bij het verzoek van de Belastingdienst aan de d-g NMa voor

gegevens betreffende de bouwfraude. De NMa weigerde de gegevens te verstrekken, aangezien

door de betrokken ondernemingen ‘informatie is verstrekt in het vertrouwen dat die informa-

tie niet zonder medewerking van betrokkenen voor andere doeleinden zou worden gebruikt’.

De Raad van State adviseerde aan het kabinet dat de regeling van artikel 55 Algemene wet

inzake rijksbelastingen (Awr) voor gaat op de regelingen van de artikelen 90 en 91 Mw: deze

bepaling doorbreekt de specifieke geheimhoudingsplicht.727 Uiteindelijk werd door de Minis-

ter besloten op grond van een belangenafweging voorrang te geven aan het clementiebeleid

van de NMa en voor de toekomst een nieuwe regeling te treffen.

Daarnaast bevat artikel 24 OPTA-wet een ruime regeling voor de verstrekking van
gegevens aan ‘een instantie die op grond van een bepaling in andere wetten is belast
met de uitvoering van toezichthoudende taken’. In artikel 18.19 Tw is expliciet bepaald
dat deze regeling artikel 24 OPTA-wet opzij zet. Dit is echter niet expliciet in artikel
18.20 Tw opgenomen, doch dient te worden aangenomen dat deze regeling eveneens
een lex specialis bevat en derogeert aan de algemene regeling van artikel 24 OPTA-wet.

7.7 Publicatie van besluiten

De noodzaak van transparante en deugdelijke besluitvorming brengt mee dat over-
heidsbesluiten zo veel mogelijk openbaar zijn.728 Onder het oude recht bestond geen
verplichting tot publicatie van het besluit. In artikel 20 Kaderrichtlijn is nu de plicht
vastgelegd dat een geschilbesluit van de nationale regelgevende instantie openbaar
wordt gemaakt, met inachtneming van het zakengeheim. In de Telecommunicatiewet
is de publicatieplicht ten aanzien van geschilbesluiten vastgelegd in artikel 12.7 Tw.
Van een besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Een soortgelijke rege-
ling ontbreekt voor andere besluiten van OPTA, doch moet worden aangenomen dat

283

PUBLICATIE VAN BESLUITEN 7.7

727 Advies van de Raad van State van 21 oktober 2004, bijgevoegd bij brief van 3 december 2004 van de
Minister van Economische Zaken, Kamerstukken II, vergaderjaar 2004-2005, 28 244, nr. 87.

728 Daalder, 2000, p. 153-163.
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OPTA in elk geval tot publicatie van de belangrijkste besluiten, zoals aanwijzingsbe-
sluiten, eveneens tot publicatie in de Staatscourant zal overgaan. In elk geval dienen
alle besluiten van OPTA via haar website beschikbaar te zijn. In de praktijk729 is gepleit
voor de publicatie van een register, waarin de lopende procedures (zowel wat de
besluiten van OPTA betreft als de uitspraken van de rechtbank en het CBB) staan ver-
meld. Dit stelt belanghebbenden in staat de procedures nauwlettend te volgen. Inmid-
dels is door OPTA een register met lopende beroepszaken op haar website
opgenomen, doch niet alle uitspraken worden niet vermeld of gepubliceerd.

In de zaak Yarosa730 verzocht Yarosa de voorzieningenrechter OPTA te verbieden om
tot publicatie van het besluit in het geschil tussen Yarosa en KPN Mobile731 over te
gaan. Het argument van Yarosa was dat zij als eerste een nieuwe vorm van bijzondere
toegang van KPN Telecom had afgedongen, waardoor zij als eerste op de markt in
staat was nieuwe diensten aan te bieden. Door publicatie van het besluit zou deze con-
currentiele voorsprong verloren gaan en zouden concurrenten op de hoogte raken van
haar ondernemingsplan. Yarosa meende dat hier sprake was van bedrijfsvertrouwelij-
ke informatie, waardoor het besluit in zijn geheel niet voor publicatie in aanmerking
komt.

Dit standpunt van Yarosa valt evenwel moeilijk te verenigen met het in de Wet open-
baarheid van bestuur gehanteerde uitgangspunt van openbaarheid. De uitzonderin-
gen van artikel 10 Wob zijn niet bedoeld om bepaalde ondernemingen op deze wijze
een voorsprong te laten behalen. Bovendien is KPN Telecom gebonden aan het non-
discriminatiebeginsel en dient zij deze nieuwe bijzondere toegangsdienst ook aan
andere ondernemingen te kunnen aanbieden. Dit betekent dat besluiten van OPTA
voor een ieder beschikbaar dienen te zijn, met uitzondering van vertrouwelijke gege-
vens. Het begrip vertrouwelijke gegevens kan evenwel niet zo ruim worden opgevat
dat het gehele beslui van OPTA als vertrouwelijk dient te worden aangemerkt.

De voorzieningenrechter en bodemrechter kwamen niet aan een inhoudelijke beoor-
deling van dit argument van Yarosa toe. Het besluit van OPTA tot publicatie werd
evenwel geschorst, aangezien OPTA Yarosa ten onrechte niet-ontvankelijk had ver-
klaard. OPTA ging in haar besluitvorming er van uit dat geen sprake was van een
besluit in de zin van artikel 1:3, lid 1 Awb. Deze mening deelt de rechter niet. Aange-
zien OPTA wel artikel 10 Wob als toetsingskader had gehanteerd, anticipeert OPTA –
in de visie van de rechter – op een mogelijk toekomstig verzoek om informatie als
bedoeld in artikel 3 Wob. Dit is naar de mening van de Voorzieningenrechter een
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729 Ottow 2003b, p. 189.
730 Vz. Rb. Rotterdam 13 februari 2003, Yarosa vs. OPTA, Mediaforum 2003-5, Jur. nr. 26, p. 175-179, m.nt.

W. Hins.
731 Besluit van 26 april 2004 (kenmerk OPTA/ibt/2004/201323), niet gepubliceerd. De beslissing op

bezwaar van 30 november 2004 in hetzelfde geschil is wel gepubliceerd, www.opta.nl.
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besluit in de zin van de Awb.732 Dit is nadien bevestigd door de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak.733 De voorzieningenrechter en nadien de Afdeling bepaalden dat OPTA
slechts tot publicatie van het geschilbesluit mocht overgaan zes weken na het nieuwe
besluit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

In de beslissing op bezwaar734 besliste OPTA opnieuw tot publicatie van het besluit.
Naar het oordeel van OPTA kon uit het besluit geen vertrouwelijke bedrijfsgegevens
van Yarosa worden afgeleid. Wat betreft het argument van Yarosa ten aanzien van het
first mover advantage, overweegt OPTA dat gelet op de wettelijke verplichting van
KPN Mobile non-discriminatoir te handelen, OPTA het belang van openbaarmaking
van het besluit zwaarder weegt dan het belang van Yarosa om haar first mover advan-
tage te behouden (voorzover dit al verloren zou gaan door publicatie van het besluit).
Tegen dit nieuwe besluit van OPTA heeft Yarosa vervolgens opnieuw een voorziening
gevraagd, welke werd afgewezen door de voorzieningenrechter bij gebrek aan proces-
belang aan de zijde van Yarosa.735 De voorzieningenrechter overwoog dat de inhoud
van het besluit reeds genoegzaam bekend was736 en niets zich meer tegen publicatie
van het besluit verzette.

7.8 Conclusie

De onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de toezichthouder dient gepaard te
gaan met een grote mate van transparantie en openbaarheid. Dit bevordert de contro-
leerbaarheid van de toezichthouder. Het vormt een belangrijk element voor de
accountability van een onafhankelijke toezichthouder. Aan de hand van het transpa-
rantiebeginsel dient te worden bevorderd dat niet alleen het besluitvormingsproces,
doch ook de besluiten zelf en de daarop volgende uitspraken transparant en openbaar
zijn. Een belangrijke overweging vormt daarbij dat (kosten)informatie voor alle
marktpartijen op gelijke wijze beschikbaar dient te zijn teneinde toegang tot de markt
tegen transparante en non-discriminatoire voorwaarden te garanderen.
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732 De zaak werd dan ook behandeld door de gewone bestuursrechter, de sector bestuursrecht van de Rb.
Rotterdam, als de plaats van vestiging van verzoekster. Volgens de Rechtbank betreft het hier geen
besluit die zijn grondslag vindt in de Telecommunicatiewet. Zie hierover nader: Pietermaat 2004, p. 29-
32.

733 Vz. ABRvS 19 maart 2003, OPTA vs. Yarosa, TJ 162 en ABRvS 16 juli 2003, OPTA vs. Yarosa, TJ 185.
734 Beslissing op bezwaar ongedateerd (kenmerk OPTA/JUZ/2003/204390), niet gepubliceerd.
735 Rb. Rotterdam 5 januari 2005, Yarosa vs. OPTA, reg. Nr.: WOB 03/3796-FRC, niet gepubliceerd.
736 Het besluit werd genoegzaam bekend verondersteld door de publicatie van de uitspraak Vz. Rb. Rot-

terdam 13 februari 2003, KPN Mobile vs. OPTA, TJ 156 en Vz. Rb. Rotterdam 13 februari 2003, Yarosa
vs. OPTA, Mediaforum 2003-5, Jur. nr. 26, p. 175-179, m.nt.W. Hins, waarin KPN Mobile om schorsing
van het besluit van 26 april 2004 vroeg. Deze uitspraak was weliswaar niet gepubliceerd en slechts op
verzoek onder zwartmaking van diverse passages ter beschikking gesteld, doch volgens de rechtbank
was hiermee de inhoud van het besluit genoegzaam bekend geworden.
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De telecommunicatierichtlijnen geven geen oplossing voor het dilemma van de natio-
nale toezichthouder hoe om te gaan met vertrouwelijke gegevens. In de richtlijnen
wordt slechts voorgeschreven dat bedrijfsvertrouwelijkheid dient te worden gerespec-
teerd, zonder daarbij echter aan te geven welke gegevens als bedrijfsvertrouwelijk kun-
nen worden gekwalificeerd en op welke wijze met deze gegevens tijdens de
besluitvormingsprocedure dient te worden omgegaan. Ook de Wet Openbaarheid van
Bestuur biedt voor dit probleem geen oplossing en stelt slechts de bescherming van
deze gegevens verplicht.

In de Nederlandse praktijk, en in het bijzonder die van OPTA, ligt de nodige nadruk
op het beschermen van vertrouwelijke gegevens, waarbij het begrip vertrouwelijke
gegevens ruim lijkt te worden opgevat. In andere lidstaten, zoals het Verenigd Konink-
rijk en Frankrijk, lijkt de toezichthouder kritischer om te gaan met een beroep op ver-
trouwelijkheid en ligt meer nadruk op transparantie en openbaarheid. In de
geschilpraktijk van ARCEP nemen de beginselen van fair play en due process op grond
van artikel 6 EVRM een belangrijke plaats in, waarbij bij het geschil betrokken partij-
en over dezelfde gegevens dienen te beschikken als de toezichthouder. Het verdient
aanbeveling dat OPTA in het kader van geschilbeslechting eenzelfde werkwijze han-
teert. Daartoe dient wel in de Telecommunicatiewet te worden bepaald dat indien ver-
trouwelijke gegevens aan OPTA worden overgelegd, het OPTA niet is toegestaan deze
gegevens aan andere dan de geschilpartijen te verstrekken. Een andere, minder ver-
strekkende oplossing zou kunnen zijn dat de als vertrouwelijk aangemerkte gegevens
slechts aan een externe deskundige worden verstrekt. Deze externe deskundige kan ten
behoeve van de geschilpartij die geen inzage verkrijgt in de vertrouwelijke gegevens,
een oordeel over de gegevens vormen. Op basis van dit oordeel van de externe deskun-
dige kan de betrokken geschilpartij reageren op de door de andere geschilpartij ver-
strekte (vertrouwelijke) informatie.

Daarnaast dient in de Telecommunicatiewet een regeling te worden opgenomen voor
gerechtelijke tussenkomst indien OPTA besluit tot publicatie van gegevens, die door
een partij als vertrouwelijk zijn aangemerkt. Deze gerechtelijke procedure leidt ertoe
dat de kwalificatie van de gegevens tevens door de rechter kan worden getoetst. De
rechter dient evenwel kritisch om te gaan met een beroep op vertrouwelijkheid, aan-
gezien een te ruimhartige kwalificatie ertoe kan leiden dat het zicht op het onafhan-
kelijke toezicht achter de horizon verdwijnt.
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8 Effectieve handhaving

8.1 Inleiding

In de periode 1998-2004 was de beslissingspraktijk van OPTA bijna volledig geschil-
gestuurd. Handhavingsbesluiten nam OPTA slechts in enkele gevallen. Uit het onder-
zoek ‘De Telecommunicatiewet en Handhaving’ blijkt dat OPTA in deze periode
slechts 19737 handhavingsbesluiten heeft genomen, waarbij een last onder dwangsom
werd opgelegd en slechts in 6738 gevallen, boetes zijn uitgedeeld, waarvan drie in de
laatste anderhalf jaar van de onderzochte periode. Gesteld kan worden dat OPTA rela-
tief laat het handhavingsinstrument heeft ‘ontdekt’. Verschillende redenen kunnen
hiervoor worden aangeduid. In de eerste plaats bevatte de oude Telecommunicatiewet
veel open normen, die eerst via beleidsregels en (geschil)besluiten nader dienden te
worden ingevuld en geconcretiseerd. Daarbij past geen streng handhavingsbeleid.
Erkend moet echter worden dat OPTA heeft verzuimd toe te zien op de naleving van
geschilbesluiten. De handhaving van deze besluiten is in de praktijk een heikel punt
gebleken.739 Een andere verklaring voor de terughoudende opstelling van OPTA ten
aanzien van het gebruik van handhavingsinstrumenten zou kunnen zijn dat OPTA de
nadruk wenste te leggen op ex ante optreden, waarbij minder het opleggen van repres-
sieve maatregelen zou passen. Handhaving zou – in de visie van OPTA – moeilijk met
deze rol zijn te verenigen. Hier valt echter tegenin te brengen dat ook een ex ante toe-
zichthouder repressief dient op te treden en er actief – met gebruikmaking van sanc-
ties – op toe te zien dat de wet niet wordt overtreden. Dit mede ter voorkoming van
herhaalde overtredingen en ter stimulering van concurrentie. Indien dit niet gebeurt,
zou ex ante regulering verworden tot een ‘papieren tijger’. Zowel in het kader van
geschillenbeslechting, als ook bij andere uitoefening van haar bevoegdheden (bijvoor-
beeld de goedkeuring van tarieven) had OPTA meer van deze middelen gebruik moe-
ten maken.

In dit hoofdstuk komen diverse aspecten van handhaving aan de orde. Dit hoofdstuk
is voor een belangrijk deel gebaseerd op het reeds genoemde rapport ‘De Telecommu-
nicatiewet en Handhaving’ (onderzochte periode 1999-2004). In de eerste plaats zal
worden ingegaan op de vraag of van een handhavingsplicht aan de zijde van OPTA
zou kunnen worden gesproken (paragraaf 8.2). Daarbij komt zowel de Nederlandse

737 Ottow e.a. 2005, p. 32-33.
738 Ottow e.a. 2005, p. 39.
739 Ottow e.a. 2005, p. 56-57.
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invalshoek als de Europese dimensie van deze plicht aan de orde. Vervolgens wordt
aandacht besteed aan de wettelijk aan OPTA toegekende handhavingsinstrumenten
(paragraaf 8.3) en het handhavingsbeleid van OPTA, met name in relatie tot geschil-
beslechting (paragraaf 8.4). Ten slotte wordt ingegaan op de vraag of een verlofsys-
teem voor het uitoefenen van handhavingsbevoegdheden dient te worden ingevoerd
(paragraaf 8.5).

8.2 Een beginselplicht tot handhaven?

Een belangrijke vraag die voorligt, is of op OPTA een beginselplicht tot handhaving
rust. Of anders gezegd: is OPTA gehouden (ambtshalve of op verzoek) tot handhaving
over te gaan in het geval van een vermeende overtreding van een wettelijke verplich-
ting? 

8.2.1 De Nederlandse invalshoek

Het traditionele antwoord op deze vraag was lange tijd dat een bevoegdheid tot toepas-
sing van bestuursdwang bij of krachtens de wet wordt toegekend, hetgeen geen ver-
plichting inhoudt doch een discretionaire bevoegdheid met beleidsvrijheid. Ook
indien vaststaat dat een overtreding is gepleegd, de daadwerkelijke toepassing van
sancties vergt op grond van artikel 3:4, lid 1 Awb een zorgvuldige afweging van alle
rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen, voor zover niet uit een wettelijke voor-
schrift of uit de aard van de uit te oefenen bevoegdheid een beperking voortvloeit.740

De Afdeling bestuursrechtspraak is in de jaren negentig evenwel een andere koers
ingeslagen (op het terrein van het ruimtelijk ordeningsrecht en het milieurecht),
waaruit nu in de praktijk en wetenschap werd afgeleid dat er voor een bestuursorgaan
een beginselplicht tot handhaven bestaat. Het moge duidelijk zijn dat een spannings-
veld bestaat tussen de wet, die uitgaat van een bevoegdheid, en de jurisprudentie die
de zogenaamde beginselplicht heeft geïntroduceerd. Uit deze jurisprudentie kan wor-
den afgeleid dat op het betrokken bestuursorgaan een zware verantwoordingsplicht
rust indien een overtreding niet wordt gehandhaafd. Een bestuursorgaan mag slechts
in bijzondere omstandigheden van het opleggen van een (herstel)sanctie afzien. Als
bijzondere omstandigheden worden gehonoreerd een concreet zicht op legalisatie, een
overmachts- of overgangssituatie of een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel
en in bijzondere gevallen het gelijkheidsbeginsel. Deze jurisprudentie heeft zich voor-
al doorgezet in het ruimtelijk ordeningsrecht en het milieurecht.741
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740 Zie voor een mooi overzicht van de ontwikkelingen zich ten aanzien van de beginselplicht tot handha-
ving: Vermeer 2001.

741 Zie voor overzichten van de jurisprudentie en literatuur op dit terrein: Lam 2004, Van Rossum 2005, p.
37-41 en Verhey & Verheij 2005, p. 286-289.
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Recentelijk heeft de Afdeling deze beginselplicht echter weer wat versoepeld.742 In deze
uitspraken hanteert de Afdeling de volgende – nieuwe – (standaard)overweging:

‘Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van

een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met bestuursdwang of een last

onder dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken.

Slechts onder bijzondere omstandigheden mag van het bestuursorgaan worden gevergd dit

niet te doen. Dit kan zich onder andere voordoen indien handhavend optreden zodanig

onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van optreden in een con-

crete situatie behoort te worden afgezien.’

Het bestuursorgaan heeft hierdoor iets meer mogelijkheden verkregen om een beroep
op bijzondere omstandigheden te doen om af te kunnen zien van handhaving. Deze
overweging biedt bijvoorbeeld een uitkomst waar er geen uitzicht bestaat op een
mogelijke legalisering van de situatie doch er zwaarwegende belangen kunnen zijn om
geen gebruik te maken van de handhavende bevoegdheden. Hiertoe moet het betrok-
ken bestuursorgaan een belangenafweging maken, die wel aan strenge normen (lijkt)
te worden getoetst. In zijn annotatie onder de uitspraak van de voorzieningenrechter
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van 18 augustus 2004743 merkt Michiels op dat
niet van een plicht sprake is, doch dat het bestuursorgaan ook bij handhavingsbeslui-
ten alle rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen moet afwegen. De handha-
vingsbevoegdheden zijn niet anders dan andere bevoegdheden waarbij het betrokken
bestuur over beleidsvrijheid beschikt. In hun preadviezen sluiten zowel Van Rossum
als Verhey & Verheij zich bij deze visie van Michiels aan. De genoemde auteurs geven
daarbij wel aan dat bij de belangenafweging de door handhaving gediende belangen
wel zwaar moeten wegen. De ruimte voor een bestuursorgaan om van handhaving af
te zien is volgens de jurisprudentie begrensd.744

De vraag rijst of in het economisch bestuursrecht van een beginselplicht tot handha-
ving kan worden gesproken. In de literatuur worden tegengestelde standpunten inge-
nomen. Vermeer wijst er bijvoorbeeld op dat de Mededingingswet een voorbeeld is,
waar in de wetsgeschiedenis is opgemerkt dat de beleidsvrijheid met betrekking tot
het toezicht ertoe kan leiden dat handhaving achterwege blijft. Uit de memorie van
toelichting op de Mededingingswet blijkt immers dat de d-g (nu: Raad van Bestuur)
NMa beschikt over beleidsvrijheid ten aanzien van het doen van onderzoek omtrent
een vermeende overtreding van de wet. Van deze bevoegdheid maakt de NMa geregeld
gebruik om een klacht van een derde ex artikel 24 Mw af te wijzen op grond van een
prioriteitsstelling, gebaseerd op beschikbaarheid van arbeidskrachten, middelen en te
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742 ABRvS 28 juli 2004, appellant vs. College van B&W van Eersel, LJN AQ5759 en ABRvS 28 juli 2004,
appellant vs. College van B&W van Schijndel, LJN AQ5776.

743 Vz. ABRvS 18 augustus 2004, A vs. GS van Gelderland, AB 2004/424, m.nt. L. Michiels.
744 Zie: Michiels in zijn annotatie, Van Rossum 2005, p. 40 en Verhey & Verheij 2005, p. 288.
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verwachten effecten van een diepgravend economisch en juridisch onderzoek.745

Rogier daarentegen leidt zonder meer uit de jurisprudentie af dat ‘de beginselplicht tot
handhaven zich mede uitstrekt tot de handhaving van het financieel-economisch
recht.’746

De jurisprudentie van het CBB en de Rechtbank Rotterdam is op dit terrein schaars
en niet eenduidig te noemen. De Rechtbank Rotterdam heeft meerdere malen aanslui-
ting gezocht bij de standaardjurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak. Zo
oordeelde de rechtbank aangaande een besluit van de Pensioen- en Verzekeringskamer
als volgt:

‘Vooropgesteld moet worden dat in een geval als dit de Pensioen- en Verzekeringskamer niet

slechts bevoegd is om met bestuursdwang op te treden, maar ook in beginsel – behoudens

eventuele bijzondere omstandigheden – daartoe gehouden is, aangezien de algemene belan-

gen die worden gediend met de handhaving van wettelijke voorschriften en met het voorko-

men van ongewenste precedentwerking dit vorderen. Wel dient een belangenafweging plaats

te vinden, waarbij in algemene zin gezegd kan worden dat niet opgetreden mag worden indien

er belangen zijn die zwaarder wegen dan het belang dat door de wettelijke normen wordt

gehandhaafd en het belang van precedentwerking wordt voorkomen. Het door het bestuurs-

orgaan gevormde oordeel is discretionair en mag derhalve slechts aan juridische normen wor-

den getoetst.’747

Aanvankelijk leek uit de enkele uitspraken van het CBB ten aanzien van handhaving
te kunnen worden afgeleid dat het CBB kennelijk ook uitgaat van een beginsel-
plicht.748 Nuyten en Affourit wijzen er in hun bijdrage op dat het CBB in een zaak over
de naleving van de Wet Personenvervoer 2000 niet zozeer een beginselplicht voor het
bestuursorgaan, maar een beginselrecht van het bestuursorgaan formuleerde.749 Beide
auteurs geven aan dat nog zal dienen te worden bezien of dit onderscheid principieel
is dan wel of het CBB zich aansluit bij de standaardjurisprudentie van de Afdeling en
de Rechtbank Rotterdam. In de recente uitspraak van het CBB inzake Carglass750 heeft
het college nadrukkelijk overwogen dat de d-g NMa in het kader van de handhaving
van mogelijke overtredingen van de Mededingingswet een prioriteringsbeleid mag
opstellen. In deze zaak overweegt het CBB als volgt:
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745 Zie Vermeer 2001, a.w., p. 80 en de verwijzingen aldaar.
746 Rogier 2004.
747 Rb. Rotterdam 12 december 2002, Stichting Pensioenfonds Price Waterhouse vs. Pensioen & Verzekerings-

kamer, AB 2003, 398, m.nt. O. Jansen. Zie tevens Rb. Rotterdam 25 januari 2002, Retirade Pensioen BV
vs. Pensioen & Verzekeringskamer, AB 2003, 270, m.nt. O. Jansen en Rb. Rotterdam 21 maart 2003, Nide-
ra handelscompagnie vs. DNB, AB 2003, 253, m.nt. O. Jansen.

748 CBB 26 februari 2004, A. vs. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, JB 2004, 167.
749 Nuyten en Affourit 2004.
750 CBB 17 november 2004, Carglass e.a. vs. d-g NMa, LJN AR6034.
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‘dat rechtens niet van de d-g NMa kan worden gevergd dat hij naar aanleiding van iedere klacht

steeds onderzoek naar alle relevante omstandigheden verricht. De d-g NMa heeft immers

beleidsruimte en mag in beginsel zelf bepalen welke onderzoeken het meest opportuun zijn’.

Ook in de latere uitspraak van de Rechtbank Rotterdam in de zaak Stichting Centrale
Zorgverzekeraars Groep751 is duidelijk geworden dat de d-g NMa over een grote vrij-
heid beschikt om te bepalen welke klachten hij wel of niet in (nader) onderzoek
neemt:

‘Deze vrijheid wordt begrensd door de opdracht welke de wetgever aan verweerder [d-g NMa]

als toezichthouder – in welke hoedanigheid van verweerder een actieve houding verlangd mag

worden – heeft gegeven en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.’

Daarbij geeft de rechtbank aan dat de wetgever in het geval van de d-g NMa nadruk-
kelijk voor ogen heeft gehad dat deze op dit terrein de nodige discretionaire ruimte
zou krijgen. De d-g NMa mag derhalve wat de handhaving van de Mededingingswet
betreft, naar het oordeel van de economische bestuursrechters een prioriteringsbeleid
voeren. Vervolgens toetsen zowel het CBB als de rechtbank het door de d-g NMa vast-
gestelde prioriteringsbeleid marginaal. In de uitspraak van de rechtbank komt
nadrukkelijker naar voren dat van de economische toezichthouder een actieve hou-
ding verwacht mag worden, doch dat daarbij enige prioritering mogen worden aange-
bracht. Deze prioritering dient wel te worden gemotiveerd en wordt mede begrensd
door de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Tot op heden heeft de Rechtbank Rotterdam zich slechts in enkele zaken uitgelaten
over handhavingsbesluiten van OPTA. In de zaak Yarosa vs. KPN Mobile overweegt de
voorzieningrechter dienaangaande als volgt:

‘Yarosa heeft verzocht om last onder dwangsom op te leggen aan KPN Mobile. De voorzienin-

genrechter wijst dit verzoek af. Er rust op OPTA geen wettelijke plicht tot opleggen van last

onder dwangsom, wel is OPTA in bepaalde gevallen daartoe bevoegd. Het is de voorzieningen-

rechter niet gebleken dat OPTA onredelijk of onjuist heeft gehandeld door last onder dwang-

som achterwege te laten. Voorts heeft de voorzieningenrechter zelf niet de bevoegdheid om

KPN Mobile een dwangsom op te leggen.’752

Deze uitspraak lijkt ervan uit te gaan dat op OPTA geen handhavingsverplichting rust
doch slechts een bevoegdheid. In de uitspraak van 12 augustus 2004753 betrof het de
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751 Rb. Rotterdam 3 december 2004, eiser vs. d-g NMa en Stichting Centrale Zorgverzekeraars Groep, LJN
AS3852.

752 Vzr. Rb. Rotterdam 9 juli 2004, Yarosa vs. KPN Mobile, niet gepubliceerd en Vz. Rb. Rotterdam 3 okto-
ber 2003, Yarosa vs. KPN Mobile, TJ 196.

753 Rb. Rotterdam 12 augustus 2004, KPN Telecom vs. OPTA, LJN AR5163.
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publicatie door OPTA van diverse brieven betreffende de transittarieven van KPN
Telecom. OPTA meende dat hier slechts sprake was van zogenaamde rechtsoordelen,
waartegen geen bezwaar of beroep openstond. Weliswaar had OPTA aangeven dat zij
alsnog handhavend zou optreden, doch zij had hier uiteindelijk van af gezien. OPTA
had aangeven dat een en ander via de civielrechtelijke weg kon worden opgelost. De
bestuursrechter oordeel echter dat gezien deze ‘zeer bijzondere omstandigheden’ KPN
Telecom ten onrechte van bestuursrechtelijke rechtsbescherming verstoken bleef.
Daarbij overweegt de rechtbank:

‘Daarbij is van belang dat eiseres [KPN] (...) is blijven volharden in de het toerekenen van de

gewraakte tarieven, terwijl verweerder, in weerwil van de op hem rustende rechtsplicht om tegen

dit – naar zijn mening – met de Tw strijdige gedrag handhavend op te treden, en ondanks de (...)

aangekondigde handhavingsmaatregelen, op dat moment nog geen begin had gemaakt met

het treffen van handhavende maatregelen.’ (cursivering toegevoegd)

De rechtbank wijst hier dus op de rechtsplicht van OPTA tot handhaving. Uit deze uit-
spraak zou kunnen worden afgeleid dat de Rechtbank Rotterdam wel uitgaat van een
beginselplicht tot handhaving. In een andere uitspraak van de Rechtbank Rotterdam
kwam de handhavingsbevoegdheid van de Minister van Verkeer en Waterstaat op
grond van de Telecommunicatiewet (zijdelings) ter sprake.754 Dit betrof een handha-
vingsbesluit over het gebruik van radiofrequenties. De rechtbank diende in deze kwes-
tie te oordelen of de wijze waarop de Minister gebruik had gemaakt van zijn
bevoegdheid tot opleggen van de boete en een last onder dwangsom, correct was. De
handhavingsplicht als zodanig kwam in deze uitspraak evenwel niet aan de orde.

Daarnaast kan worden genoemd de recente uitspraak van de voorzieningenrechter
van het CBB in de zaak Wanadoo,755 aangaande de door OPTA te stellen prioriteiten.
Deze uitspraak sluit aan bij de uitspraak over het door de Raad van Bestuur NMa te
voeren prioriteringsbeleid. In de Wanadoo-zaak betrof het de bevoegdheid van OPTA
tot het treffen van voorlopige maatregelen op grond van artikel 6b.3 Tw hangende het
onderzoek naar een mogelijke aanwezigheid van een aanmerkelijke marktmacht. De
voorzieningenrechter overweegt dat OPTA haar eigen werkwijze opstelt en haar ‘zeer
ruime beoordelingsvrijheid’ toekomt bij het beantwoorden van de vraag welke werk-
zaamheden daarbij prioriteit hebben. De wijze waarop OPTA deze vrijheid invult, kan
door de rechter slechts marginaal worden getoetst. In het kader van de toetsing van dit
concrete geval overweegt de voorzieningenrechter dat – mede in het licht van de doel-
stelling en het belang van duurzame concurrentie – er aanleiding zou kunnen zijn tot
het treffen van voorlopige maatregelen. Ten onrechte had OPTA dit aspect niet onder
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753 Rb. Rotterdam 12 augustus 2004, KPN Telecom vs. OPTA, LJN AR5163.
754 Rb. Rotterdam 15 juli 2002, W. van der Genugten vs. Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, TJ 106.
755 Vz. CBB 27 april 2005, Wanadoo vs. OPTA, LJN AT6100 en Mediaforum 2005-7/9, Jur. nr. 26, p. 279-

284, m.nt. A.T. Ottow.
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ogen gezien en zich niet afgevraagd of er enige aanleiding was om de marktanalyse te
versnellen. OPTA had dit aspect bij het behandelen van het verzoek van Wanadoo tot
handhaving niet onderzocht. Hoewel het in deze zaak het opleggen van nieuwe ver-
plichtingen betrof en niet de handhaving van reeds opgelegde verplichtingen, kan
hieruit wel worden afgeleid dat de toezichthouder zich actief dient op te stellen en ver-
antwoording voor de door haar te maken keuzes dient af te leggen. Daarbij kent de
rechter – terecht – een bijzonder belang toe aan de aan de regulering en bevoegdhe-
den ten grondslag liggende doelstellingen (zie hierover Hoofdstuk 2, paragraaf 2.2).

Vooralsnog zijn er in de jurisprudentie onvoldoende aanknopingspunten te vinden
om aan te nemen dat op het terrein van het economisch toezicht sprake zou zijn van
een beginselplicht. Integendeel, eerder lijkt uit de uitspraken inzake het door de NMa
en OPTA gevoerde prioriteringsbeleid te moeten worden afgeleid dat een dergelijke
plicht niet bestaat. Het uitgangspunt vormt daarbij wel een ‘actieve economische toe-
zichthouder’, doch deze moet in staat worden gesteld prioriteiten aan te leggen. Daar-
bij vormt de opdracht van de wetgever en de beginselen van behoorlijk bestuur een
belangrijk toetsingskader voor het door de economische toezichthouder gehanteerde
en toegepaste prioriteringsbeleid. Daaraan dient – wat telecommunicatie betreft – te
worden toegevoegd de in de Telecommunicatiewet en de Kaderrichtlijn neergelegde
doelstellingen van de telecommunicatieregulering. Deze doelstellingen vormen voor
de telecommunicatietoezichthouder tevens een belangrijk referentiekader bij het aan-
leggen van prioriteiten.

Beziet men deze uitspraken van de economische bestuursrechter in het licht van de
jurisprudentie van de Afdeling dan lijkt daarbij een onderscheid te moeten worden
aangebracht tussen de ambtshalve handhaving aan de ene kant en de handhaving op
verzoek aan de andere kant. Ten aanzien van de eerste categorie lijken voor het econo-
misch bestuursrecht goede gronden te bestaan een prioriteringsbeleid te volgen en
duidelijke (vooraf kenbare) keuzes als bestuursorgaan te maken. Betreft het echter uit-
drukkelijke verzoeken tot handhaving, dan lijkt – in het licht van de jurisprudentie
van de Afdeling – op OPTA een zwaardere plicht te rusten het verzoek in overweging
te nemen en een duidelijke belangenafweging te maken. Indien OPTA niet wil hand-
haven, zal OPTA in een dergelijk geval op goede gronden dienen te betogen waarom
zij dit niet noodzakelijk acht. Het enkel afwijzen van een dergelijk verzoek met als
argument dat hier geen sprake is van een plicht doch slechts van een bevoegdheid, is
niet afdoende. Bij een uitdrukkelijk verzoek om handhaving dienen de belangen van
de betrokken belanghebbende(n) te worden meegewogen, waarbij het belang tot
handhaving zwaar dient te wegen, hetgeen kan leiden tot een plicht tot handhaven.756
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756 ABRvS 13 juli 1986, Schoonbrood vs. B & W van Schimpelveld, AB 1987, 249.
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8.2.2 De Europese dimensie van de handhavingsplicht

Een bijzonder aspect ten aanzien van de positie van OPTA betreft het feit dat het in de
meeste gevallen om handhaving van wettelijke verplichtingen gaat, die hun grondslag
vinden in de Europese richtlijnen. Deze Europese dimensie vormt een belangrijk
aspect bij de beantwoording van de vraag of op OPTA een bijzondere plicht tot hand-
having rust. De meeste bevoegdheden van OPTA vormen een implementatie van de
Europese telecommunicatierichtlijnen. Zoals reeds uiteengezet in Hoofdstuk 2 (para-
graaf 2.4.1) dienen de lidstaten ingevolge de rechtspraak van het Hof van Justitie op
grond van artikel 10 EG-verdrag alle passende maatregelen te treffen welke geschikt
zijn om de nakoming van het EG-recht te verzekeren (positieve plicht), alsmede zich
te onthouden van maatregelen die de verwezenlijking van de doelstellingen van het
verdrag in gevaar kunnen brengen (negatieve plicht).757 Deze plichten heeft het Hof
van Justitie in zijn jurisprudentie tevens doorgetrokken naar de handhaving op nati-
onaal niveau. Op grond van het door het Hof van Justitie ontwikkelde effectiviteitsbe-
ginsel heeft het hof op grond van artikel 10 EG-Verdrag een zogenaamde doelgebonden
handhavingsplicht758 aangenomen. In het belangrijke Griekse maïs-arrest heeft het Hof
van Justitie hiertoe de volgende standaardoverwegingen geïntroduceerd:

‘24. Daartoe dienen de lidstaten er met name op toe te zien, dat overtredingen van het

gemeenschapsrecht onder gelijke materiële en formele voorwaarden worden bestraft als ver-

gelijkbare en even ernstige overtredingen van het nationale recht. Zij zijn daarbij vrij in hun

keuze van de op te leggen straffen, maar deze moeten wel doeltreffend, evenredig en afschrik-

wekkend zijn.

25. Verder dienen de nationale autoriteiten even energiek op te treden tegen overtredingen van

het gemeenschapsrecht als wanneer het gaat om de handhaving van een overeenkomstige

nationale bepaling.’759 (cursivering toegevoegd, ATO)

De handhaving door de lidstaten dient derhalve te voldoen aan de vereisten van gelijk-
waardigheid,760 effectiviteit, afschrikwekkendheid en evenredigheid. Daarbij kan niet
worden volstaan met het enkel in de wetgeving sanctioneren van overtredingen van
EG-recht, doch deze plicht rust mede op de nationale toezichthouder die ook daad-
werkelijk feitelijk dient op te treden om de doeltreffende toepassing van de regels van
het gemeenschaprecht te verzekeren.761
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757 Jans e.a. 2002, p. 266.
758 Deze term is overgenomen van Jans e.a. 2002, p. 266.
759 HJEG 21 september 1989, Commissie vs. Griekenland, zaak C 68/88, Jur. 1989, p. I-2965, r.o.v. 23-24.

Nadien overgenomen in diverse arresten: zie voor een uitvoerige behandeling van de jurisprudentie:
Jans e.a. 2002, p. 266-282.

760 Uit de zaak San Giorgio volgt dat in het geval van strijdigheid tussen het doeltreffendheids- en gelijk-
waardigheidsvereiste het eerste vereiste voor gaat: HJEG 9 november 1983, San Giorgio, zaak C-199/82,
Jur. 1983, p. I-3595.

761 Zie HJEG 5 juli 1990, Drinkwater Verviers, zaak C-42/89, Jur. 1990, p. I-2821.
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Uit deze jurisprudentie van het Hof van Justitie leiden Jans e.a. af dat ‘gedogen in zijn
algemeenheid in strijd is met de EG-rechtelijke verplichtingen’.762 Of anders gezegd:
op grond van het EG-recht dient een handhavingsplicht te worden aangenomen,
voorzover er sprake is van communautaire normen die in het nationale recht zijn
geïmplementeerd. Hoe verhoudt nu deze conclusie zich tot de in voorgaande para-
graaf getrokken conclusie dat op grond van het Nederlandse recht voor OPTA in
beginsel geen plicht tot handhaving bestaat? Ook Michiels in de aangehaalde noot,763

Van Rossum764 en Verhey & Verheij765 maken een voorbehoud daar waar het gaat om
de nakoming van Europeesrechtelijke verplichtingen. Verhey & Verheij nemen echter
het standpunt in dat ‘ook het gemeenschapsrecht niet meer eist dan een redelijk
niveau van handhaving. Absolute handhaving zou onrealistisch zijn.’766 Een absolute
handhavingsplicht is inderdaad niet houdbaar, maar volgt ook niet uit de Europese
jurisprudentie. Deze jurisprudentie geeft evenwel aan dat een grote verantwoordelijk-
heid op de nationale toezichthouder rust om de handhaving van de Europese normen
effectief aan te pakken. In dit verband kan ook worden gewezen op de conclusie van
de advocaat-generaal Geelhoed in de zaak Antonio Munôz,767 waarin hij aangeeft dat
een lidstaat onder omstandigheden zelfs moeten kunnen afzien van een sanctieopleg-
ging (zonder deze omstandigheden evenwel nader te duiden). Hij geeft aan dat bij de
uitvoering van de taak tot handhaving van het gemeenschapsrecht (in casu een veror-
dening) de lidstaten over een discretionaire bevoegdheid beschikken. Bovendien geeft
hij aan dat handhaving door de autoriteiten van de lidstaten niet het enige controle-
middel behoeft te zijn, zelfs indien in de betreffende Europese regeling slechts in
publiekrechtelijke handhaving is voorzien. In zijn conclusie overweegt hij dat naast de
publieke handhaving ook handhaving via de civiele rechter moet kunnen plaatsvin-
den. In de onderhavige zaak was de civiele route op grond van het toepasselijke Engel-
se procesrecht uitgesloten, aangezien de handhaving aan de betrokken autoriteit
toekwam. In zijn arrest768 overwoog het Hof van Justitie dat ‘omwille van de volle wer-
king’ van het gemeenschapsrecht, ook vereist is dat de naleving van deze verplichting
kan worden verzekerd in een civiele procedure tussen een marktdeelnemer en zijn
concurrent. Deze civiele route vergemakkelijkt de toepassing van de gemeenschapsre-
geling en vormt een aanvulling op de maatregelen van de instanties die door de lidsta-
ten zijn aangewezen en ‘helpt aldus gedragingen te ontmoedigen die vaak moeilijk op
te sporen zijn en de mededinging kunnen vervalsen.’ In Hoofdstuk 9 (paragraaf 9.6)
zal nog nader op deze rol van de civiele rechter worden ingegaan.
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761 Zie HJEG 5 juli 1990, Drinkwater Verviers, zaak C-42/89, Jur. 1990, p. I-2821.
762 Jans e.a. 2002, p. 280.
763 AB 2004, 424, onder paragraaf 3.
764 Van Rossum 2005, p. 38.
765 Verhey & Verheij 2005, p. 288-289.
766 Idem, p. 289.
767 Conclusie A-G Geelhoed 13 december 2001, Antonio Munoz y Cia SA e.a. vs. Frumar Ltd., zaak 

C-253/00, Jur. 2001, p.I-7289.
768 HJEG 17 september 2002, Antonio Munoz vs. Frumar, zaak C-253/00, Jur. 2001, p. I-7289, r.o.v. 30-31.
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In elk geval kan worden geconcludeerd dat indien sprake is van een wettelijke ver-
plichting op grond van de Telecommunicatiewet, die zijn grondslag vindt in de Euro-
pese telecommunicatierichtlijnen, de ruimte voor OPTA om niet tot handhaving over
te gaan kleiner is dan in een zuiver nationale (interne) situatie. OPTA zal met deze
Europeesrechtelijke factor rekening dienen te houden indien zij een belangenafweging
maakt in het kader van het al dan niet handhaven.

Een voorbeeld. De handhavingsplicht kwam in beeld ten aanzien van de klacht van de CPS

[carrier preselect]-aanbieders over de vermeende price squeeze van KPN Telecom. De cps-aan-

bieders verzochten OPTA (onder de oude Telecommunicatiewet) handhavend op te treden,

aangezien zij van mening waren dat de tarieven van KPN Telecom niet kostengeoriënteerd

konden zijn wegens de aanwezigheid van een price squeeze. De geschonden norm betrof hier

de artikelen 35 en 36 BOHT. Na publicatie van haar beleidsregels over price squeeze, consta-

teerde OPTA dat sprake was van een overtreding van de artikelen 35 en 36 BOHT, maar meen-

de zij dat zij slechts kon optreden op het (jaarlijkse) toetsingsmoment waarin het BOHT

voorzag. Deze jaarlijkse toetsing hield een globale controle van de kostengeoriënteerdheid van

de eindgebruikerstarieven van de aangewezen onderneming (KPN Telecom) in. Aangezien op

het moment dat de klacht werd ingediend, dit toetsingsmoment net was gepasseerd, moesten

de klagers bijna een jaar wachten voordat OPTA kon althans wenste op te treden. De klagers

leden hierdoor aanzienlijke schade. OPTA meende evenwel dat zij – buiten de toetsingsmo-

menten van het BOHT om – geen gebruik kon maken van een algemene handhavingsbe-

voegdheid wegens de overtreding van de normen van de artikelen 35 en 36 BOHT.769 Achteraf

kan worden geconcludeerd dat OPTA hier in strijd met haar handhavingsplicht niet tijdig tot

handhaving van de geschonden normen is overgegaan. De norm betrof de verplichting tot het

aanbieden van kostengeorënteerde eindgebruikerstarieven, die haar grondslag heeft in het

Europese recht. De oude telecommunicatierichtlijnen maakte de uitvoering van deze verplich-

ting niet afhankelijk van een jaarlijks goedkeuringssysteem. OPTA had zich derhalve niet ach-

ter een nationale procedurele regel kunnen verschuilen, doch had op basis van de concrete

verzoeken tot handhaving dienen over te gaan.

8.3 Materiële en procedurele waarborgen

Zoals aangegeven (Hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.4), bestaat een spanning tussen het
waarborgen van de doeltreffendheid van het optreden van de nationale toezichthou-
der enerzijds en het inachtnemen van algemene rechtsbeginselen ter waarborging van
de rechtspositie van de betrokken ondernemingen jegens deze toezichthouders ander-
zijds. Een te grote nadruk op het bereiken van effectieve handhaving bergt het gevaar
in zich dat het bestuursoptreden onvoldoende wordt gecontroleerd. Dit optreden
dient op adequate wijze te worden genormeerd, welke de toezichthouder legitimeert.
De toezichthouder dient daarbij zowel materieel als procedureel aan rechtsregels te
worden gebonden. Welke zijn nu deze rechtsregels?
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769 Besluit van 23 maart 2001 (kenmerk OPTA/EGM/2001/200677), niet gepubliceerd.

08.qxd  10-04-2006  14:18  Pagina 296



8.3.1 Materiële waarborgen

De toepassing van de handhavingsbevoegdheden wordt getoetst via de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur.770 Deze beginselen voorzien in een materiële nor-
mering van de handhaving door de toezichthouder. Deze toetsing vindt achteraf (ex
post) via de rechter plaats. Deze beginselen zijn het evenredigheidsbeginsel (artikel 5:
13 Awb), het zorgvuldigheidsbeginsel, het motiveringsbeginsel (artikel 3:46 Awb) en
het verbod van willekeur (artikel 3:3 Awb). Enkele van deze beginselen zullen hier de
revue passeren.

Evenredigheidsbeginsel
Het evenredigheidsbeginsel, zoals neergelegd in artikel 5:13 Awb, speelt een centrale
rol bij de normering van het handhavingstoezicht. Het middel tot handhaving dient
noodzakelijk en evenredig te zijn.771 Dit ziet zowel op de aard van de bevoegdheden
die kunnen worden uitgeoefend, als de wijze waarop de bevoegdheid door het betrok-
ken bestuursorgaan wordt uitgeoefend. Ook op het Europese niveau in het kader van
het beginsel van effectieve handhaving vormt het evenredigheidsbeginsel een belang-
rijk toetsingselement. Het evenredigheidsbeginsel is een algemeen erkend beginsel in
het Europese recht en wordt door het Hof van Justitie ook in het kader van de hand-
having toegepast (zie eerder over dit Europese beginsel: Hoofdstuk 4, paragraaf 4.3.2
en 4.3.5). Dit algemene beginsel van het gemeenschapsrecht ‘biedt enig tegenwicht
tegen een al te grote nadruk op de doeltreffendheid en afschrikwekkendheid van de
nationale handhaving van EG-recht.’772 De nationale handhavingsmaatregel dient
passend en noodzakelijk te zijn om het doel te bereiken en dient te worden bezien of
ook minder ingrijpende maatregelen kunnen worden getroffen en of de maatregel
evenredig is tot het te dienen doel.

Zorgvuldigheidsbeginsel
In Afdeling 5.2 Awb is niet expliciet vastgelegd dat bij de uitoefening van de handha-
vingsbevoegdheden het zorgvuldigheidsbeginsel in acht dient te worden genomen.
Het zorgvuldigheidsbeginsel vormt een uitvloeisel van het evenredigheidsbeginsel en
ziet met name op de wijze waarop het bestuursorgaan te werk gaat bij zijn toepassing
van de handhavingsinstrumenten, zoals het vertrekken van (tijdige) mededelingen en
bijvoorbeeld het verstrekken van een overzicht van de door het bestuursorgaan
gemaakte kopieën in het kader van een onderzoek.
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770 Zie voor een behandeling van deze beginselen in het kader van Handhaving: Jansen 1999, p. 157-187.
771 Zie voor een algemene behandeling van dit beginsel: Jansen 1999, p. 167-174 en in het kader van de

Mededingingswet: Dekker 2002, p. 267-273.
772 Jans e.a. 2002, p. 277.
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Motiveringsbeginsel
In het rapport ‘Zes jaar bestuur en rechtspraak in de telecommunicatiemarkt van het
Instituut voor Informatierecht773 is reeds gewezen op het feit dat de motivering van
besluiten door OPTA nadere aandacht behoeft. Nadien heeft het CBB wederom op het
belang van een deugdelijke motivering van de besluiten door OPTA gewezen.774 Bij de
analyse van de besluiten van OPTA ten aanzien van handhaving, valt tevens op dat de
handhaving, de keuze voor de modaliteiten, als tevens de hoogte van de dwangsom of
boete, over het algemeen slechts in beperkte mate worden gemotiveerd. In de reeds
genoemde zaak betreffende een sanctiebesluit van de PVK775 heeft de Rechtbank Rotter-
dam op het belang van een deugdelijke motivering door het bestuursorgaan gewezen:

‘De rechtbank stelt vast dat verweerder de vaststelling van de modaliteit en de hoogte van de

opgelegde dwangsom in het primaire besluit en in het bestreden besluit niet heeft gemoti-

veerd, maar heeft volstaan met het noemen van bedragen. Evenmin heeft verweerder beleid

terzake vastgesteld en dat beleid d.m.v. nieuwsbrieven/circulaires aan de pensioenfondsen

kenbaar gemaakt. (...) Aldus wordt naar het oordeel van de rechtbank geen of onvoldoende

inzicht gegeven in de criteria die verweerder hanteert om te komen tot een bedrag dat een

redelijke verhouding staat tot de zwaarte van het door overtreding van het wettelijke voor-

schrift geschonden belang en de beoogde effectieve werking van de dwangsom oplegging. Wel-

iswaar komt verweerder terzake een ruime beleidsvrijheid toe en dient de vaststelling van de

hoogte van de opgelegde dwangsom door de rechter met terughoudendheid te worden

getoetst, doch dit mag het ontbreken van motivering op een wezenlijk onderdeel van het

bestreden besluit niet tot gevolg hebben.’

Hoewel derhalve sprake is van een terughoudende toetsing door de rechter, ontneemt
dit het bestuursorgaan niet van zijn verplichting de oplegging van sancties deugdelijk
te motiveren. Ook voor OPTA dient dit een belangrijk punt van aandacht te zijn. In
de besluiten voor eind 2003 geeft OPTA slechts een zeer summiere motivering voor de
keuze van het sanctiemiddel en de hoogte van de last en boete. Het belang van een
deugdelijke motivering volgt ook uit de uitspraak van de voorzieningenrechter van 
28 juli 2000:776

‘Uit voorafgaande moet nog worden toegevoegd dat het naar het voorlopig oordeel van de

president zeer de vraag is of de keuze van verweerder om te meten in absolute aantallen – in

plaats van het meten van foutmeldingen als percentage van het aantal geslaagde oproepen –

in het bestreden besluit wel voldoende wordt gemotiveerd. Deze heel wezenlijke keuze – die

naar verzoekster met enig recht heeft gesteld in kan houden dat bij een aantal oproep in van

100.000 per dag de dwangsom van fl. 500.000,00 per dag al wordt verbeurd bij een percenta-
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773 Dommering e.a. 2003, paragraaf 4.5.
774 Zie CBB 3 december 2003, UPC en Canal+ vs. OPTA, LJN AO1112, Mediaforum 2004-3, Jur. nr. 11, p.

95-99, m.nt. N. Van Eijk en CBB 8 september 2004, KPN vs. OPTA, LJN AR1296.
775 AB 2003/398.
776 Vz. Rb. Rotterdam 28 juli 2000, KPN Telecom vs. OPTA, LJN AA7314.
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ge van 0,1 % foutmeldingen – is door verweerder in feite (slechts) gemotiveerd met de stel-

ling dat het hier gaat om een middel van massacommunicatie, waarbij “iedere individuele

eindgebruiker” op elk gewenst moment van de dag met succes van het CPS-systeem gebruik

moet kunnen maken.’

Vanaf eind 2003 besteedt OPTA meer zorg aan de motivering, doch de motivering kan
nog steeds duidelijk worden verbeterd. In het geval OPTA overgaat tot publicatie van
haar sanctiebeleid, zal OPTA in haar besluiten voor de motivering kunnen aanhaken
bij het betrokken beleid in kwestie.

8.3.2 Procedurele waarborgen

De materiële normering ziet op een controle achteraf van de uitoefening van bevoegd-
heden. De Algemene wet bestuursrecht kent niet specifiek voor handhaving procedu-
rele regels die vooraf of preventief het optreden van het bestuursorgaan aan banden
legt. Ook in de Telecommunicatiewet of de Mededingingswet zijn voor wat betreft de
uitoefening van de handhavingsinstrumenten door OPTA respectievelijk de d-g NMa
geen preventieve controlemechanismen ingebouwd. De normering van het optreden
vindt volledig via een toetsing door de rechter achteraf plaats. De vraag is of deze toet-
sing achteraf wel een voldoende tegenwicht vormt tegen de ingrijpende bevoegdheden
die de economische toezichthouder heeft op het gebied van handhaving. Diverse
voorstellen zijn inmiddels gedaan teneinde meer rechtswaarborgen te introduceren.

Daalder heeft eerder het idee gelanceerd van een zogenaamd ‘bestuursrechtelijke exe-
quatur’.777 Het bestuursorgaan neemt een niet voor bezwaar of beroep vatbaar besluit,
waarin gemotiveerd wordt aangegeven dat een bepaalde norm is overtreden en welke
sanctie naar het oordeel van het bestuursorgaan opportuun is. Dit besluit legt het
bestuursorgaan vervolgens aan de bevoegde rechter voor, die hierover een uitspraak
doet. Dit systeem biedt duidelijke voordelen van versterking van de rechtspositie van de
betrokken ondernemingen en biedt tegelijkertijd meer rechtszekerheid voor het betrok-
ken bestuursorgaan. Tegelijkertijd werpt het systeem wel een hoge drempel op voor het
bestuursorgaan om tot het opleggen van dwangmiddelen over te gaan, hetgeen de effec-
tiviteit van het toezicht zou kunnen schaden. Bovendien worden de administratieve las-
ten hierdoor (zowel voor het bestuursorgaan als de rechterlijke macht) verzwaard.

Het is de vraag of de voordelen opwegen tegen de nadelen. De invoering van een der-
gelijk systeem wordt dan ook niet bepleit.778 Ook een strafrechtelijke variant, waarbij
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777 Daalder 2002. In vergelijkbare zin voor de oplegging van boetes in het kader van de Mededingingswet
onder meer: M. Snoep, ‘Schaf “alles-in één handstelsel”van de NMa af ’, Het Financieele Dagblad
19 februari 2002 en ten aanzien van de bevoegdheden van de AFM: Oppelaar 2004, p. 61-62.

778 Eerder is in Ottow 2003b de invoering van dit systeem wel positief beoordeeld (p. 202-203). Bij nade-
re beschouwing kleven aan een algemene invoering van dit systeem teveel nadelen, welke de effectieve
handhaving door de toezichthouder in de weg staan.
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de toezichthouder zelf strafvervolging kan instellen en de strafrechtelijke sanctie door
de strafrechter wordt opgelegd,779 dient van de hand te worden gewezen. Indien een
dergelijke strafrechtelijke sanctionering wordt ingevoerd, vindt de controle op het toe-
zicht zowel via de bestuursrechtelijke als de strafrechtelijke weg en in sommige geval-
len zelfs via de civiele route plaats. Dit is onwenselijk. Bij het economische toezicht is
juist gekozen voor een concentratie van alle zaken bij de gespecialiseerde bestuurs-
rechter vanwege de noodzakelijk geachte expertise op het gebied van het economisch
toezicht (zie Hoofdstuk 9, paragraaf 9.3.3). Deze expertise is niet noodzakelijkerwijze
aanwezig bij de strafrechter. Bovendien zou dit tot een zeer inefficiënte versnippering
van het gerechtelijk toezicht leiden.

Dit wil echter niet zeggen dat een dergelijk systeem niet voor bepaalde verstrekkende
bevoegdheden zou kunnen worden ingevoerd. Een van deze ingrijpende bevoegdhe-
den betreft de verificatiebevoegdheid (zieartikel artikel 5:15 Awb). De vraag over het
al dan niet invoeren van een preventief rechterlijk verlof ten aanzien van deze
bevoegdheid heeft veel aandacht gehad naar aanleiding van de arresten Colas Est780van
het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en het arrest Roquette781 van het Hof
van Justitie.

In de zaak Colas Est betrof het een inval door de Franse mededingingsautoriteit vanwege ver-

moedelijke onderling afgestemde concurrentievervalsende gedragingen, waarbij zeer veel

documenten in beslag werden genomen. Deze documenten werden als bewijsmateriaal

gebruikt voor het opleggen van boetes. De onderneming Colas Est stelde zich op het stand-

punt dat door deze inval haar ‘huisrecht’ was geschonden. Het Europese Hof voor de Rechten

van de Mens bevestigt in dit arrest dat artikel 8 EVRM tevens van toepassing is op bedrijfs-

ruimtes. Vervolgens toetst het Europese Hof voor de Rechten van de Mens aan de uitzonde-

ring van artikel 8, lid 2 EVRM. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens constateert

dat de inbreuk bij wet is voorzien en een legitiem doel dient (het onderzoeken en bewijzen van

een mogelijke concurrentievervalsing). Vervolgens toetst het Europese Hof voor de Rechten

van de Mens of deze inbreuk gerechtvaardigd is danwel of adequate waarborgen tegen een

misbruik van een dergelijke bevoegdheid zijn ingebouwd. Het Europese Hof voor de Rechten

van de Mens overweegt dat in casu sprake is van zeer ruime bevoegdheden, die zonder voor-

afgaand rechterlijk bevel en buiten aanwezigheid van een onderzoeksrechter werden uitge-

voerd. Daarbij concludeert het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dat de inbreuk niet

in redelijke verhouding stond tot het daarmee beoogde doel.

In de zaak Roquette betrof het een verificatie door de Europese Commissie met bijstand van

de Franse autoriteiten en met een gerechtelijke toestemming voor huiszoeking en beslagleg-

ging van de President du Tribunal de grande instance de Lille. In deze zaak kwam aan de orde
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779 Bepleit door Verhey & Verheij 2005, p. 292.
780 EHRM 16 april 2002, Colas Est e.a. vs. Frankrijk, NJ 2003, 452, m.nt. E.J. Dommering.
781 HJEG 22 oktober 2002, Roquettes Frères vs. Directeur général de la concurrence, NJ 2003, 453, m.nt. M.R.

Mok.
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welke toetsingscriteria de nationale rechter bij het verlenen van een dergelijk verlof dient aan

te leggen. Het Hof van Justitie beantwoordt deze vraag vanuit een oogpunt van de op de Lid-

staten rustende verplichting de doeltreffendheid van het optreden van de Commissie te waar-

borgen en gaat daarbij van de in deze casus op grond van de nationale wet neergelegde

verplichting tot het vragen van een rechterlijk verlof. Het Hof van Justitie geeft aan welke cri-

teria in overweging dienen te worden genomen door de nationale rechter, indien deze om ver-

lof dient te worden gevraagd. Het Hof van Justitie kent een zekere beoordelingsvrijheid aan de

Commissie toe bij het vaststellen van de noodzaak tot een verificatie. Daarbij dient de natio-

nale rechter wel te toetsen op willekeur en evenredigheid, waarbij de Commissie de verplich-

ting heeft de nationale rechter een toelichting te geven waaruit omstandig blijkt dat ‘haar

dossier elementen en serieuze aanwijzingen bevat die de verdenking rechtvaardigen dat de

betrokken onderneming de mededingingsregels schendt.’ (rechtsoverweging 61).

Diverse auteurs782 leiden uit het arrest Colas Est af dat uit artikel 8 EVRM onvermijde-
lijk volgt dat ook voor Nederland een gerechtelijk verlofsysteem voor verificaties van
bedrijfsruimten dient te worden ingevoerd. De rechterlijke toetsing achteraf is in hun
visie niet voldoende. Hoewel in de casus van Colas Est door het Europese Hof voor de
Rechten van de Mens diverse factoren werden afgewogen (waaronder het ontbreken van
een rechterlijk verlof) die tezamen de conclusie van strijdigheid met artikel 8 EVRM
opleverden, dient toch te worden geconcludeerd dat het Nederlandse systeem – dat in
feite slechts een rechterlijke toetsing achteraf omvat op basis van met name artikel 5:13
Awb – niet waterdicht te noemen is. Verhey & Verheij noemen in hun preadvies voor de
Nederlandse Juristen Vereniging een aantal argumenten die tot de (niet erg overtuigen-
de) conclusie leiden dat een gerechtelijk verlofsysteem niet behoeft te worden ingevoerd.
In de eerste plaats wijzen zij er op dat het in Colas Est om een ‘extreme casus’ zou gaan.
Algemene conclusies mogen hier – in de visie van de preadviseurs – niet uit worden
afgeleid. Echter, door het Europese Hof wordt een abstracte toetsing van het systeem ver-
richt, waarbij wordt geoordeeld dat het systeem als zodanig geen juridische waarborgen
biedt.783 Ten tweede wordt door de preadviseurs aangedragen dat de Nederlandse wet
wel in ‘enige materiële normering’ voorziet (het evenredigheidsbeginsel) en ‘enige
rechtsbescherming’ (de civiele (kort geding) route). De waarde van de rechtsbescher-
ming via de civiele rechter is echter zeer beperkt. In dat verband kan wordt gewezen op
de uitspraak van de voorzieningenrechter in de zaak HBG vs. d-g NMa,784 waarin de
civiele voorzieningenrechter benadrukt dat slechts een terughoudende toetsing van het
toezicht (in casu van de d-g NMa) door de civiele rechter kan plaatsvinden.

Daarnaast wordt door de preadviseurs als argument aangereikt dat het ‘ook ondoen-
lijk’ zou zijn indien iedere toezichthouder voor iedere controle een rechterlijke mach-
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782 Zie bijvoorbeeld: E.J. Dommering in zijn noot in de NJ, Van der Wal 2002 en Kranenborg 2003. Anders:
Van Leeuwen & Punt-LeGuellec 2002, Blomberg 2004, p. 138-139 en Verhey & Verheij 2005, p. 270.

783 Vgl. Dommering in zijn annotatie in de NJ in de vorgaande voetnoot genoemd (onder punt 6).
784 Vz. Rb. Den Haag, HBG vs. d-g NMa, AB 2003/199, m.nt. O. Jansen.
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tiging zou dienen te verkrijgen. Ook dit argument komt niet overtuigend over. Het
systeem bestaat in diverse lidstaten, waaronder Duitsland, Engeland en Frankrijk,785

waar kennelijk de praktische bezwaren zijn overwonnen. Ten slotte wijzen de pre-
adviseurs op de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam in de zaak van de Bredase
notarissen,786 waarin de rechtbank tot de conclusie komt dat een beroep op strijd met
artikel 8 EVRM niet kan slagen, aangezien ‘de handhaving van de Mw behoort tot de
doelstellingen die volgens artikel 8, tweede lid EVRM een inmenging op de rechten
van artikel 8, eerste lid van het EVRM kunnen rechtvaardigen.’ Een inhoudelijke toet-
sing van de Colas Est-criteria vindt in deze uitspraak door de rechtbank niet plaats.
Veel waarde kan dan ook niet aan deze conclusie van de rechtbank worden gehecht. In
deze zaak stelde de rechtbank het ‘oogpunt van een doelmatige handhaving van de
Mededingingswet’ voorop, zonder zich te bekommeren over de noodzakelijk geachte
rechtswaarborgen op grond van artikel 8 EVRM.

Een ander aspect verdient bovendien de aandacht. Artikel 5:15 Awb verschaft het
bestuursorgaan de bevoegdheid tot het betreden van plaatsen en (zoekend) rondkij-
ken. Niet is toegestaan de ruimte te doorzoeken.787 Dit onderscheid is in de praktijk
evenwel niet altijd makkelijk te maken, zoals bijvoorbeeld moge blijken uit de eerder
genoemde HBG-zaak, waarin de NMa de grenzen van artikel 55 MW (het equivalent
van artikel 5:15 Awb) wel erg opzocht. De NMa maakte daarbij onder meer forensic
images (kopieën van harde schrijven van computers), bergruimtes, laden en kasten
werden open gemaakt enz. De civiele voorzieningenrechter achtte dit optreden niet
onmiskenbaar onrechtmatig. Gezien deze vorm van toezicht, die toch wel erg dichtbij
het begrip doorzoeken valt en daarvan in de praktijk moeilijk is te onderscheiden en
de slechts marginale controle door de civiele rechter op dit feitelijk handelen, is een
extra procedurele waarborg noodzakelijk.788 Reeds ten aanzien van de doorzoekings-
bevoegdheden van de Europese Commissie is – als gevolg van Verordening 1/2003789 –
in artikel 89c Mw een voorafgaande machtiging van de rechter-commissaris geïntro-
duceerd. Niet valt in te zien waarom een dergelijk verlofsysteem ook niet voor de
bevoegdheid van artikel 5:15 Awb kan worden ingevoerd. Daarbij dient evenwel – niet
zoals nu in het kader van artikel 89c Mw het geval is – de rechter-commissaris van de
strafsectie van de rechtbank doch de rechter-commissaris van de bestuursrechtsectie
bevoegd te zijn, wederom vanwege de vereiste expertise en de noodzakelijk geachte
concentratie van zaken. Dit systeem dient op grond van de Colas Est-argumentatie
ook ten aanzien van artikel 5:15 Awb-verificaties te worden ingevoerd.
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785 Zie: Willis 2003.
786 Rb. Rotterdam 18 juni 2003, X. vs. d-g NMa, LJN AH9702.
787 Dekker 2002, p. 293.
788 Zowel Jansen in zijn noot onder de HBG-zaak in de AB als Blomberg in haar preadvies (Blomberg

2004, p. 141) menen dat het toezicht van de NMa, zoals dit op grond van artikel 55 Mw geschied, aan
extra procedurele waarborgen dient te worden verbonden. Jansen kwalificeert artikel 55 Mw als een
‘verkapte doorzoekingsmogelijkheid’.

789 Verordening (EG) 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van mededin-
gingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag, Pb EG 2003, L1.

08.qxd  10-04-2006  14:18  Pagina 302



In de volgende paragraaf 6.3 zal worden onderzocht welke wettelijke instrumenten
OPTA in het kader van de handhaving ter beschikking staan en welke beleid OPTA in
het kader van handhaving van de Telecommunicatiewet heeft gevoerd (paragraaf 6.4).
Daarbij zal aan de orde komen hoe deze instrumenten en het gebruik daarvan door
OPTA zich verhouden tot de Europese doelgebonden handhavingsplicht.

8.4 Wettelijke bevoegdheden

In deze paragraaf worden besproken welke wettelijke handhavingsinstrumenten
OPTA ter beschikking staan op grond van de Telecommunicatie wet. De strafrechte-
lijke aspecten blijven daarbij buiten beschouwing.790 Hiervoor dienen in eerste plaats
de bevoegdheden van OPTA onderscheiden te worden van de handhavingsbevoegd-
heden die de Minister van Economische Zaken en de NMa tot hun beschikking heb-
ben. Op grond van artikel 15.2 lid 1 respectievelijk lid 3 Tw zijn de Minister en de
NMa belast met de handhaving van verplichtingen die volgen uit een aantal bepalin-
gen in de Telecommunicatiewet. In artikel 15.1 lid 1 respectievelijk lid 2 Tw wordt aan-
gegeven welke bepalingen het hier betreft. Met het toezicht op de naleving van (het
bepaalde bij of krachtens) andere bepalingen van de Telecommunicatiewet is OPTA
belast (art 15.1 lid 3 Tw). Ter handhaving van deze bepalingen mag OPTA op grond
van art 15.2 lid 2 Tw bestuursdwang toepassen.

De handhavingsbevoegdheden zijn in algemene zin geregeld in Afdeling 5.2 Awb. Voor
OPTA zijn aanvullende bevoegdheden neergelegd in Hoofdstuk 15 en 18 Tw en de
OPTA-wet. Op grond van deze bepalingen heeft OPTA de volgende bevoegdheden:
(i) het betreden van plaatsen (artikel 5:15 Awb);791

(ii) het vorderen van inlichtingen (artikel 5:16 Awb, 18.7 Tw en artikel 24 OPTA-wet);
(iii) het vorderen van inzage in zakelijke gegevens en bescheiden (artikel 5:17 Awb);

het verzegelen van bedrijfsruimten en voorwerpen (artikel 15.7 lid 1 Tw);
(iv) het zo nodig met behulp van de sterke arm vorderen van inzage in zakelijke gege-

vens en bescheiden (artikel 15.7 lid 2 Tw);
(v) opleggen van een last onder dwangsom (artikel 5:32 lid 1 Awb jo. artikel 15.2 lid

2 Tw);
(vi) opleggen van boetes, hierbij geldt een apart regime als oplegging plaatsvindt aan

een aanbieder met aanmerkelijke marktmacht (artikel 15.4 lid 2 Tw);
(v) het verbieden van voortzetting van de bedrijfsactiviteiten (artikel 15.2a lid 2 Tw).
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790 OPTA beschikt niet over strafrechtelijke sanctiemogelijkheden. Zie voor een beknopte behandeling
over de verhouding tot het strafrecht (zoals het zwijgrecht en EVRM): Verhey & Verheij 2005, p. 279-
285 en p. 289-292 en de literatuurverwijzingen aldaar. Zie voor een behandeling van dit onderwerp in
het kader van de Mededingingswet: Dekker 2002, Hoofdstuk 9 en ten aanzien van boetes: Van Den Berg
2004.

791 Zie voor de verificatiebevoegdheid van de Europese Commissie (en de assistentie van OPTA-ambtena-
ren daarbij) onder meer: ABRvS 23 juni 2004, Minister van EZ vs. KPN Mobile, LJN AP3347.
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Ten opzichte van de oude Telecommunicatiewet zijn er enkele belangrijke sancties
toegevoegd in de nieuwe Telecommunicatiewet. In vergelijking met de NMa ontbreekt
voor OPTA de mogelijkheid tot de oplegging van een voorlopige last onder dwang-
som. Deze speciale figuur, zoals deze is voorzien voor de Raad van Bestuur NMa op
grond van artikel 83, lid 1 Mw om in spoedeisende gevallen reeds een sanctie op te leg-
gen hangende een onderzoek, is niet in de Telecommunicatiewet opgenomen.792 Het
is wenselijk ook voor het telecommunicatierecht een dergelijke bevoegdheid op te
nemen, aangezien het de mogelijkheden voor OPTA om in spoedeisende zaken corri-
gerend op te treden, aanzienlijk zou vergroten. Juist in het telecommunicatierecht,
waar de behoefte aan snelrecht – zoals toegelicht – groot is, zou een soortgelijk instru-
ment welkom zijn. Concluderend kan worden gesteld dat OPTA – in elk geval ‘op
papier’ – over voldoende handhavingsinstrumenten beschikt om tot een effectieve
handhaving te kunnen overgaan.

8.5 Handhavingsbeleid OPTA

8.5.1 Beleidsregels

Terugkijkend kan worden gesteld dat OPTA zich wat de beleidsvorming betreft, wel
erg passief heeft opgesteld. Andere toezichthouders kennen bijvoorbeeld wel een in
beleidsregels neergelegd handhavingsbeleid.793 Dit gebrek aan transparantie leidde er
in de praktijk toe dat marktpartijen niet bij voorbaat konden vaststellen of en op
welke wijze OPTA tot handhaving over zal gaan en op welke wijze handhavingsverzoe-
ken zullen worden beoordeeld. Beleid van OPTA kon slechts worden afgeleid uit de
gepubliceerde besluiten, zij het dat deze besluiten in de meeste gevallen slechts sum-
mier – ten aanzien van handhavingsaspecten – worden gemotiveerd. Bijvoorbeeld:

‘Het college is bevoegd op grond van artikel 15.1, lid 3 juncto 15. 2, lid 1 Tw juncto artikel 5.23,

lid 1 Awb KPN een last onder dwangsom op te leggen die ertoe strekt een einde aan de over-

treding te maken.’794

Inmiddels heeft OPTA (eind 2004) meer duidelijkheid gecreëerd door beleidsregels
omtrent haar boetebeleid te publiceren.795 Daarnaast heeft OPTA enkele procedurele
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792 Over de voorlopige last onder dwangsom: Van der Meulen 1999, p. 21-23. De naam ziet niet op het feit
dat de last voorlopig is (deze is wel degelijk definitief) doch deze is gebaseerd op een voorlopig oordeel
hangende het onderzoek.

793 In dit verband kan onder meer worden gewezen op: NMa, ‘Richtsnoeren boetetoemeting’ en ‘Richt-
snoeren Remedies’; DTe, ‘Beleidsregels uitvoering opleggen van een last onder dwangsom’ en ‘Handha-
vingsplan DTe’; Commissariaat voor de Media, ‘Beleidslijn sanctiemaatregelen 1999.

794 Zie OPTA-besluit van 19 december 2002, KPN Telecom (kenmerk OPTA/IBT/2002/204441), www.opta.nl.
795 Beleidsregels boetetoemeting met betrekking tot het opleggen van boetes ingevolge artikel 15.4 van de

Telecommunicatiewet (Boetebeleidsregels OPTA) en Overzicht van de procedure om te komen tot boe-
teoplegging, gebaseerd op de wet en de beleidspraktijk bij OPTA, beide gepubliceerd op www.opta.nl.
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regels voor handhaving opgenomen in de Procedureregeling geschillen en handhaving,
waarin OPTA aangeeft dat het uit een oogpunt van transparantie wenselijk is dat ook
voor de behandeling van verzoeken om handhaving een procedureregeling wordt vast-
gesteld. Het belang van transparantie ziet niet alleen op de procedurele voorschriften
doch ook op de wijze waarop en de omstandigheden waaronder OPTA haar handha-
vingsinstrumenten zal inzetten. In de zaak van de Rechtbank Rotterdam betreffende de
handhavingsbevoegdheid van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat op grond
van de Telecommunicatiewet constateerde de rechtbank dat de Staatssecretaris met
betrekking tot de wijze waarop hij gebruik had gemaakt van zijn bevoegdheid tot het
opleggen van een boete en een last onder dwangsom niet vooraf een beleid had ontwik-
keld dat op schrift was gesteld.796 Zo was bijvoorbeeld niet duidelijk op grond van welke
bijkomende omstandigheden in het ene geval wel en het andere geval niet tot opleggen
van een boete en/of last onder dwangsom zou worden overgegaan. Volgens de rechtbank
was in deze zaak het rechtszekerheidsbeginsel (lex certa-beginsel) daardoor geschonden.

Deze zaak onderstreept het belang van beleidsregels ten aanzien van handhavingsbe-
voegdheden, zoals reeds gebruikelijk is bij andere toezichthouders (NMa, DTe en het
Commissariaat voor de Media).797 Beleidsregels vergroten de transparantie van het
beleid van OPTA en maakt het voor OPTA mogelijk voor de motivering van haar
besluiten naar het gepubliceerde beleid te verwijzen (artikel 4:82 Awb). Indien OPTA
geen beleid heeft gepubliceerd (zoals bij voorbeeld over het inzetten van de last onder
dwangsom), zal zij per concreet geval haar besluit dienen te motiveren. Bovendien zal
de rechter zich bij de toetsing van de handhavingsbesluiten terughoudender opstellen
indien reeds beleidsregels door het betrokken bestuursorgaan zijn geformuleerd.

8.5.2 Beleid OPTA

Een andere vraag is wat nu het beleid van OPTA is ten aanzien van handhaving. Deze
vraag is voor andere terreinen dan de boeteoplegging moeilijk vast te stellen bij gebre-
ke van een algemeen handhavingsplan of andere beleidsregels voor handhaving.
OPTA legt in diverse handhavingsbesluiten veel nadruk op het belang van handha-
ving. Zo geeft OPTA bijvoorbeeld in het besluit van 19 juni 2001 betreffende de ver-
plichting tot het aanbieden van een universele telefoongids het volgende aan:

‘Rechtsnormen dienen in een rechtsstaat te worden nageleefd. Overtreding van deze normen

geeft dan ook in beginsel aanleiding tot handhavend optreden. Slechts in die gevallen waarin
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796 Rb. Rotterdam 15 juli 2002, W. Van der Genugten vs. Staatssecretaris van verkeer en Waterstaat, TJ 106.
797 In het rapport ‘Handhaven op niveau’ van de Commissie bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke

handhaving (Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink, 1998) wordt een aantal aanbevelingen gedaan, waaron-
der de aanbeveling aan bestuursorganen, een handhavingsbeleidsnota op te stellen met streefniveaus
voor naleving en handhaving (p. 179 en paragrafen 4.5.2 en 4.5.3). Zie tevens Brief van de Minister van
Economische Zaken aan de Tweede kamer van 29 juni 2004, Kamerstukken II, 2003-2004, 29 200 XIII,
nr. 5, Rapport ‘Visie op markttoezicht’, p. 10.
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er bijzondere omstandigheden zijn die afzien van handhavend optreden rechtvaardigen, dient

het college, als bevoegd bestuursorgaan, hiervan af te zien.’798

Geconstateerd moet worden dat OPTA na juni 2003 dergelijke overwegingen niet
meer hanteert. OPTA geeft nog wel aan dat zij de bevoegdheid heeft om tot handha-
ving over te gaan, doch legt niet meer de nadruk op het feit dat handhaven het uit-
gangspunt dient te zijn. Niet duidelijk is of hier een omslag in het denken over
handhaving bij OPTA heeft plaatsgevonden. Hoewel OPTA kennelijk groot belang aan
handhaving hecht, is evenwel niet duidelijk waarom OPTA in het ene geval wel en in
het andere geval niet (al dan niet op verzoek) tot handhaving overgaat.

Uit de door OPTA gepubliceerde handhavingsbesluiten, lijken de volgende, algemene
uitgangspunten te kunnen worden afgeleid.

Handhaving vs. geschilbeslechting
Uit de gepubliceerde besluiten kan worden afgeleid dat OPTA in de periode 1997-
2004 haar prioriteit heeft gelegd bij de beslechting van geschillen en niet bij zelfstan-
dige handhaving van wettelijke verplichtingen. In de Procedureregeling overweegt het
college (paragraaf 7) dat voor een verzoek om handhaving in plaats van een verzoek
om geschilbeslechting aanleiding kan zijn, indien het betrokken wettelijk voorschrift
een duidelijke, goed objectiveerbare verplichting betreft. Daarbij hanteert OPTA als
voorbeeld: de verplichting om eind-tot-eind-verbindingen tot stand te brengen als
bedoeld in artikel 6. 2, eerste lid, TW of de verplichting om te voldoen aan redelijk ver-
zoek tot het medegebruik van antenneopstelpunten, als bedoeld in artikel 3. 11, vier-
de lid, Tw. Het college geeft daarbij aan dat in deze gevallen twijfel mogelijk is over de
handhaafbaarheid van deze voorschriften. In die gevallen zou de verzoeker – in de
visie van OPTA -dus om geschilbeslechting dienen te verzoeken.

Dit is het enige document, waarin OPTA met zoveel woorden aangeeft wat haar visie
is betreffende de afbakening tussen geschilbeslechting en handhaving. Uit de praktijk
kan worden afgeleid dat indien een marktpartij zowel een geschil aan OPTA voorlegt,
als een verzoek om handhaving indient, OPTA haar prioriteit lijkt te leggen bij de
behandeling van het geschil en kiest zij er niet voor de problematiek via de handha-
ving van wettelijke normen aan te pakken. Tot op heden heeft OPTA geen richtsnoe-
ren aangedragen, die aangeven op welke wijze OPTA de terreinen van
geschilbeslechting en handhaving wenst af te bakenen. Uit de zaak KPN vs. OPTA en
MCI WorldCom en Versatel799 dient te worden aangenomen dat de handhavingsbe-
voegdheid van OPTA bestaat naast de geschilbeslechtende bevoegdheid. De algemene
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798 OPTA-besluit van 19 juni 2001, KPN Telecom (besluit niet voorzien van een kenmerk), www.opta.nl.
Zie tevens Ottow e.a. 2005, p. 46.

799 Vz. Rb. Rotterdam 29 juli 2003 KPN vs. OPTA en MCI WorldCom en Versatel, reg. nr. VTELEC 03/1803-
MES en VTELEC 03/1804-MES, niet gepubliceerd.
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handhavingsbevoegdheid stelt OPTA in staat ambtshalve op te treden, waarbij zij in
het geval van overtreding van een wettelijke norm bestuursrechtelijke handhavings-
maatregelen kan treffen.800

In het kader van handhaving kampt OPTA met de moeilijkheid dat zij – in veel geval-
len – dient te zien op de naleving van algemene normen, die in de Telecommunicatie-
wet(oud en nieuw) niet zijn geconcretiseerd (zogenaamde vage normen). De invulling
van deze normen geschiedt door OPTA via beleid (oordelen) en/of geschilbesluiten.
Slechts na deze concretisering van de wettelijke norm kiest OPTA er voor tot handha-
ving over te gegaan. Het rechtszekerheidsbeginsel (ook aangeduid als het lex certa-
beginsel) brengt, in het kader van de oplegging van sancties, onder meer met zich mee
dat voor de burger vooraf voldoende duidelijk, voorzienbaar en kenbaar moet zijn
welke gedragingen niet zijn toegestaan en welke sanctie opgelegd kan worden.801 Ook
in het wetsvoorstel Vierde Tranche Awb802 wordt ervan uitgegaan dat het lex certa-
beginsel zowel van toepassing is op punitieve bestuursrechtelijke sancties als op her-
stelsancties. Dit uitgangspunt zijn brengt met zich mee dat zowel voor wat betreft de
bevoegdheid tot opleggen van een bestuurlijke boete als voor de bevoegdheid tot
opleggen van een last onder dwangsom aan genoemd beginsel dient te worden vol-
daan. De Rotterdamse Rechtbankneemt in de aangehaalde zaak van de Staatssecreta-
ris van Verkeer en Waterstaat eveneens voor beide sancties hetzelfde standpunt in. De
annotator bij deze zaak wijst er op dat, indien een wettelijke sanctiebevoegdheid (veel)
ruimte laat, waardoor voor een burger moeilijk is in te schatten onder welke omstan-
digheden een bepaalde handeling (of nalaten) tot een overtreding leidt, een en ander
in beleidsregels nader moeten worden uitgewerkt.

OPTA heeft ervoor gekozen deze concretisering van de wettelijke normen (met name)
via de geschilbesluiten te doen plaatsvinden. Geconstateerd dient te worden dat deze
route tot gevolg heeft gehad dat de handhaving van de wettelijke verplichtingen in
feite op de tweede plaats werd gesteld. Doordat de nakoming van geschilbesluiten in
de praktijk moeizaam verliep en met de diverse procedures veel tijd was gemoeid,
heeft dit negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van concurrentie gehad.

Strikt genomen had OPTA voor twee alternatieve routes kunnen kiezen.

Alternatief 1 
In de eerste plaats had OPTA het uitwerken van de wettelijke (vage) normen – al dan
niet ondersteund door beleidsregels – via handhavingsbesluiten kunnen laten plaatsvin-
den. In deze besluiten had OPTA de betrokken marktpartij een ruime (redelijke) begun-
stigingstermijn moeten bieden om deze nieuwe normen te kunnen implementeren. Na
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800 Ottow & Prompers 2001, p. 37 en Dommering e.a. 1999, p. 697.
801 Zie de annotator onder de aangehaalde zaak JB 2002, 289.
802 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 2.
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het verstrijken van deze termijn had zij de sancties kunnen effectueren bij niet-naleving
(het innen van de dwangsom) Deze route heeft als voordeel dat minder tijd verloren
gaat dan in de door OPTA gevolgde route (eerst geschilbeslechting, dan handhaving).

Deze route heeft OPTA gevolgd bij de handhaving van de verplichting van KPN Tele-
com tot het publiceren van een referentieaanbod voor interconnectie.803 Deze werk-
wijze is door de Rechtbank Rotterdam gesanctioneerd in de uitspraak van 17 februari
2004.804 De rechtbank overweegt:

‘De rechtbank is van oordeel dat een overtreding van een (soms onvermijdelijk) in voor inter-

pretatie vatbare termen omschreven norm er niet toe kan leiden dat dit niet een bevoegdheid

tot handhaving kan opleveren. Zonder daarbij in strijd te komen met het rechtszekerheid- dan

wel het legaliteitsbeginsel kan een dergelijke vage norm door middel van bestuursdwang dan

wel een last onder dwangsom worden gehandhaafd (zie ook de uitspraak van de rechtbank

Rotterdam van 1 juli 2004; LJN AQ1088). Naar het oordeel van de rechtbank valt bovendien

niet in te zien dat verweerder louter vanwege zijn hoedanigheid van zelfstandig bestuursor-

gaan niet bevoegd zou zijn een vaag wettelijk begrip te interpreteren. De wetgever heeft er voor

gekozen het begrip “interconnectie” niet nader te omschrijven en aldus verweerder genood-

zaakt dit zelf te doen. Ter waarborging van onder meer de genoemde rechtsbeginselen wordt

deze nadere omschrijving – zoals hiervoor weergegeven – vol door de rechtbank getoetst.’

Alternatief 2 
In de tweede plaats staat OPTA nog een ander alternatief ter beschikking: het beslech-
ten van het geschil combineren met de oplegging van de sanctie in hetzelfde besluit.
Indien binnen de gestelde begunstigingstermijn de betrokken marktpartij de opgeleg-
de verplichting niet nakomt, treedt de sanctie in werking. Het dictum van het geschil-
besluit valt als het ware samen met de last.

Voor beide routes is noodzakelijk, dat OPTA in het besluit reeds moet constateren dat
sprake is van een overtreding van een wettelijke verplichting. Indien pas bij het
geschilbeslechtingsbesluit de norm zodanig wordt geconcretiseerd, dat de betrokken
onderneming de gelegenheid wordt geboden aan deze norm te voldoen, zal in veel
gevallen nog niet ten tijde van het geschilbeslechtingsbesluit tot sanctionering kunnen
worden overgegaan. In dat geval zou sprake zijn van een situatie die zeer dicht aanligt
tegen een zogenaamde preventieve aanzegging, hetgeen in de jurisprudentie slechts in
zeer bijzondere omstandigheden aanvaardbaar wordt geacht.805 Indien echter de over-
treden norm reeds in een handhaafbare regel is vastgelegd in de Tw, behoeft de opleg-
ging van een dwangsom niet te worden uitgesteld tot een tijdstip waarop de overtreder
van de normschending op de hoogte is. Ook in gevallen waarin de wettelijke norm
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803 Besluit van 6 juni 2001, www.opta.nl.
804 Rb. Rotterdam 17 februari 2004, KPN Telecom vs. OPTA, LJN AT7604.
805 Zie hierover Verweij 1997, paragraaf 55 (preventieve dwangsomoplegging), p. 119 e.v.
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nog redelijk vaag is, en OPTA deze vage norm concretiseert, lijkt het verdedigbaar –
gezien de specifieke kenmerken van het betrokken rechtsgebied en de dynamiek van
de telecommunicatiemarkt – dat OPTA kiest voor de handhavingsroute (alternatief 1)
dan wel het combineren van het geschil- en handhavingsbesluit (alternatief 2).

Enige voorzichtigheid is hierbij wel geboden in gevallen, waarin de overtreden norm in
de wet nog heel vaag en open is gehouden en de concretisering ervan aan OPTA is over-
gelaten. De alternatieve routes komen dan de preventieve aanzegging nabij. Voor de toe-
komst kan verder worden gewezen op artikel 5.0.7 Wetsontwerp Vierde Tranche, waarin
is bepaald dat het betrokken bestuursorgaan een herstelsanctie kan opleggen ‘zodra het
gevaar voor de overtreding klaarblijkelijk dreigt.’. In de toelichting op dit artikel wordt
aangegeven dat het hier een codificatie van de huidige jurisprudentie betreft en derhalve
met een grote mate van waarschijnlijkheid moet vaststaan dat de overtreding zal plaats-
vinden.806 Daaraan wordt (onder verwijzing naar bestaande jurisprudentie) evenwel toe-
gevoegd dat niet in alle gevallen van de overheid kan worden verwacht dat zij lijdzaam
toeziet totdat de overtreding is gepleegd. OPTA dient op dergelijke situaties gespitst te
zijn. Het nieuwe artikel 12.6 Tw biedt OPTA hiertoe meer mogelijkheden. In dit artikel is
nu uitdrukkelijk bepaald dat de bij het geschil betrokken partij het geschilbesluit van
OPTA opvolgt. Indien nodig kan OPTA hiervoor termijnen stellen. OPTA dient actief
van dit instrument gebruik te maken om de naleving van geschilbesluiten te vergroten.

Handhaving in geschilprocedure
In een geschilprocedure, waarbij de betrokken marktpartij tevens verzoekt om de
oplegging van sancties (last onder dwangsom en/of boetes), wijst OPTA het verzoek
om handhaving stelselmatig af, zonder een uitgebreide motivering. In de meeste
besluiten geeft OPTA aan dat handhaving niet nodig is om de naleving van de door
OPTA (aan KPN) opgelegde verplichtingen te verzekeren. OPTA gaat er daarbij van
uit dat de in het besluit gestelde regels zullen worden nageleefd. Daarbij geeft OPTA
in sommige gevallen aan dat ‘indien het tegendeel mocht blijken, dan kan het college
alsnog in overweging nemen handhavende maatregelen te treffen’.807 Slechts in een
enkel geval heeft OPTA dit als zodanig aangegeven.808 In de beslissing op bezwaar in
de zaak BabyXL809 geeft OPTA met zoveel woorden aan dat het opleggen van een der-
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806 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 89.
807 Zie OPTA besluit 15 oktober 2001, Innovara vs. KPN (kenmerk OPTA/IBT/2001/203095),

www.opta.nl, vgl. tevens Ottow e.a. 2005, p. 55.
808 OPTA-besluit 12 mei 2004, besluit MCI vs. KPN telecom (kenmerk OPTA/IBT/2004/201554), niet

gepubliceerd. In dit besluit aan geeft OPTA expliciet aan dat de verzochte boete niet kan worden opge-
legd aangezien niet is voldaan aan de voorwaarden ‘dat de overtreden norm voor de betrokken partij-
en tevoren kenbaar is’. Ten aanzien van de verzochte last onder dwangsom wijst het college dit verzoek
af, aangezien ‘pas in dit besluit het niveau van de vaste FTA tarieven van MCI immers worden beoor-
deeld’. In feite wordt hiermee tevens door het college gewezen op het feit dat pas na handhaving kan
worden overgegaan nadat eerst de betrokken norm is geconcretiseerd.

809 OPTA-besluit 11 februari 2002, BabyXL vs. KPN Telecom (kenmerk OPTA/JZ/2002/2200392),
www.opta.nl.
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gelijke last met een preventief oogmerk, gelet op de jurisprudentie, slechts geoorloofd
is indien een klaarblijkelijk gevaar dan wel gegronde vrees voor overtreding bestaat.
Daarbij merkt zij op dat hiervoor dan wel concrete aanwijzingen dienen te bestaan. In
de onderhavige zaak is OPTA van oordeel dat van dergelijke aanwijzingen ten tijde
van het nemen van het bestreden besluit geen sprake was:

‘Dat KPN, zoals BabyXL stelt, ook in een andere, vergelijkbare, geschilprocedure al dan niet

zou hebben voldaan aan de haar opgelegde verplichtingen tot het verstrekken van informatie,

acht het college niet een omstandigheid die van belang is voor het al dan niet opleggen van

een last onder dwangsom in de onderhavige geschilprocedure.’

Kennelijk doelt OPTA hier op de jurisprudentie ten aanzien van de preventieve aan-
zegging. Deze jurisprudentie is evenwel slechts van toepassing indien nog geen sprake
is van een overtreding van een wettelijke norm. Indien deze overtreding evenwel al
heeft plaatsgevonden (hetgeen in het geschilbesluit wordt geconstateerd), lijken er
gronden te bestaan reeds in het geschilbesluit een last onder dwangsom, met een rede-
lijke begunstigingstermijn, op te nemen (het eerder genoemde alternatief 2) 

Handhaving na geschilprocedure
Indien blijkt dat KPN (als de belangrijkste geadresseerde van de besluiten van OPTA)
het geschilbesluit niet nakomt, komt OPTA (voor zover dit is na te gaan uit de gepu-
bliceerde bronnen) slechts in actie na een expliciet handhavingsverzoek van belang-
hebbende(n). Hoewel OPTA overweegt dat het ‘algemeen belang is gediend met de
naleving van geschilbesluiten’ en ‘een andere lijn zou leiden tot uitholling van de effec-
tiviteit van het besluit’,810 gaat zij hiertoe kennelijk slechts over nadat hiertoe een con-
creet verzoek door een van de betrokken belanghebbende(en) bij haar is ingediend.
Niet is gebleken dat OPTA stelselmatig de door haar genomen geschilbesluiten op
naleving controleert.

Indien de concrete norm reeds is vastgelegd in een geschilbesluit, is OPTA in een enkel
geval direct tot handhaving overgegaan op verzoek van andere, niet bij het geschil
betrokken belanghebbenden.811 Hoewel een geschilbesluit slechts werking heeft tussen
de bij het geschil betrokken partijen, neemt OPTA aan (inmiddels gesanctioneerd
door de voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam)812 dat zij de in het geschilbesluit
neergelegde verplichting jegens andere belanghebbenden via handhaving kan dwin-
gen. Niet duidelijk is evenwel in welke gevallen OPTA bereid is langs deze route eer-
dere geschilbesluiten te handhaven. Vooralsnog is OPTA slechts in vier gevallen
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810 Zie OPTA-besluit 27 juli 2001, Versatel vs. KPN Telecom (handhavingsverzoek COIN), niet gepubli-
ceerd.

811 Zie bijvoorbeeld OPTA-besluit 7 april 2003, MCI WorldCom (kenmerk OPTA/IBT/2003/201399). Zie
tevens Ottow e.a. 2005, p. 56.

812 Zie Vz. Rb. Rotterdam 29 juli 2003, KPN Telecom vs. OPTA en MCI WorldCom en Versatel, TJ 190.
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hiertoe overgegaan. Overigens dient in dit verband te worden opgemerkt dat uit de
gepubliceerde bronnen blijkt dat marktpartijen slechts in enkele gevallen een formeel
verzoek tot handhaving bij OPTA hebben ingediend na een geschilbesluit.813 Deze ver-
zoeken zijn door OPTA alle toegewezen. Het valt echter niet uit te sluiten dat meerde-
re verzoeken tot handhaving door marktpartijen bij OPTA zijn ingediend, die echter
niet hebben geresulteerd in een formeel besluit van OPTA. Dit valt op basis van het
beschikbare materiaal niet na te gaan. Duidelijk is evenwel wel dat indien een derge-
lijke situatie zich zou voordoen, de betrokken marktpartijen OPTA kunnen dwingen
tot besluitvorming welke vervolgens aan een rechter ter toetsing kan worden voorge-
legd of, indien OPTA niet dan wel niet tijdig beslist, via een gerechtelijke procedure
OPTA tot het nemen van een besluit kan worden verplicht.814

Ambtshalve handhaving
Slechts in enkele gevallen is OPTA overgegaan tot ambtshalve handhaving. OPTA
heeft (tijdens het onderzoek van het Instituut voor Informatierecht ‘Handhaving en
de Telecommunicatiewet’) aangegeven dat zij in de meeste gevallen slechts tot actie
overgaat na een concreet verzoek daartoe, aangezien zij in veel gevallen kampt met een
duidelijke informatieachterstand. Slechts na een tip of klacht, gaat zij in de meeste
gevallen concreet tot nader (markt)onderzoek over. In een incidenteel geval stuit
OPTA in het kader van een meer algemeen marktonderzoek op concrete problemen,
die mogelijk om handhaving vragen. OPTA lijkt815 haar prioriteiten te leggen bij zaken
die meer het algemene belang regarderen, bijvoorbeeld de algemene belangen van
eindgebruikers of consumenten (bijvoorbeeld de universele telefoongids816) of de
concurrentiepositie van velen (het referentieaanbod817 en CPS818).

8.5.3 Last onder dwangsom

OPTA heeft weinig gebruik gemaakt van de last onder dwangsom. Wellicht is dit mede
te verklaren vanwege de schorsing van de voorzieningenrechter van de beslissing tot
oplegging van een dwangsom door OPTA aan KPN Telecom in de zaak van de carrier
preselect aanbieders.819 In deze zaak kwam vast te staan dat de bestuursrechter de nodi-
ge eisen stelt aan het opleggen van de dwangsom.820 Minder kritisch toonde de
bestuursrechter zich overigens in de uitspraak van 29 januari 2004, waar de voorzienin-
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813 Ottow e.a. 2005, p. 58.
814 Zie de uitspraken Rb. Rotterdam 5 juni 2003, Tele2 vs. OPTA, TJ 175-177.
815 Uit de door OPTA gepubliceerde jaarverslagen kunnen prioriteiten in haar beleid worden afgeleid.

Incidenteel geeft OPTA daarbij aan dat hierbij het beleid wordt gericht op de handhaving van de
betrokken norm.

816 OPTA-besluit 19 juni 200, KPN Telecom (geen kenmerk), www.opta.nl.
817 OPTA-besluit 6 juni 2001, KPN Telecom (kenmerk OPTA/IBT/2001/201294) en OPTA-besluit 5 juni

2003, Versatel (kenmerk OPTA/IBT/2003/202083), beide www.opta.nl.
818 OPTA-besluit 11 mei 2000, KPN Telecom (geen kenmerk), www.opta.nl.
819 Idem.
820 Zie in dit verband ook Gundelach Michiels 2003.
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genrechter van de Rechtbank Rotterdam diende te oordelen over een door OPTA opge-
legde dwangsom ten aanzien de door KPN Telecom te hanteren kostengeoriënteerde
interconnectietarieven.821 Het verweer van KPN Telecom dat OPTA de bevoegdheid
ontbeerde een last onder dwangsom op te leggen werd door de voorzieningenrechter
verworpen. Hoewel OPTA niet bevoegd was de hoogte van de tarieven vast te stellen en
slechts een (rechts)oordeel kon vormen over de vraag of KPN Telecom kostengeoriën-
teerde tarieven hanteert, was OPTA bevoegd handhavend op te treden om te bewerk-
stelligen dat wordt voldaan aan de wettelijke plicht om kostengeoriënteerde tarieven te
hanteren. Het feit dat hier sprake is van handhaving van een open norm, doet naar het
oordeel van de rechtbank niet aan deze handhavingsbevoegdheid af. Daarbij is van
belang dat hierbij geen sprake is van ‘aanscherping of aanvulling van het wettelijk voor-
schrift zonder dat dit voorschrift daarvoor de mogelijkheid geeft’ doch slechts ‘van de
uitleg en concretisering daarvan’, aldus de voorzieningenrechter.

De last
De opgedragen last dient duidelijk en concreet te zijn geformuleerd. In de reeds aan-
gehaalde uitspraak van 28 juli 2000822 heeft de voorzieningenrechter op het belang
hiervan gewezen:

‘Het moge wellicht zo zijn dat zoals verweerder [OPTA] heeft gesteld, indien het gaat om

maatregelen van complex technische aard, niet elke te nemen maatregel in detail in de op te

leggen last behoeft worden omschreven, wel dient de norm waaraan wordt getoetst of de

dwangsom wordt verbeurd helder en duidelijk te zijn. Elke burger, maar evenzeer een onder-

neming als die van verzoekster, heeft er recht op dat de bestuursrechtelijke sanctieoplegging

zodanig scherp is dat duidelijk is onder welke grens c.q. boven welke grens – in casu – de

dwangsom niet danwel juist wel, wordt verbeurd (...)

Gelet op het voorgaande is het naar het voorlopig oordeel van de president in hoge mate waar-

schijnlijk dat het bestreden besluit in elk geval op het punt van rechtszekerheid voor vernieti-

ging in aanmerking zou komen.’823

De hoogte van de dwangsom
In dezelfde uitspraak van 28 juli 2000 geeft de voorzieningenrechter aan dat de wijze
waarop het betrokken bestuursorgaan de dwangsom heeft vastgesteld (conform arti-
kel 5:32, lid 4 Awb) terughoudend dient te worden getoetst. Vervolgens overweegt de
rechtbank als volgt:

‘De voorzieningenrechter is met KPN van oordeel dat de opgelegde dwangsom fors is. Het ver-

schil tussen de door KPN en de in het voorliggende besluit vastgestelde kostengeoriënteerde

tarieven is echter eveneens fors te noemen. De verklaring van verweerder [OPTA] dat voor het
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821 Rb. Rotterdam 29 januari 2004, KPN Telecom vs. OPTA, LJN AO2740.
822 Vz. Rotterdam 28 juli 2000, KPN Telecom vs. OPTA, LJN AA 7314.
823 Idem.
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vaststellen van de hoogte van de dwangsom als uitgangspunt is genomen dat van de op te 

leggen dwangsom een voldoende prikkel behoort uit te gaan dat KPN alle noodzakelijke inspan-

ningen verricht om zijn overtreding daadwerkelijk te beëindigen, acht de voorzieningenrechter

niet onaanvaardbaar. Op grond van de uit artikel 5: 32, lid 4 Awb voortvloeiende maatstaven

geldt al beperking dat het bedrag van de dwangsom niet disproportioneel hoog mag zijn in ver-

houding tot de ernst van de overtreding. Laatstgenoemde beperking is naar het oordeel van de

voorzieningenrechter voldoende in acht genomen. Gelet op de prikkel die van een last onder

dwangsom moet uitgaan om te doen of te laten waartoe men rechtens verplicht is kan in dit

geval, in het licht van de door verweerder berekende schatting van het door KPN te behalen

voordeel, de hoogte van de dwangsommen niet als onevenredig worden aangemerkt.’

Deze uitspraak vormt een belangrijke indicatie voor OPTA op welke wijze zij gebruik
kan maken van het instrument van de last onder dwangsom. In het geval van ernsti-
ge overtredingen en grote voordelen aan de zijde van de overtreder met ingrijpende
gevolgen voor de concurrentiepositie voor andere ondernemingen, behoeft OPTA (in
beginsel) niet te zuinig met dit instrument om te springen.

In de onderzochte besluiten is moeilijk te achterhalen welke factoren de hoogte van de
dwangsom bepalen. In veel gevallen wordt de hoogte niet gemotiveerd of de hoogte
van de dwangsom niet openbaar gemaakt. De volgende criteria heeft OPTA wel aan-
gegeven ter onderbouwing van de dwangsom:
– voor het bepalen van de hoogte van de dwangsom heeft het college overwogen dat

hij met deze last onder dwangsom niet beoogt handhavend op te treden tegen inci-
dentele overtredingen van de Telecommunicatiewet en beleidsregels, maar tegen
de bestendige overtreding hiervan door KPN en de weigering van KPN zich aan de
beleidsregels te conformeren. Gelet hierop staat de dwangsom naar het oordeel
van het college in redelijke verhouding tot de beoogde werking van de dwangsom-
oplegging;824

– daarnaast leidt het berekenen van tarieven die hoger zijn dan kostengeoriënteerd
tot onaanvaardbare marktverstoringen alsmede tot de hoge eindgebruikerstarie-
ven, welke nauwelijks of in het geheel niet restitueerbaar zijn. Een en ander recht-
vaardigt naar het college een substantiële dwangsom, die vooralsnog wordt
bepaald op € 2.000.000,– per maand, zijnde, zoals gezegd, een conservatieve schat-
ting van het door KPN behaalde voordeel. Een cijfermatige onderbouwing wordt
gegeven in een (vertrouwelijke) bijlage;825

– bij bepalen van de hoogte van de dwangsom heeft het college rekening gehouden
met het feit dat het college reeds in zijn oordeel heeft aangegeven dat het niet als
redelijk kan worden beschouwd dat KPN de toeslag in rekening brengt. Voorts
heeft het college in aanmerking genomen dat KPN door het deels afwentelen op
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824 OPTA-besluit 10 november 2003, KPN Mobile (nummerportobiliteit) (kenmerk OPTA/EGM/2003/
204172).

825 OPTA-besluit 3 december 2003, KPN Telecom (kostengeoriënteerde interconnectietarieven) (kenmerk
OPTA/IBT/2003/ 204680).
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haar concurrenten van de kosten die ten behoeve van de dienstverlening van KPN
huurlijnen moet worden gemaakt, het totstandkomen van een eerlijke en duurza-
me concurrentie op de markt voor breedbanddiensten belemmert;826

– de hoogte van de dwangsom is direct gerelateerd aan het betrokken belang.827

In de eerder genoemde uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rot-
terdam van 29 januari 2004828 had OPTA aan KPN Telecom een dwangsom van 
€ 2.000.000,– per kalendermaand met een maximum van € 12.000.000,– opgelegd.
De voorzieningenrechter geeft aan dat de wijze waarop het betrokken bestuursorgaan
de dwangsom heeft vastgesteld (conform artikel 5:32, lid 4 Awb) terughoudend dient
te worden getoetst. Vervolgens overweegt de rechtbank als volgt:

‘De voorzieningenrechter is met KPN van oordeel dat de opgelegde dwangsom fors is. Het ver-

schil tussen de door KPN en de in het voorliggende besluit vastgestelde kostengeoriënteerde

tarieven is echter eveneens fors te noemen. De verklaring van verweerder [OPTA] dat voor het

vaststellen van de hoogte van de dwangsom als uitgangspunt is genomen dat van de op te 

leggen dwangsom een voldoende prikkel behoort uit te gaan dat KPN alle noodzakelijke

inspanningen verricht om zijn overtreding daadwerkelijk te beëindigen, acht de voorzieningen-

rechter niet onaanvaardbaar. Op grond van de uit artikel 5: 32, lid 4 Awb voortvloeiende maat-

staven geldt al beperking dat het bedrag van de dwangsom niet disproportioneel hoog mag zijn

in verhouding tot de ernst van de overtreding. Laatstgenoemde beperking is naar het oordeel

van de voorzieningenrechter voldoende in acht genomen. Gelet op de prikkel die van een last

onder dwangsom moet uitgaan om te doen of te laten waartoe men rechtens verplicht is kan in

dit geval, in het licht van de door verweerder berekende schatting van het door KPN te beha-

len voordeel, de hoogte van de dwangsommen niet als onevenredig worden aangemerkt.’

Deze uitspraak vormt een belangrijke indicatie voor OPTA op welke wijze zij gebruik
kan maken van het instrument van de last onder dwangsom. In het geval van ernsti-
ge overtredingen en grote voordelen aan de zijde van de overtreder met ingrijpende
gevolgen voor de concurrentiepositie voor andere ondernemingen, behoeft OPTA (in
beginsel) niet te zuinig met dit instrument om te springen.

De ‘nazorg’
Niet veel zicht bestaat er op het traject ná de oplegging van de last onder dwangsom.
Of sprake is van niet nakoming van de last en/of het verbeuren van de dwangsom, kan
in de praktijk door derdebelanghebbenden lastig worden vastgesteld. Slechts in een
enkel geval is OPTA tot intrekking van de last of matiging van de dwangsom overge-
gaan althans heeft zij hierover besluiten gepubliceerd. Daarnaast dient te worden
geconstateerd dat in het huidige recht een korte verjaringstermijn geldt. De bevoegd-
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826 OPTA-besluit 19 december 2002, KPN Telecom (Spectraal Management) (kenmerk OPTA/IBT/2002/
204441).

827 OPTA-besluit 21 juni 2004, KPN Telecom (ILL), niet gepubliceerd.
828 Rb. Rotterdam 29 januari 2004, KPN Telecom vs. OPTA, LJN AO2740.
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heid tot invordering van verbeurde bedragen verjaart reeds na zes maanden na de dag
waarop zij zijn verbeurt (artikel 5:35 Awb). Dit heeft tot gevolg dat indien OPTA niet
tijdig de besluiten op naleving zou controleren, het risico aanwezig is dat de dwang-
sommen niet meer kunnen worden geïncasseerd.

In het wetsvoorstel Vierde Tranche Awb829 is een noviteit opgenomen die de positie
van derdebelanghebbenden aanzienlijk verbetert. In artikel 5:37, lid 2 wordt bepaald
dat het bestuursorgaan op verzoek van een belanghebbende binnen vier weken moet
beslissen omtrent de invordering van een dwangsom. Er is daarmee een bestuursrech-
telijke mogelijkheid om de invordering van de dwangsom aan de orde stellen. Daar-
over behoeft niet altijd een afzonderlijke procedure aanhangig te worden gemaakt,
want indien er reeds een procedure aanhangig is, gaat het geschil over de invordering
daarvan vanzelf deel uitmaken (artikel 5:39). Deze nieuwe regeling zal de positie van
degene die om handhaving heeft verzocht aanzienlijk versterken. De invoering van dit
nieuwe wettelijke systeem laat (zoals het zich nu laat aanzien) echter nog wel enige tijd
op zich wachten.

8.5.4 Boetes

Tot op heden heeft OPTA slechts een beperkt aantal boetes opgelegd. Onder de oude
Telecommunicatiewet kon OPTA slechts boetes opleggen tot een maximum van 
€ 450.000,–. In de nieuwe Telecommunicatiewet is de bevoegdheid van OPTA tot 
boeteoplegging aanzienlijk gewijzigd. De vraag doet zich voor of OPTA – nu het
instrumentarium van boeteoplegging aanzienlijk is verbeterd – meer gebruik zal gaan
maken van haar bevoegdheid tot de oplegging van boetes.830

De hoogte van de boete
Artikel 15.4, lid 3 Tw bepaald dat de hoogte van de boete in ieder geval wordt afge-
stemd op de ernst en de duur van de overtreding, alsmede op de mate waarin de
overtreder daarvan een verwijt kan worden gemaakt. De hoogte van de door het
betrokken bestuursorgaan opgelegde boete wordt door de bestuursrechter volledig
getoetst.831 Aangezien de boeteoplegging een punitieve sanctie is, waaraan de eisen
van artikel 6 EVRM zijn verbonden, dient de rechter vol te toetsen op evenredigheid
tussen de ernst van de verweten gedraging, de mate van verwijtbaarheid van de
gedraging en financiële draagkracht enerzijds, en de zwaarte van de opgelegde sanc-
tie anderzijds. Bij de toetsing zal dus tot uitdrukking moeten komen of ook de recht-
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829 Kamerstukken II, 2003/04, 29 702, nrs. 1-4.
830 Zeer recentelijk is OPTA hard opgetreden tegen door KPN Telecom verstrekte kortingen: Besluit van

28 november 2005 (kenmerk OPTA/TN/2005/203364), www.opta.nl. In dit besluit legt OPTA aan de
betrokken onderneming forse boete op van in totaal 17 miljoen euro. Bovendien heeft OPTA bemid-
deld in een door KPN Telecom te betalen schadevergoeding aan benadeelde conurrenten. Dit aanbod
was voor OPTA aanleiding de op te leggen boete substantieel te matigen.

831 CBB 29 april 2004, Fin Result BV vs. AFM, JOR 2004, 173, m.nt. J.F. de Groot.
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bank, alle relevante feiten en omstandigheden in aanmerking genomen, vindt dat de
opgelegde boete voor de overtreding evenredig is. Zelfs indien de wet uitgaat van de
gefixeerde boetes met slechts de mogelijkheid om in uitzonderlijke omstandigheden
hiervan af te wijken, dient het betrokken bestuursorgaan zelfstandig de opgelegde
boete aan het evenredigheidsbeginsel te toetsen.Welke criteria hanteert OPTA nu bij
de vaststelling van de hoogte van boetes? Uit de enkele besluiten zijn de volgende cri-
teria af te leiden:
– alleen de oplegging van een boete kan worden ingezet om behaalde voordeel te

ontnemen;832

– door de overtreding is het belang van het bevorderen van concurrentie geschaad;
– voor de vaststelling van de ernst van de overtreding neemt het college mede in

overweging dat het bestaan van een discriminatoire situatie met name in de begin-
fase van een dienst grote gevolgen heeft, aangezien die periode zeer bepalend is
voor het verwerven van marktaandeel;833

– het college overweegt dat de boete zo hoog zou moeten zijn dat zij KPN Telecom
van volgende overtreding weerhoudt en potentiële overtreders afschrikt (speciale
en generale preventie);834

– de ernst en de duur van de overtreding vragen naar het oordeel van het college om
de oplegging van een boete, waarvan de hoogte dicht bij het wettelijk maximum
ligt;835

– bij bepalen van de ernst van de overtreding neemt het college de doelstellingen van
de Tw, te weten het bevorderen van concurrentie, de ontwikkeling van de interne
markt en het bevorderen van de belangen van eindgebruikers tot uitgangspunt;836

– het concurrentienadeel dat CPS-aanbieders hebben gehad ten opzichte van KPN,
valt niet te repareren;837

– het college vastgesteld dat een wettelijke norm is overtreden en dat met deze over-
treding de concurrentie is belemmerd en de belangen van eindgebruikers zijn
geschaad. Op basis hiervan bestaat er naar de mening van het college aanleiding
om een substantiële boete op te leggen, waarbij de hoogte van de boete is georiën-
teerd op het niveau van het op grond van artikel 15. 4, lid 4 TW geldende boete-
maximum van € 450.000,–. De omstandigheid dat de CPS-dienstverlening
ondanks de overtreding niet geheel onmogelijk is gemaakt, geeft het college echter
aanleiding de boete te matigen tot € 225.000,–.838
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832 OPTA beslissing op bezwaar 12 november 2003, KPN Telecom (kenmerk OPTA/JUZ/2003/204112),
www.opta.nl.

833 Idem.
834 Idem.
835 Idem.
836 OPTA-besluit 16 juli 2004, Versatel (kenmerk OPTA/JUZ/2004/202800), www.opta.nl.
837 Idem.
838 Idem.
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8.6 Conclusie

Onder de Telecommunicatiewet (oud) heeft OPTA weinig nadruk gelegd op de hand-
having van wettelijke verplichtingen en besluiten. Handhaving vormt evenwel een
belangrijk instrument voor de totstandbrenging van daadwerkelijke concurrentie op
de telecommunicatiemarkt. Hoewel handhaving met name gericht is op een ex post
toepassing van de regulering, gaat hier tevens een belangrijk ex ante-effect van uit. Het
handhavend optreden door een onafhankelijke toezichthouder geeft een belangrijk
signaal aan marktpartijen af over het belang van de nakoming van wettelijke verplich-
tingen. Handhaving vergroot in belangrijke mate de effectiviteit van het toezicht. Tot
deze handhaving is OPTA op grond van het Europese beginsel tot effectieve handha-
ving ook verplicht, nu de wettelijke verplichtingen van de Telecommunicatiewet
(zowel onder de oude als de nieuwe wet) voor een belangrijk deel een communautai-
re oorsprong hebben. Onder het nieuwe regime zal OPTA – mede in het licht van de
Europese plicht tot effectieve handhaving – dan ook de nodige zorg aan de handha-
ving dienen te besteden.

In de Telecommunicatiewet is gekozen voor een systeem van bestuursrechtelijke
handhaving, aansluitend bij de Algemene wet bestuursrecht. Deze bestuursrechtelijke
handhaving verdient de voorkeur boven een mogelijke (additionele) strafrechtelijke
handhaving. De handhaving en de toetsing van de handhaving vereist noodzakelijke
deskundigheid en expertise van de markt en regulering. Deze deskundigheid dient te
worden geconcentreerd bij een en dezelfde, deskundige toezichthouder en rechterlij-
ke instantie. Een systeem, waarbij de handhaving via een strafrechtelijke route loopt,
doet afbreuk aan deze concentratiegedachte en leidt tot een versnippering van de
behandeling van zaken en gerechtelijke procedures. Dit komt de effectiviteit van het
toezicht niet ten goede. In het bestuursrechtelijk systeem dienen evenwel – als gevolg
van artikel 8 EVRM – extra waarborgen te worden ingebouwd. Artikel 8 EVRM noopt
tot het instellen van een gerechtelijk verlofsysteem voor bedrijfsbezoeken door de toe-
zichthouder.
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9 Effectieve rechtsbescherming

9.1 Inleiding

De rechtsbescherming vormt het sluitstuk van de controle op de besluitvorming door
de toezichthouder (fase III van het toetsingsmodel: Hoofdstuk 1, paragraaf 1.4.1).
Deze controlefunctie van de nationale rechter kent diverse facetten, die niet altijd met
elkaar te rijmen zijn. Daarbij spitst de discussie zich toe op de omvang van de rechts-
bescherming, waarbij diverse conflicterende belangen een rol spelen.

In de eerste plaats dient de rechter tegenwicht te bieden tegen de onafhankelijkheid van
de toezichthouder. De rechter wordt een belangrijke taak toegedicht bij het vinden van
het juiste machtsevenwicht in de rechtsstaat. De rechter dient rechtsbescherming te bie-
den tegen een al te grote macht van de toezichthouder. Bezien vanuit de diverse func-
ties van het bestuursrecht (Hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.4 en paragraaf 2.4) ligt hier de
nadruk op de waarborg(rechtsbeschermings)functie van het bestuursrecht. De vraag is
of de bestuursrechter – als de bevoegde rechter in dezen – voldoende voor deze rechts-
beschermingsfunctie geëquipeerd is. Volgens Schueler wordt deze functie behoorlijk
overschat.839 De rechterlijke toetsing binnen het systeem van de rechtmatigheidstoet-
sing van het Nederlandse bestuursrecht kent belangrijke beperkingen en bovendien is
het de vraag of de bestuursrechter over voldoende deskundigheid kan beschikken om
complexe vraagstukken van het economisch marktordeningsrecht te beoordelen. Vol-
gens Schueler biedt de toetsing door de rechter geen volwaardig tegenwicht aan het
gebrek aan controle op de machtsuitoefening van marktautoriteiten.840

Het tweede aspect van de controlefunctie betreft de taak van de nationale rechter om
controle uit te oefenen op een juiste toepassing van het Europese recht. De nationale
rechter treedt daarbij op als ‘hoeder’ van het Europese recht en dient ervoor te waken
dat particulieren en ondernemingen hun aanspraken op grond van het Europese recht
daadwerkelijk in rechter kunnen afdwingen (zie over het Europese beginsel van effec-
tieve rechtsbescherming: Hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.2). Naast de omvang van de rech-
terlijke toegang vormt daarbij de toegang tot de rechter een essentieel vereiste:
belanghebbenden dienen in staat te worden gesteld Europese rechten aan een natio-
nale rechter voor te leggen. Nationale bestuursrechtelijke bepalingen die deze toegang
belemmeren dienen buiten beschouwing te blijven danwel te worden aangepast.841

839 Schueler 2004, p. 25-27.
840 Idem.
841 Zie Jans 2005.
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Deze twee aspecten van de controlefunctie pleiten voor méér rechtsbescherming.
Teveel aan rechtsbescherming kan er echter toe leiden dat het gerechtelijk apparaat
overbelast raakt. Dit effect is beschreven door Schueler in zijn oratie ‘Zand in de
machine’,842 waarin hij pleit voor maatregelen ter beperking van de toegang tot de
rechter. Daarnaast bergt een overkill aan rechtsbescherming het risico dat de nationa-
le toezichthouder teveel aan banden wordt gelegd, besluiten niet tijdig kunnen wor-
den uitgevoerd en de effectiviteit van het toezicht daardoor in gevaar kan komen. Ook
in de telecommunicatierichtlijnen worden ruime discretionaire bevoegdheden aan de
nationale toezichthouders toegekend. Deze discretionaire bevoegdheden kunnen wor-
den doorkruist indien de nationale rechter via een intensieve rechterlijke toetsing ‘op
de stoel van de toezichthouder gaat zitten’. Bezien vanuit de doelstellingen van deze
richtlijnen en het telecommunicatietoezicht, dient de effectiviteit van het toezicht
voorop te staan (de instrumentele benadering van het bestuursrecht) en wordt min-
der waarde gehecht aan de rechtsbeschermingsfunctie. Deze argumenten pleiten voor
minder althans niet teveel rechtsbescherming.

Er bestaan derhalve twee tegengestelde stromingen: meer rechtsbescherming ter con-
trole van de onafhankelijke toezichthouder en vanwege de doorwerking van het Euro-
pese recht en minder rechtsbescherming vanwege de effectiviteit van het toezicht en
een dreigende overbelasting van het gerechtelijke apparaat. Voor dit dilemma bestaat
geen eenvoudige oplossing, waarbij recht wordt gedaan aan beide stromingen. Effec-
tieve rechtsbescherming (effectieve toegang tot de rechter en een voldoende rechter-
lijke toetsing) blijft evenwel een vereiste als voldoende tegenwicht tegen de
onafhankelijkheid van de nationale toezichthouder en vanuit het Europese beginsel
van effectieve rechtsbescherming. Tegelijkertijd dient ervoor te worden gewaakt dat
het toezichts- en rechterlijk mechanisme niet vastloopt door een teveel aan rechtsbe-
scherming. Waar dient de grens te worden getrokken? Deze vraag zal in dit hoofdstuk
aan de orde komen. Daarbij vormt het Europese recht een belangrijke invalshoek. Op
het terrein van de rechtsbescherming is de invloed van het Europese recht – in zijn
algemeenheid, maar voor het telecommunicatierecht in het bijzonder – in belangrijke
mate aanwezig. Ook in de Kaderrichtlijn zelf is een belangrijke plaats toegekend aan
het recht van beroep voor particulieren en ondernemingen, die door beslissingen van
de nationale toezichthouders worden geraakt. Een nieuw artikel 4 is in de Kadericht-
lijn opgenomen, waarin het ‘recht op beroep’ is vastgelegd. Dit artikel vormt een
belangrijk kader voor de nationale invulling van de rechtsbescherming voor de tele-
communicatiesector. Dit recht van beroep dient te worden geïnterpreteerd in het licht
van de jurisprudentie van het Hof van Justitie over effectieve rechtsbescherming.

Parallel aan de Europeesrechtelijke benadering over de omvang van de rechtsbescher-
ming loopt een soortgelijke interne, Nederlandse discussie, waarbij met name het
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842 Schueler 2003a.
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besluitmodel van de Algemene wet bestuursrecht onder vuur ligt.843 De vraag is
gesteld of het besluitbegrip, als een belangrijk aanknopingspunt voor de huidige
rechtsbescherming, nog wel voldoet. Deze discussie zal tevens in dit hoofdstuk wor-
den besproken.

In paragraaf 9.2 zal eerst worden ingegaan op de reikwijdte van artikel 4 Kaderricht-
lijn. Vervolgens zal in paragraaf 9.3 worden ingegaan op de inrichting van het rechts-
beschermingsstelsel. In paragraaf 9.4 komt de toegang tot de rechter en de rechterlijke
toetsing aan de orde. In paragraaf 9.5 wordt afgesloten met een conclusie.

9.2 Artikel 4 Kaderrichtlijn: het recht van beroep

Artikel 4 bevat het ‘recht van beroep’. Dit artikel luidt als volgt:

‘1. De lidstaten zorgen ervoor dat er op nationaal niveau doeltreffende regelingen voorhan-

den zijn krachtens welke iedere gebruiker of onderneming die elektronische-communicatie-

netwerken en/of –diensten aanbiedt, die door een beslissing van een nationale regelgevende

instantie is getroffen, het recht heeft om tegen die beslissing beroep in te stellen bij een lichaam

van beroep dat onafhankelijk is van de betrokken partijen. Dit lichaam, bijvoorbeeld een

rechtbank, dient de nodige deskundigheid te bezitten, om zijn taken te kunnen uitoefenen. De

lidstaten dragen er zorg voor dat de feiten van de zaak op afdoende wijze in aanmerking wor-

den genomen en dat een doeltreffend mechanisme voor het instellen van beroep aanwezig is.

Hangende de uitspraak van een dergelijk beroep blijft het besluit van de nationale regelgeven-

de instantie van kracht, tenzij de beroepsinstantie anders beslist.

2. Wanneer het in lid 1 genoemde lichaam van beroep geen rechtscollege is, moeten zijn

beslissingen altijd schriftelijk met redenen worden omkleed. Voorts moet het in dat geval

mogelijk zijn tegen die beslissingen beroep in te stellen bij een rechterlijke instantie in de zin

van artikel 234 van het Verdrag.’

Reeds onder de oude richtlijnen, was het recht van beroep neergelegd, zij het in min-
der uitgewerkte vorm. In artikel 5bis, lid 3 van Richtlijn 97/51/EG844 was bepaald:

‘De lidstaten dragen er zorg voor dat er op nationaal niveau geschikte mechanismen bestaan

zodat een partij die door een besluit van de nationale regelgevende instantie wordt geschaad,

het recht heeft bij een onafhankelijk lichaam in beroep te gaan.’
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843 Zie over deze discussie het rapport ‘De toekomst van de rechtsbescherming tegen de overheid. Van toet-
sing naar geschilbeslechting’, VAR-Commissie Rechtsbescherming, Den Haag: Boom Juridische uitge-
vers, 2004.

844 Richtlijn 90/387/EEG, zoals ingevoegd bij Richtlijn 97/51/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 6 oktober 1997 tot wijziging van Richtlijn 90/387/EEG en 92/44/EEG van de Raad met het oog op
de aanpassing aan een voor concurrentie gekenmerkte context in de telecommunicatie (Pb EG 1997,
L 295/3).
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In artikel 4 Kaderrichtlijn zijn nu additionele randvoorwaarden opgenomen, waarin
de belangrijkste contouren voor het nationale recht van beroep zijn gegeven. Deze uit-
werking werd noodzakelijk geacht, nadat was gebleken dat in de diverse lidstaten zeer
uiteenlopende (gerechtelijke) beroepsprocedures werden gehanteerd en deze proce-
dures een obstakel voor een effectief, nationaal toezicht op de telecommunicatiemarkt
konden vormen.845 Met name de lengte van de diverse procedures vormde daarbij een
essentieel struikelblok:

‘In a fast-moving market, players look to the NRA to resolve disputes rapidly. There is, how-

ever, clearly a trade-off between the quality of decisions on the one hand and rapid decision-

making in line with market developments on the other. In some Member States the incumbent

(and in some cases its subsidiaries) has been able to seize first mover advantage in the roll-out

of DSL services while entrants have been engaged in lengthy proceedings with regulators and

the courts.(...)

In a related matter, it appears that incumbents have, as a matter of strategy, continued the

practice of appealing systematically against NRA decisions (...). While due process is a funda-

mental legal principle, NRAs need to put in place disincentives for excessive delaying measu-

res. Operators are concerned at lengthy appeal procedures in Belgium, Germany and the

Netherlands, Austria and Finland.’846

Uit dit artikel kunnen diverse voorwaarden worden gedistilleerd, waaraan het natio-
nale systeem van rechtsbescherming dient te voldoen. Dit betreft de volgende elemen-
ten:
– doeltreffende regelingen;
– iedere gebruiker of onderneming die is getroffen;
– door een beslissing van een nationale regelgevende instantie;
– recht om beroep in te stellen;
– bij onafhankelijke rechterlijke instantie;
– met de nodige deskundigheid om zijn taken te kunnen uitoefenen;
– de feiten van de zaak worden op afdoende wijze in aanmerking genomen;
– doeltreffend mechanisme voor het instellen van beroep aanwezig is;
– uitspraak van de nationale regelgevende instantie blijft hangende het beroep van

kracht, tenzij de beslissing door de onafhankelijke rechterlijke instantie wordt
geschorst.

Hoewel artikel 4 Kaderrichtlijn belangrijke elementen voor de inrichting van de natio-
nale rechtsbeschermingsstelsel bevat, biedt de richtlijn evenwel weinig houvast voor
de interpretatie van deze elementen. Verschillende benaderingen zijn hierbij mogelijk.
Lasok heeft voor de interpretatie van deze begrippen aansluiting gezocht bij de juris-
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845 Zie over dit thema in het kader van geschilbeslechting in de diverse lidstaten: rapport British Institute
en Ottow 2005a.

846 Zie het Zevende Implementatierapport (2001), 15, www.europa.eu.int.
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prudentie van het Hof van Justitie ten aanzien van de rechtsbescherming tegen beslui-
ten van de instellingen van de Europese gemeenschap (artikel 230 EG-Verdrag).847

Deze benadering ligt hier evenwel niet voor de hand. De tekst van artikel 4 Kaderricht-
lijn doet vermoeden dat het recht van beroep is geïnspireerd op de Europese jurispru-
dentie van het Hof van Justitie met betrekking tot de vereisten van effectieve
rechtsbescherming. Artikel 4 Kaderrichtlijn ziet op het nationale recht van beroep ten
aanzien van besluiten van de nationale toezichthouders, gebaseerd op de Europese
telecommunicatierichtlijnen. Het betreft hier de doorwerking van het Europese recht,
waarbij het Europese beginsel van effectieve rechtsbescherming, zoals ontwikkeld
door het Hof van Justitie in zijn jurisprudentie, aan de orde is.

Opgemerkt dient te worden dat een discrepantie aanwezig is tussen de eisen die het
Hof van Justitie stelt aan het beroepsrecht tegen besluiten van de gemeenschapsinstel-
lingen op grond van artikel 230 EG-Verdrag en de vereisten inzake effectieve toegang
tot de nationale rechter. Het Hof van Justitie legt de termen ‘rechtstreeks en individu-
eel raken’, zoals neergelegd in artikel 230 EG-verdrag, restrictief uit en staat slechts een
beperkt beroep open (zie hierover nader paragraaf 9.5). Dit in tegenstelling tot de
reeds besproken jurisprudentie aangaan de effectieve rechtsbescherming in het kader
van de doorwerking van het Europese recht via de nationale rechter van de lidstaten,
waar het Hof van Justitie minder restrictieve criteria aan de dag legt en een ruimer
recht van beroep wordt gehanteerd. Dit verschil in benadering kan worden verklaard
vanwege het grote belang dat het Hof van Justitie hecht aan de doorwerking van het
Europese recht in het nationale recht, teneinde de effectiviteit van het gemeenschaps-
recht te vergroten. Artikel 4 Kaderrichtlijn dient in dat licht te worden bezien: het
betreft niet de toetsing van besluiten van gemeenschapsinstellingen doch is er op
gericht de effectieve doorwerking – via het nationale recht van beroep – van het Euro-
pese recht, in casu de telecommunicatierichtlijnen, te waarborgen.

Deze benadering is ook gevolgd door Advocaat-Generaal Geelhoed van het Hof van
Justitie in zijn conclusie in de zaak Connect Austria Gesellschaft.848 Deze zaak betrof de
reikwijdte van het recht van beroep, zoals dit was neergelegd in artikel 5bis, lid 3 van
Richtlijn 90/387/EEG (de voorloper van artikel 4 Kaderrichtlijn). De Oostenrijkse
rechter (het Verfassungsgerichtshof) had aan het Hof van Justitie de prejudiciële vraag
voorgelegd of deze bepaling rechtstreekse werking had. Het Verfassungsgerichtshof is
slechts bevoegd om na te gaan of er sprake is van een schending van een grondwette-
lijk gewaarborgd recht of van schending van een recht door toepassing van een
onrechtmatige vordering, een onrechtmatige wet of een onrechtmatig verdrag, doch
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847 Lasok 2004, p. 5.
848 Conclusie van A-G L.A. Geelhoed van 13 december 2001, Connect Austria Gesellschaft für Telecommu-

nication GmbH vs. Telecom-Control-Kommission, zaak C-462/99, in zijn arrest van 22 mei 2003 gaat het
Hof van Justitie niet specifiek op dit aspect in, doch overweegt in algemene zin dat de lidstaat op grond
van artikel 10 EG-Verdrag dient zorg te dragen voor een effectief recht van beroep dat in overeenstem-
ming is met de criteria van deze richtlijnbepaling: Jur. 2003, I-5197, r.o.v. 35-42.
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het was niet bevoegd kennis te nemen van beroepen tegen besluiten van de Oosten-
rijkse toezichthouder (Telekom-Control-Kommission).849

Geelhoed pleit voor een ruime rechtsbescherming op grond van artikel 5bis, lid 3 van
Richtlijn 90/387/EEG. Geelhoed overweegt dat dit richtlijnartikel een algemeen karak-
ter heeft en beoogt te garanderen dat de besluitvorming door de nationale regelgeven-
de instanties met de nodige waarborgen moet zijn omkleed. Bovendien moet de
mogelijkheid bestaan tegen dergelijke besluitvorming in beroep te gaan:

‘Het recht om in beroep te gaan is naar mijn oordeel onmisbaar in het stelsel van de richtlijn

en meer in het stelsel van de liberalisering van de telecommunicatiewetgeving. Nog los van het

gegeven dat alle bepalingen uit EG richtlijnen nauwgezet en volledig moeten worden omgezet,

betekent een en ander dat het recht in beroep te gaan niet beperkt mag worden uitgelegd. Een

beperking van de omvang van het beroepsrecht of van de soorten besluiten waarvoor het

beroep open staat acht ik niet toelaatbaar.’850

Geelhoed kent aan het recht van beroep, zoals neergelegd in artikel 5bis, lid 3 van
Richtlijn 90/387/EEG, de voorloper van artikel 4 Kaderrichtlijn, een ruime betekenis
toe en sluit daarbij niet aan bij de jurisprudentie ten aanzien van artikel 230 EG-Ver-
drag. Geelhoed kent daarbij belangrijke waarde toe aan de doelstellingen van de tele-
communicatieregulering (zie Hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.1). Dit Europese recht van
beroep heeft derhalve invloed op de reikwijdte van de nationale rechtsbescherming,
zoals de interpretatie van nationale bestuursrechtelijke begrippen (in de zaak Connect
Austria Gesellschaft betrof het de reikwijdte van het besluitbegrip, zie verder over dit
begrip paragraaf 9.4.1).

Artikel 4 Kaderrichtlijn en de Europese jurisprudentie hebben zowel een procedurele
als het materiële invloed op de inrichting van het nationale rechtsbeschermingssys-
teem. De procedurele component betreft de inrichting van de rechtsbescherming,
waarbij aspecten van doorlooptijden, de bezwaarschriftprocedure en (hoger) beroep
een rol spelen. In artikel 4 Kaderrichtlijn wordt gesproken over ‘doeltreffende regelin-
gen’ en een ‘doeltreffend mechanisme om in beroep te gaan’. Bovendien wordt uit-
drukkelijk vermeld dat de bevoegde nationale rechter over de nodige deskundigheid
beschikt om zijn taken te vervullen. Dit vormt een belangrijk aspect bij het aanwijzen
van de bevoegde rechter in telecommunicatiezaken. Daarnaast wordt bepaald dat het
beroep geen schorsende werking heeft, tenzij dit uitdrukkelijk door de nationale rech-
ter wordt bepaald. In paragraaf 9.3 zullen deze procedurele aspecten van de rechtsbe-
scherming aan de orde komen.
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849 Inmiddels is de Oostenrijkse wet gewijzigd: vanaf 1 juli 2000 is het Verwaltungsgerichtshof bevoegd
kennis te nemen van beroepen tegen besluiten van de Telekom-Control-Kommission.

850 Zie de overwegingen 47 en 48 van de hiervoor genoemde conclusie van Geelhoed in de zaak Connect
Austria Gesellschaft für Telecommunication GmbH vs. Telecom-Control-Kommission.
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De materiële component bevat elementen als de toegang tot de rechter en de (omvang
van de) rechterlijke toetsing. Daarbij wordt in artikel 4 Kaderrichtlijn het begrip ‘iede-
re gebruiker of onderneming die is getroffen ‘ en het begrip ‘beslissingen’ gehanteerd.
De vraag is of deze begrippen overeenstemmingen met de Nederlandse Awb-begrip-
pen als ‘belanghebbende’ en ‘besluit’. Daarnaast wordt ten aanzien van de rechterlijke
toetsing in artikel 4 Kaderrichtlijn bepaald dat ‘de feiten van de zaak op afdoende wijze
in aanmerking worden genomen’. Een marginale toetsing door de rechter lijkt hiermee
op gespannen voet te staan.

In de volgende paragrafen zullen deze Europese vereisten nader worden uitgewerkt en
worden afgezet tegen het huidige Nederlandse systeem.

9.3 Procedurele aspecten van de nationale rechtsbescherming

In het preadvies ‘Het verschil tussen duivenhokken en telecommunicatie. De
bestuurs(proces)rechtelijke obstakels bij het toezicht op de telecommunicatiemarkt’
werd gepleit voor maatregelen ter verkorting van de (beroeps)procedures bij het toe-
zicht op de telecommunicatiemarkt.851 Aanvankelijk werd hier sceptisch op gerea-
geerd,852 doch bij de behandeling van het wetsontwerp tot wijziging van de
Telecommunicatiewet heeft een belangrijke kentering plaatsgevonden (zie hierover
pararaaf 7.3.1).853 Deze kentering was mede te danken aan de cijfermatige onderbou-
wing van de duur van procedures bij OPTA, de Rechtbank Rotterdam en het CBB in
het rapport ‘Zes jaar bestuur en rechtspraak in de telecommunicatiemarkt’ van het
Instituut voor Informatierecht.854 Uit dit rapport kon worden afgeleid dat deze proce-
dures onacceptabel lang waren. In een markt, waar de technische ontwikkelingen zich
razendsnel afspelen (zie over de kenmerken van deze markt: Hoofdstuk 2, paragraaf
2.2.2), zijn lange doorlooptijden niet acceptabel. Uitspraken worden door deze ont-
wikkelingen ingehaald en komen hierdoor in veel gevallen als mosterd na de maaltijd.

Daarbij speelt nog een ander aspect een rol. In het genoemde preadvies is er tevens op
gewezen dat in te liberaliseren markten, snel ingrijpen een groot goed is. De voorma-
lige monopolist heeft belang bij uitstel van concurrentie en zal (beroep)procedures
inzetten om het liberaliseringsproces te vertragen.855 De kenmerken van de markt èn
de ontwikkeling van concurrentie vormen dan ook twee belangrijke kenmerken van
dit economisch rechtsgebied die pleiten voor effectieve beroepsprocedures. Op het
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851 Ottow 2003b, bijvoorbeeld p.138 en 204-205 en reeds eerder Ottow 2000.
852 Zie het Verslag van de algemene vergadering gehouden op 16 mei 2003 ter behandeling van de pread-

viezen van prof. mr. B.M.J. van der Meulen en mr. A.T. Ottow, Den Haag: Boom Juridische uitgevers,
2003.

853 Deze kentering is bijvoorbeeld ook waar te nemen in Verhey & Verheij 2005, p. 297-298, die zich in hun
preadvies meer openstellen voor afwijkingen van de algemene regels van de Algemene wet bestuursrecht.

854 Dommering e.a. 2003.
855 Ottow 2003b, p. 172. Zie Zevende Implementatierapport (2001), p. 15.
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terrein van de geschilbeslechting, waar OPTA reeds als een soort arbiter het geschil
tussen de betrokken marktpartijen oplost, speelt dit in versterkte mate. Immers, aan
de gerechtelijke procedure is reeds een contradictoire procedure vooraf gegaan, waar
OPTA zich boven partijen plaatst en zich een oordeel over het geschil velt. Zoals reeds
aangegeven in Hoofdstuk 4 (paragraaf 4.3) treedt OPTA hier niet op als een ‘gewoon’
bestuursorgaan, doch oefent zij een a-typische taak uit, met als doel tot een snelle
geschilbeslechting tussen marktpartijen te komen.

Doch ook vanuit het Europese beginsel van effectieve rechtsbescherming volgt dat
sprake dient te zijn van redelijke doorlooptijden. In Hoofdstuk 2 (paragraaf 2.3.2) is
hier reeds op gewezen. Uit dit beginsel leidt Temple Lang af dat de duur van procedu-
res redelijk moet zijn.856 Dit volgt tevens uit artikel 4 Kaderrichtlijn dat spreekt van
een ‘doeltreffend mechanisme’, waarvan slechts sprake kan zijn indien de doorlooptij-
den redelijk zijn. Op welke wijze de beroepsprocedures vorm kunnen worden gegeven,
zal hierna in deze paragraaf worden behandeld.

9.3.1 Doorlooptijden

In het kader van de Telecommunicatiewet (oud) vond de toenmalige Minister van Ver-
keer en Waterstaat het niet noodzakelijk de bestuursrechtelijke procedures in het licht
van de specifieke doelstellingen van het telecommunicatierecht aan te passen. Tijdens de
evaluatie van OPTA, die gedurende 2001 haar beslag heeft gekregen, is bij diverse aspec-
ten van het toezicht en rechtsbescherming stil gestaan. In het kabinetsstandpunt over de
evaluatie van OPTA erkende het kabinet het belang van een goede kwaliteit van en effi-
ciënte geschilbeslechtingsprocedures en klachtenbehandeling.857 Opgemerkt wordt dat
op dit terrein nog het nodige te verbeteren valt. Het kabinet liet het aan nader overleg
tussen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en OPTA over om in het kader van de
implementatie van de nieuwe ONP Review richtlijnen de gesignaleerde knelpunten mee
te nemen. Het kabinet gaf evenwel uitdrukkelijk te kennen de procedurele tekortkomin-
gen van de Telecommunicatiewet (oud) en de OPTA-wet, met name als gevolg van de
algehele toepasselijkheid van de Awb, niet structureel te zullen aanpakken:

‘Wel merkt het kabinet in dit verband het volgende op. De beslissingen die het college als

bestuursorgaan neemt zijn voor de betrokken partijen vaak zeer ingrijpend. Een goede rechts-

bescherming is dan ook onontbeerlijk. De Algemene wet bestuursrecht (Awb), in het bijzon-

der het daarin vervatte recht van bezwaar en beroep, biedt deze rechtsbescherming. Het, in

afwijking van de Awb, in zijn algemeenheid afzien van bijvoorbeeld de bezwaarfase acht het

kabinet dan ook niet gewenst.’858
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856 Temple Lang 2000, p. 395.
857 Brief van Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 9 juli 2001, Kamerstukken II, vergaderjaar

2000-2001, 21 693.
858 Brief van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Sta-

ten-Generaal van 9 juli 2001, Kamerstukken II 2000-2001, 21 693, nr. 56, p. 26.
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De Minister was niet bereid tot invoering van een speciale, versnelde procedure voor
telecommunicatiezaken.

Uit het genoemde rapport ‘Zes jaar bestuur en rechtspraak’ bleek evenwel dat de door-
looptijden van de bezwaar-, beroep en hoger beroep procedures te lang waren.859

Deze doorlooptijden werden in het rapport als ‘te lang’ gekwalificeerd.860 Van redelij-
ke termijnen kon onder deze omstandigheden niet worden gesproken. Tijdens de
behandeling van het wetsontwerp tot wijziging van de Telecommunicatiewet zijn
voorstellen tot verbetering ingediend. In de Derde Nota van Wijziging861 werden op de
valreep voor de plenaire kamerbehandeling enkele wijzigingsvoorstellen ingediend
met betrekking tot de mogelijkheden van rechtsbescherming tegen besluiten van
OPTA. In één klap zijn de bezwaarschrift- en beroepsprocedures tegen een groot aan-
tal besluiten van OPTA opgeheven (zie hierover nader paragrafen 9.3.2 en 9.3.3). De
Minister beoogt met deze nieuwe regelingen een einde te maken aan de lange door-
looptijden van procedures in de elektronische communicatiesector. In de toelichting
op de gewijzigde TW wordt opgemerkt:862

‘Effectieve geschillenbeslechting is een belangrijke doelstelling van het nieuwe Europese regel-

gevingskader en draagt bij aan centrale uitgangspunten van de nieuwe regelgeving zoals con-

currentiebevordering en een vitale en flexibele elektronische communicatiesector.’

en even verderop:

‘Allereerst merk ik op dat het bij de door Europa voorgeschreven beslechting van geschillen

gaat om beslechting van geschillen door een bestuursorgaan. Deze figuur waarbij het

bestuursorgaan naast de functie van bestuursorgaan feitelijk ook nog functioneert als een

“rechter”, is een voor Nederland ongebruikelijk figuur. De Algemene wet bestuursrecht is dan

ook niet toegesneden op deze situatie.’

De Minister wil het doen voorkomen alsof door de inwerkingtreding van de nieuwe
Europese ONP review richtlijnen een nieuw tijdperk is ontstaan, waarnaar de Neder-
landse wetgeving zich dient te richten. Deze nieuwe richtlijnen wijken evenwel op dit
punt niet af van de ‘oude’ richtlijnen. Zoals uiteengezet in Hoofdstuk 5 (paragraaf 5.5)
bestond ook onder het oude recht behoefte aan effectieve geschilbeslechting, mede ter
bevordering van concurrentiebevordering.863
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859 Dommering e.a.2003, p. 20-21.
860 Dommering e.a. 2003, p. 69.
861 Kamerstukken II, vergaderjaar 2003-2004, 28 851, nr. 22.
862 Kamerstukken II, vergaderjaar 2003-2004, 28 852, nr. 22, p. 5.
863 Ottow 2003b, Hoofdstuk 2.
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9.3.2 Bezwaarschriftprocedures

In het economisch bestuursrecht is de verplichte bezwaarfase altijd (in elk geval vanaf
de totstandkoming van de Mededingingswet) een heet hangijzer geweest. Vanuit het
algemene bestuursrecht werd echter gewezen op de voordelen van dit systeem, waar-
bij tevens het belang van harmonisatie van het bestuursrecht een zwaarwegend argu-
ment was (en nog steeds is).864 In zijn overzichtsartikel865 zet Van der Meulen de
diverse functies van de bezwaarschriftprocedure op een rij, waarbij hij met name wijst
op de rechtsbeschermings- en zeeffunctie van deze procedure. Daarnaast wijst hij er
op dat deze procedure zowel het bestuursorgaan als de belanghebbende in de gelegen-
heid stelt eventuele fouten te herstellen (de herstelfunctie). Van der Meulen erkent
evenwel dat de duur van de bezwaarschriftprocedures problematisch is, doch hij
vraagt zich af of de totale duur van een rechtelijke procedure zonder bezwaar, niet lan-
ger zal blijken dan de totale duur van een rechtelijke procedure die vooraf is gegaan
door bezwaar. Schueler866 wijst op de bezwaarschriftprocedure als ‘intern correctie
mechanisme’ (mede door inschakeling van een externe adviescommissie) voor indivi-
duele besluiten, ter compensatie voor het ontbreken van politieke controle op de onaf-
hankelijke toezichthouder. Van de bezwaarschriftprocedure kan naar zijn mening een
zekere corrigerende werking uitgaan.

Beziet men de praktijk van OPTA in de jaren 1997-2003 dan dient te worden gecon-
stateerd dat het vertragende effect van de bezwaarschriftprocedure (zie de genoemde
cijfers van het Instituut voor Informatierecht: een gemiddelde van 210 dagen, met uit-
lopers van 706 dagen) aanzienlijk is geweest en geen sprake lijkt te zijn geweest van
enige zevende werking. Hoewel dit niet in het rapport is onderzocht, blijken de belan-
gen van betrokken marktpartijen dermate groot dat zij in de meeste gevallen kiezen
voor een beroepsprocedure tegen besluiten van OPTA. De bezwaarschriftprocedure
lijkt daarbij geen remmende werking te hebben.867 In het rapport is wel geconstateerd
dat de bezwaarschriftprocedure een zeker corrigerend mechanisme heeft, waarbij de
kwaliteit van de beslissing op bezwaar beter is dan het primaire besluit.868 Dit corrige-
rend mechanisme kan evenwel geen separate grond opleveren voor het instandhou-
den van de bezwaarfase. Immers, ook het primaire besluit zelf dient aan alle door de
Algemene wet bestuursrecht gestelde (kwaliteits)eisen te voldoen. Bovendien heeft bij
dergelijke besluitvorming als de onderhavige reeds een dermate vergaande voorberei-
ding plaatsgevonden dat reeds alle argumenten en standpunten genoegzaam naar
voren zijn gebracht en door het bestuursorgaan zijn overwogen.
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864 Zie Verhey & Verheij 2005 hierover, p. 298-301. Zie tevens: Kamerstukken I, vergaderjaar 2003-2004,
27 563, B, p. 3.

865 Van der Meulen 2002.
866 Schueler 2004, p. 24-25.
867 Uit de kwantitatieve analyse van het rapport kan worden opgemaakt dat het aantal beroepsprocedures

tegen beslissingen op bezwaar (in de onderzochte periode) zeer aanzienlijk te noemen is.
868 Zie Dommering e.a. 2003, p. 70.
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Een ander aspect dat een rol dient te spelen bij de vraag of een bezwaarschriftproce-
dure moet worden toegepast, betreft de aard van het betrokken geschil en de context
waarbinnen dit geschil zich afspeelt.869 Bij de besluitvorming door OPTA betreft het
in veel gevallen ex ante maatregelen te treffen in een dynamische markt, waar techno-
logische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Op dit speciale karakter van het toe-
zicht door OPTA is ook gewezen door de Minister van Economische Zaken in de ‘Visie
op markttoezicht’.870 De Minister van Economische Zaken geeft in dit beleidsdocu-
ment aan dat de bezwaarschriftprocedure niet geschikt is voor toezicht gericht op ex
ante ingrijpen. Daar overweegt de Minister:

‘Bij ex ante ingrijpen is het wenselijk dat snel duidelijk wordt of het besluit van de markttoe-

zichthouder stand kan houden.’

De snelheid van de besluitvorming871 is – in het licht van de kenmerken van de betrok-
ken markt en het doel van de regulering – dan ook een belangrijk argument voor het
overslaan van de bezwaarfase. Dit belang dient zwaarder te wegen dan het belang van
de controlerende functie van de bezwaarschriftprocedure. Wat de aard van het betrok-
ken geschil betreft, kan met name worden gewezen op de geschilbeslechting door
OPTA. De aard van de geschilbeslechting (zie Hoofdstuk 4, paragraaf 4.3.1) brengt
met zich mee dat OPTA als een soort arbiter een oordeel geeft in een contradictoir
geschil, waarbij het opnieuw doorlopen van deze procedure in bezwaar geen toege-
voegde waarde lijkt te hebben.872 Dit betreft een type besluiten, waaraan bij het opstel-
len van de Algemene wet bestuursrecht niet is gedacht.873

Een afzonderlijk argument dat pleit tegen de bezwaarschriftprocedure voor bepaalde
besluiten van OPTA, is de betrokkenheid van de Europese Commissie in het kader van
de artikel 7 Kaderrichtlijn procedure (zie Hoofdstuk 5, paragraaf 5.3). Indien de Com-
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869 Vgl. Konijnenbelt 2003, besproken in Hoofdstuk 1, paragraaf 1.5.1.
870 Het rapport Visie op markttoezicht, p. 12. Daarnaast noemt de Minister als argument voor het afschaf-

fen van de bezwaarfase het feit dat reeds een uitgebreide consultatieronde heeft plaatsgevonden. Dit
argument voegt echter niets toe. In de eerste plaats is dit niet juist voor elk ex ante ingrijpen door
OPTA. Ten tweede vormt dit reeds een separate grond voor het overslaan van deze fase (zie artikel 7.1,
lid 1, sub d Awb).

871 Verhey & Verheij 2005, p. 298: zij menen dat de behoefte aan een snelle definitieve beslissing in zijn
algemeenheid geen overtuigend argument is. Zij zien daarbij – wat telecommunicatie betreft – het ex
ante karakter van de regulering en de kenmerken van de betrokken markt over het hoofd. De snelheid
vormt geen separate grond, doch vloeit uit deze kenmerken voort. Tot deze kenmerken behoort ook het
feit dat in deze markt het traineren van de rechtsgang tot voordeel kan strekken van een bepaalde
marktpartij. Deze zal in de meeste gevallen besluiten alle openstaande rechtsmiddelen te gebruiken ter
voorkoming van de uitvoering van het besluit van de toezichthouder. Vgl. Kamerstukken I, vergaderjaar
2003-2004, 28 851, C, p. 29.

872 In het genoemde rapport van het Instituut voor Informatierecht is evenwel niet onderzocht in hoeveel
procent van de gevallen het primaire besluit in de bezwaarfase in stand is gebleven. In de praktijk blijkt
dit evenwel vrijwel altijd het geval te zijn.

873 Verhey & Verheij 2005, p. 298.
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missie, als een externe onafhankelijke deskundige, haar oordeel geeft over het ont-
werpbesluit, is reeds sprake van een extra waarborg, welke in zeker opzicht is te verge-
lijken met een toetsing door een externe bezwaarschriftencommissie. In die gevallen,
heeft het doorlopen van een bezwaarschriftenprocedure geen additionele functie. Ver-
der kan worden gewezen op het vereiste van doeltreffendheid, zoals dat door artikel 4
Kaderrichtlijn wordt vereist. Indien de bezwaarschriftprocedure uitmondt in grote
vertragingen kan niet van een doeltreffende regeling worden gesproken. Bovendien
gaat artikel 4 Kaderrichtlijn uit van een beroepsprocedure door een onafhankelijke
instantie, hetgeen in de bezwaarprocedure niet het geval is.874

De historie van de bezwaarschriftprocedure bij het telecommunicatietoezicht is grillig
geweest. De bezwaarschriftprocedure was – tot de inwerkingtreding van de herziene
Telecommunicatiewet (2004) – voor telecommunicatie (en post)zaken een verplichte
fase. OPTA had tijdens haar eerste evaluatie (2002) sterk gepleit voor de afschaffing
van deze verplichte fase om de doorlooptijd van de procedures te versnellen. Dit ver-
zoek heeft het kabinet in de evaluatie uitdrukkelijk afgewezen.875 Dit was een opval-
lend standpunt, gezien het bijna gelijktijdige voorstel tot invoering van een
facultatieve bezwaarschriftprocedure bij de NMa en de DTe door het ZBO-wetsvoor-
stel. Deze keuze had voor de Telecommunicatiewet tevens voor de hand gelegen.876

In de Telecommunicatiewet is – uiteindelijk – een nieuw artikel 17.1 opgenomen, waa-
rin voor een groot aantal besluiten de bezwaarschriftprocedure wordt afgeschaft:

‘Artikel 17.1

Tegen besluiten die door het college zijn genomen op grond van hoofdstuk 6, 6A, 6B of 12,

kan een belanghebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

In afwijking van artikel 8:7 van de Algemene wet bestuursrecht is voor beroep tegen besluiten,

niet zijnde besluiten als bedoeld in het eerste lid, de rechtbank te Rotterdam bevoegd.

Ten aanzien van besluiten die door het college zijn genomen op grond van hoofdstuk 6, 6A,

6B of 12, blijft artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht buiten toepassing.’

Dit betekent in concreto geen voorafgaande bezwaarschriftprocedure tegen besluiten
van OPTA met betrekking tot interoperabliteit (Hoofdstuk 6), geschillen (Hoofdstuk
12), aanwijzingen en de daaraan verbonden verplichtingen (Hoofdstukken 6A en 6B).
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874 Op dit laatste element wordt tevens gewezen in het rapport S. Prechal e.a., ‘ “Europeanisation” of the
Law: Consequences for the Dutch Judiciary’, 2005, p. 39.

875 Brief van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Sta-
ten-Generaal van 9 juli 2001, Kamerstukken II, als vergaderjaar 2000-2001, 21 693, nr. 56, p. 26.

876 Zie voorstel artikel 93 van voorstel tot Wijziging van de Mededingingswet in verband met het omvor-
men van het bestuursorgaan van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursor-
gaan (gewijzigd voorstel van wet d.d. 5 februari 2002), Kamerstukken I, als vergaderjaar 2001/02, 27
639, nr. 228.
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Voor besluiten van OPTA, waarvoor geen speciale regeling in de Telecommunicatie-
wet is opgenomen, zijn de algemene regels van de Algemene wet bestuursrecht van
toepassing. In de Wet tot wijzing van de Algemene wet bestuursrecht inzake recht-
streeks beroep877 wordt in artikel 7.1a nu de mogelijkheid geboden de bezwaarschrift-
procedure met wederzijds goedvinden van belanghebbende(n) en het bestuursorgaan
over te slaan. Deze nieuwe regeling van de Awb zal dus ook gaan gelden voor beslui-
ten van OPTA, waarvoor de bezwaarschriftprocedure wèl van toepassing is. Bovendien
geldt de bezwaarprocedure krachtens artikel artikel 7.1, lid 1, sub d Awb niet voor die
besluiten, waarvoor de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (voorheen de
uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure) is voorgeschreven (zie hierover
Hoofdstuk 4, paragraaf 4.2.3) Voor de Telecommunicatiewet is de nieuwe situatie (wat
de bezwaarfase betreft) dan als volgt samen te vatten:
– besluiten waarvoor de bezwaarfase in zijn geheel is uitgesloten (artikel 17.1 Tw);
– besluiten waarbij een uniforme openbare voorbereidingsprocedure is voorge-

schreven en geen bezwaarfase meer dient te worden gevolgd (artikel 6b.1 Tw jo
Afdeling 3.5 Awb jo artikel 7.1, lid 1, sub d Awb);

– alle overige besluiten van OPTA, met de mogelijkheid van rechtstreeks beroep
(artikel 7.1a Awb).

Door deze uiteenlopende regelingen is de situatie voor besluiten van OPTA – wat de
toepasselijkheid van de bezwaarfase betreft – wel erg onoverzichtelijk geworden. Het
is zeer de vraag of een uiteenlopende behandeling van de diverse besluiten wel nood-
zakelijk is en of niet beter voor een uniforme regeling kan worden gekozen.

Opvallend is dat voor de procedures bij de NMa en DTe de bezwaarschriftprocedure
niet (voor bepaalde besluiten) is geschrapt. Zowel bij de NMa als de DTe was de
bezwaarschriftprocedure een verplichte fase (met uitzondering van de concentratiebe-
sluiten van de NMa878), waarbij bij de DTe slechts beroep in een instantie (het CBB)
openstaat (met uitzondering van de punitieve besluiten) en de besluiten van de NMa
in twee rechterlijke instanties kunnen worden getoetst.879 Recentelijk is dit systeem
aangepast,880 maar daarbij wordt – zonder nadere motivering – evenwel niet aangeslo-
ten bij de voor OPTA gekozen systematiek, maar bij de regeling van rechtstreeks
beroep van artikel 7.1a Awb. Daarmee is voor de Mededingingswet de aanvankelijk
voorgestelde regeling, waarbij een belanghebbende rechtstreeks beroep bij de Recht-
bank Rotterdam kan indienen, met de mogelijkheid de zaak alsnog voor bezwaar
terug te verwijzen naar het bestuursorgaan (de facultatieve bezwaarschriftprocedure),
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877 Kamerstukken I, vergaderjaar 2002-2003, 27 563, nr. 236 en nr. B, Wijziging van de Algemene wet
bestuursrecht en enige andere wetten in verband met de mogelijkheid om de bezwaarschriftprocedure
met wederzijds goedvinden buiten toepassing te laten (rechtstreeks beroep).

878 Artikel 93 Mw.
879 Zie voor de diverse procedurele verschillen tussen de NMa, DTe en OPTA: Ottow & Schong 2002, p.

128-134 en Van der Meulen 2002, p. 90.
880 Derde Nota van Wijziging, Kamerstukken II, vergaderjaar 2003-2004, 28 851, nr. 22, artikel XXXIIC.
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in zijn geheel vervallen.881 Nu geldt de mogelijkheid van rechtstreeks beroep op basis
van artikel 7.1b Awb nieuw.882 Vooralsnog blijven dus verschillen in rechtsbescher-
ming bestaan tussen de diverse bestuursorganen. Van uniformering (zoals in de toe-
lichting wordt gesuggereerd883) is vooralsnog geen sprake. Inmiddels is wel door de
Minister van Economische zaken aangegeven dat ook voor de NMa en DTe, daar waar
sprake is van ex ante ingrijpen, de verplichte bezwaarfase zal worden afgeschaft.884

9.3.3 Beroep in één of twee instanties

Met de bezwaarschriftprocedure vergelijkbare overwegingen spelen bij de vraag of een
beroep in een danwel twee instanties dient open te staan. Artikel 4 Kaderrichtlijn laat
in het midden op welke wijze de nationale gerechtelijke procedures dienen te worden
ingericht. Dit is in overeenstemming met de jurisprudentie van het Hof van Justitie,
waarin het hof uitdrukkelijk heeft overwogen dat het aan de lidstaten is binnen hun
eigen rechterlijke organisatie de rechtsbescherming te effectueren.885 De enige eis die
artikel 4 Kaderrichtlijn stelt is dat de nationale rechter over de nodige deskundigheid
dient te beschikken om zijn taken te kunnen uitoefenen. Hoewel hierover niets is
bepaald danwel is toegelicht, ligt het voor de hand dat deze deskundigheid dient te
zien op expertise over de telecommunicatiemarkt en de toepasselijke regulering. Deze
deskundigheid is destijds bij de totstandkoming van de Telecommunicatiewet (oud)
en ook de Mededingingswet, de Gaswet en Elektriciteitswet het argument geweest de
beroepszaken te concentreren bij de bestuursrechter van de Rechtbank Rotterdam en
het CBB.
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881 Zie artikel 93 gewijzigde Mededingingswet: Wijziging van de Mededingingswet in verband met het
omvormen van het bestuursorgaan van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig
bestuursorgaan, Stb. 2005, 172.

882 Zie over de inwerkingtreding van deze wet ten aanzien van besluiten van de NMa: Beleidsregels van de
d-g NMa, Stcrt. 2004, 168, p. 19. Voor de Gaswet en Elektriciteitswet geldt voor de meeste besluiten geen
bezwaarfase: artikel 81c Gaswet en artitkel 61 Elektriciteitswet.

883 Kamerstukken II, vergaderjaar 2003-2004, 28 852, nr. 22, p. 8.
884 Rapport Visie op markttoezicht, p. 12.
885 Zie de zaken: HJEG 17 september 1997, Dorsch Consult, zaak C-54/96, Jur. 1997, p. I-4961 en HJEG 24

september 1998, Evobus Austria, zaak C-111/97, Jur. 1998, p. I-4961. In deze laatste zaak heeft het Hof
van Justitie bepaalt dat artikel 1 van Richtlijn 92/13/EG (welk artikel een met artikel 4 Kaderrichtlijn
vergelijkbaar recht van beroep bevat) geen rechtstreekse werking heeft, doch dat de nationale rechter
binnen het kader van zijn bevoegdheden dient te bezien in hoeverre de bepalingen van nationaal recht
zodanig kunnen worden uitgelegd dat het recht van beroep, zoals neergelegd in de richtlijn, kan wor-
den geëffectueerd. A-G Geelhoed komt in zijn conclusie in de reeds besproken zaak Connect Austria
Gesellschaft tot dezelfde conlusie ten aanzien van de uitvoering van artikel 4 Kaderrichtlijn. In dezelfde
zin het Hof van Justitie in zijn arrest in deze zaak, doch het Hof van Justite overweegt dat een nationa-
le bepaling die een behandeling van een bepaald beroep verbiedt in strijd met de richtlijnbepaling, door
de nationale rechter buiten toepassing dient te worden gelaten: HJEG 22 mei 2003, Connect Austria
Gesellschaft vs. Telekom-Control-Kommission, zaak C-462/99, Jur. 2003, p. I-5197, r.o.v. 42.
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De Telecommunicatiewet (oud) voorzag in een beroep bij de Rechtbank Rotterdam
voor alle beslissingen op bezwaar van OPTA (artikel 17, lid 1 Tw (oud)) en vervolgens
in een hoger beroep bij het CBB (zie artikel 20 Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorga-
nisatie (‘Wbbo’) juncto onderdelen 2 (Postwet) en 3 (Tw) van de bijlage bij de Wbbo).

Uit het reeds besproken rapport ‘Zes jaar bestuur en rechtspraak telecommunicatie’
volgde dat de doorlooptijd van de rechtbankprocedures aanzienlijk was (gemiddeld
416 dagen met uitlopers tot 1163 dagen). In de Derde Nota van Wijziging886 bij de her-
ziening van de Telecommunicatiewet werd op deze lange doorlooptijden gewezen en
werd – met name wat de geschilbeslechting betreft – benadrukt dat ‘de tot nu toe
bestaande mogelijkheid van beroep in twee (rechtelijke) instanties bij geschilbeslech-
ting overbodig’ is en ‘leidt deze slechts tot lange procedures’. Daarbij wordt tevens
terecht gewezen op een doelmatige uitoefening van de taken door de toezichthouder
in deze dynamische sector:887

‘De noodzaak tot snelheid enerzijds en de relatieve vluchtigheid van het ingrijpen anderzijds,

verdraagt zich niet met een systeem van rechtsbescherming dat ertoe leidt dat pas na het ver-

strijken van de geldigheid van de getroffen maatregelen duidelijk wordt of deze gerechtvaar-

digd waren. Vanuit deze optiek bezien zijn er derhalve met betrekking tot deze categorie

besluiten goede gronden om het aantal stappen in de rechtsbescherming terug te brengen voor

zover het fundamentele recht op die rechtsbescherming zich hiertegen niet verzet.’

Voor deze categorie besluiten is reeds bijzonder dat een nationale en Europese consul-
tatie is voorgeschreven die extra waarborgen biedt voor de deugdelijkheid van de
besluitvorming van de toezichthouder (zie Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2.1 en 4.2.3).

Als gevolg van artikel 17.1 Tw (nieuw) staat nu beroep in één instantie bij het CBB
open tegen besluiten van OPTA met betrekking tot interoperabliteit (Hoofdstuk 6),
geschillen (Hoofdstuk 12), aanwijzingen en de daaraan verbonden verplichtingen
(Hoofdstukken 6A en 6B). Als gevolg van het Amendement Van Dam888 is deze nieu-
we regeling uitgebreid tot alle handhavingsbesluiten van OPTA. Dit is slechts anders
voor handhavingsbesluiten die punitieve sancties inhouden. Als gevolg van verdrags-
bepalingen889 dient in deze gevallen beroep in twee instanties open te staan.

De systematiek van de Telecommunicatiewet en de Gaswet en Elektriciteitswet wijken
met het systeem van een beroep in één instantie af van de algemene regeling van de
Algemene wet bestuursrecht, waarvoor in de meeste gevallen slechts beroep in één
instantie bestaat (artikel 61 Gaswet en artikel 82 Elektriciteitswet). Een ander terrein,
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886 Kamerstukken II, vergaderjaar 2003-2004, 28 851, nr. 22, p. 6.
887 Idem,p. 7.
888 Kamerstukken II, vergaderjaar 2003-2004, 28 851, nr. 36.
889 Artikel 14, lid 5 IVBPR. Zie hierover: Kamerstukken I, vergaderjaar 2003-2004, 28 851, C, p. 32.
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waar ook van deze hoofdregel wordt afgeweken, betreft het milieurecht. Ook in vrij-
wel het gehele milieurecht bestaat slechts een beroep in één instantie.890 Over de
noodzaak tot invoering van twee instanties op het gebied van het milieurecht zijn de
meningen verdeeld. Nijmeijer is van oordeel dat onvoldoende redenen voor dit rechts-
gebied bestaan om een uitzondering op de hoofdregel toe te staan.891 De duur van de
procedures en de wijze van totstandkoming (in veel gevallen via de procedure van de
uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure) vormen naar zijn mening geen over-
tuigende argumenten tot het overslaan van een beroepsinstantie. Ook het argument
dat milieuzaken een dermate ingewikkelde materie betreffen dat zij in enige instantie
door de Afdeling bestuursrechtspraak zouden moeten worden behandeld acht hij niet
overtuigend.892 De benodigde kennis kan naar zijn mening ook na enige tijd bij de
rechtbanken worden verkregen en zou de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak,
indien nodig, over de milieutechnische aspecten van het geschil aan de rechtbanken
kunnen adviseren. Ook Verhey & Verheij menen dat gezien de grote complexiteit van
grote delen van het hedendaagse bestuursrecht een beroep in twee instanties wense-
lijk is. Zij achten gezien deze complexiteit een herkansingsmogelijkheid in beginsel
noodzakelijk.893 Ook achten zij het niet juist dat in telecommunicatiezaken voor
handhavingsbesluiten van OPTA twee verschillende systemen naast elkaar bestaan:
twee instanties in het geval van een boete en een instantie in het geval van een last
onder dwangsom. Het is volgens hen ‘heel ongelukkig’ dat voor beide besluiten ver-
schillende rechtsgangen openstaan.894 Zij zien dit slechts anders voor geschilprocedu-
res, waar OPTA reeds als ‘rechtertje’ heeft gespeeld. In deze contradictoire procedure
achten zij het voldoende dat na de geschilprocedure, nog slechts één rechterlijke
instantie openstaat.

In hoeverre rechtvaardigen de kenmerken van het telecommunicatierecht nu een
afwijking van de hoofdregel? De complexiteit van de materie zouden inderdaad kun-
nen pleiten voor een beoordeling in twee instanties. Tegelijkertijd kan het onderbren-
gen van het overgrote deel van de zaken bij één instantie, de noodzakelijke
specialisatie bevorderen. Deze concentratie van beroepszaken bij het CBB komt de
vereiste doeltreffendheid en deskundigheid van de gerechtelijke beroepsprocedure ten
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890 Zie voor een overzicht van de diverse beroepssystemen de discussienota ‘Keuzen voor de bestuursrecht-
spraak’ van 2001 (te vinden via www.justitie.nl onder Thema’s/Wetgeving/Dossiers/Awb/Nota’s), dat
voor een groot deel nog actueel is. Zie tevens brief van Minister van Justitie 28 april 2004: Kamerstuk-
ken II 2003-2004, 25 425, nr. 7.

891 Nijmeijer 200, p.1 en 8 en de literatuurverwijzingen aldaar. Zie ook Uylenburg 1992, p. 158.
892 Zie tevens Michiels 2001, p. 38.
893 Verhey en Verheij 2005, p. 296-298.
894 In het rapport ‘Zes jaar bestuur en rechtspraak’ is hiervoor juist gepleit voor de invoering van een

gerechtelijke instantie voor handhavingsbesluiten (met uitzondering van de boetebesluiten): Domme-
ring e.a. 2003, p. 71. Daardoor wordt voor bijna alle besluiten van OPTA hetzelfde systeem toegepast.
Bovendien bevordert de snellere doorlooptijd voor dergelijke besluiten de effectiviteit van het handha-
vingstoezicht.
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goede. De praktijkervaring sinds de invoering van de herziene Telecommunicatiewet
toont ook aan dat deze regeling goed functioneert. De doorlooptijden zijn bij het CBB
(vooralsnog) kort.895 Marktpartijen krijgen hierdoor snel rechtszekerheid over de
rechtsgeldigheid van de besluiten van OPTA en als gevolg daarvan over hun positie op
de markt.896 Zoals reeds eerder betoogd (zie hiervoor paragraaf 9.3.2), zijn het met
name de kenmerken van deze dynamische markt die nopen tot korte procedures en
dus één feitelijke instantie.897 Deze overweging dient doorslaggevend te zijn bij de
inrichting van de rechtsbescherming.

Ook in andere lidstaten zijn – mede naar aanleiding van de vereisten van artikel 4
Kaderrichtlijn – aanpassingen aan het toepasselijke rechtssysteem verricht om de
effectiviteit van de rechtsbescherming te vergroten.

In het Verenigd Koninkrijk stond slechts een zeer beperkte mate van judicial review bij
de High Court open tegen besluiten van Oftel (nu Ofcom). In het licht van artikel 4
Kaderrichtlijn werd het noodzakelijk geacht de Competition Appeal Tribunal tussen te
voegen, als de bevoegde beroepsinstantie tegen besluiten van Ofcom, met full appeal
on the merits. In tegenstelling tot de High Court kan de Competition Appeal Tribunal
de besluiten van Ofcom volledig toetsen.

In Duitsland bestond een beroepsprocedure met beroep in twee feitelijke instanties
(Verwaltungsgericht Köln en Oberverwaltungsgericht Münster) en daarna voor cassatie
bij Bundesverwaltungsgericht. Aan deze gerechtelijke procedure ging geen bezwaar-
schriftpocedure vooraf. In de herziene Duitse telecommunicatiewet is de gerechtelijke
procedure terug gebracht tot één feitelijke instantie en de mogelijkheid tot cassatie
tegen besluiten van RegTP, de Duitse toezichthouder.

Een opmerkelijk systeem kent de Franse wet. Alle geschilbesluiten van ARCEP (voor-
heen ART) op grond van artikel L.36-8 Code des Postes et Télecommunications (betref-
fende geschilbeslechting) dienen in beroep te worden behandeld door de civiele
rechter, de Cour d’appel de Paris. Deze civiele procedure speelt zich af tussen de twee
bij het geschil betrokken marktpartijen. ARCEP is geen procespartij in deze procedu-
re, doch wordt door de civiele rechter slechts als externe deskundige gehoord. Alle
overige besluiten van ARCEP zijn appellabel voor de administratieve rechter in twee
instanties.
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895 Vooralsnog wordt de vrees, zoals geuit door Van der Meulen (zie paragraaf 9.3.2) dat de totale lengte
van de procedures door het wegvallen van de bezwaarschriftprocedures mogelijk langer zal zijn dan
met een bezwaarschrifprocedure, niet bewaarheid.

896 Zie bijvoorbeeld CBB 24 november 2004, T-Mobile vs. OPTA en Yarosa, LJN AR6450.
897 Hierop is ook gewezen door R. Winter, voorzitter van het CBB, tijdens zijn openingsspeech bij het con-

gres ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het CBB, 1 juli 2005.
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9.4 Materiële aspecten van de nationale rechtsbescherming

9.4.1 Toegang tot de nationale rechter

Zoals reeds in de inleiding van dit hoofdstuk geschetst, vindt over de omvang van de
rechtsbescherming in het huidige bestuursrecht de nodige discussie plaats. Aan de ene
kant wordt gepleit voor een inperking van de rechtsbescherming door een herijking
van het belanghebbendenbegrip. Door de invoering van een relativiteitseis, zou kun-
nen worden voorkomen dat sprake is van toegang tot de rechter daar waar dit niet
noodzakelijk wordt geacht. Aan de andere kant wordt het besluitbegrip als belangrijk-
ste aanknopingspunt voor rechtsbescherming tegen optreden van bestuursorganen
niet langer bevredigend geacht. Ten aanzien van economische toezichthouders wordt
een ruimere rechterlijke controle op de rechtmatigheid van allerlei voorschriften van
marktautoriteiten gezien als een middel ter compensatie voor het ontbreken van
democratische controle.898 Bij deze discussie over toegang tot de rechter kan de Euro-
peesrechtelijke dimensie – in het licht van de vereisten van effectieve rechtsbescher-
ming en artikel 4 Kaderrichtlijn – niet buiten beschouwing blijven. In deze paragraaf
zullen enkele aspecten van het besluit- en belanghebbendenbegrip de revue passeren.

Het besluitbegrip
Als uitgangspunt dient hier het recht van beroep, zoals neergelegd in artikel 4 Kader-
richtlijn, te worden gehanteerd. In artikel 4 Kaderrichtlijn wordt gesproken over een
‘beslissing’. Welke beslissingen worden hierbij bedoeld? Niet vanzelfsprekend is dat dit
begrip dezelfde inhoud heeft als het Nederlandse besluitbegrip van de Algemene wet
bestuursrecht. In de reeds aangehaalde conclusie in de zaak Connect Austria Gesell-
schaft899 (paragraaf 7.2) benadrukt Geelhoed (over de voorloper van artikel 4 Kader-
richtlijn) dat een beperking van de omvang van het beroepsrecht door het
beroepsrecht te beperken tot bepaalde soorten besluiten, in zijn visie niet toelaatbaar
is. Hij acht het recht van beroep onmisbaar in een stelsel van de liberalisering van 
de telecommunicatiemarkt, waarbij hij mede de doelstellingen van de telecommuni-
catieregulering in ogenschouw neemt. Geelhoed pleit derhalve voor een ruime 
rechtsbescherming tegen besluiten van de nationale toezichthouders op de telecom-
municatiemarkt.

Deze visie sluit aan bij het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Borelli,900 waarin
het hof als een algemeen beginsel van Europees recht vastlegt dat particulieren en
ondernemingen moeten kunnen opkomen tegen besluiten van een nationale autori-
teit:
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898 Verhey & Verheij 2005, p. 301-302.
899 Conclusie van A-G L.A. Geelhoed van 13 december 2001, Connect Austria Gesellschaft für Telecommu-

nication GmbH vs. Telecom-Control-Kommission, zaak C-462/99, Jur. 2003, p. I-5197.
900 HJEG 3 december 1992, zaak C-97/91, Jur. 1992, p. I-6313.
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‘13 Het staat derhalve aan de nationale rechterlijke instanties om zich, in voorkomend geval

na een prejudiciële verwijzing naar het Hof, uit te spreken over de wettigheid van de betrok-

ken nationale handeling, en wel onder dezelfde voorwaarden als gelden bij elk definitief

besluit van dezelfde nationale autoriteit dat voor derden bezwarend kan zijn, en zij dienen het

daartoe ingestelde beroep derhalve als ontvankelijk te beschouwen, ook indien het nationale

procesrecht niet in een dergelijk geval voorziet.

14 Gelijk immers het Hof heeft overwogen in, onder meer, zijn arresten van 15 mei 1986 (zaak

222/84, Johnston, Jur. 1986, blz. 1651, r.o. 18) en 15 oktober 1987 (zaak 222/86, Heylens,

Jurispr. 1987, blz. 4097, r.o. 14), vormt het vereiste van rechterlijke controle van elk besluit van

een nationale autoriteit een algemeen beginsel van gemeenschapsrecht, dat voorvloeit uit de

constitutionele traditie die alle Lidstaten gemeen hebben, en dat eveneens is neergelegd in de

artikelen 6 en 13 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.’

Uit dit arrest kan worden afgeleid dat indien het gemeenschapsrecht rechten toekent
aan particulieren (zowel op grond van het primaire als secundaire gemeenschaps-
recht), de lidstaten dienen te voorzien in een stelsel van effectieve rechtsbescherming
tegen besluiten die de effectuering van die rechten kunnen belemmeren.901 Dit recht
houdt in dat een particulier of onderneming effectieve toegang tot de nationale rech-
ter moet hebben om zijn aan het gemeenschapsrecht ontleende rechten te kunnen
afdwingen.902 Hoewel het Hof van Justitie in deze zaak het nationale procesrecht als
uitgangspunt neemt (‘onder dezelfde voorwaarden als (...) bij elk definitief besluit van
dezelfde nationale autoriteit’), wordt het recht van beroep wel gelieerd aan ‘elk besluit
van een nationale autoriteit’ en dient het nationale procesrecht zo te worden uitgelegd
dat ook de in deze zaak betrokken besluiten onder de reikwijdte van het besluitbegrip
vielen. In deze zaak betrof het een advies van een nationale autoriteit aan de Europe-
se Commissie. Dit advies was voor de toekenning van subsidies door de Europese
Commissie bindend. Bij de beoordeling van de rechtmatigheid van het besluit van de
Commissie, diende het Hof van Justitie uit te gaan van de wettigheid van de hande-
ling van de nationale autoriteit. Het hof geeft evenwel aan dat de nationale rechter in
staat dient te zijn deze handeling van de betrokken autoriteit (het advies) te toetsen.
Een beperking van de soort besluiten, waartegen beroep openstaat, valt derhalve
moeilijk te verenigen met het algemene beginsel van toegang tot de rechter.

Dit geldt met name voor toezichthouders (marktautoriteiten), die bij de uitoefening
van hun taken veelvuldig gebruik maken van diverse instrumenten, welke niet als een
besluit zijn te kwalificeren en daardoor niet in rechte toetsbaar zijn. Ook in de prak-
tijk van OPTA speelt dit een belangrijke rol. Belangrijke beslismomenten van OPTA
monden in veel gevallen niet direct uit in een besluit doch zien eerder op een niet-
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901 Vermeulen 2001, p. 123.
902 Widdershoven 1996, p. 113.
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ingrijpen,903 een (voorlopig)904 (rechts)oordeel905 of richtsnoeren.906 Daarnaast neemt
OPTA incidenteel een voorlopig besluit. Bij al deze verschillende verschijningsvormen
doet zich de vraag voor of sprake is van een besluit in de zin van artikel 1:3, lid 1 Awb.

Ten aanzien van een voorlopig oordeel van de NMa heeft de Rechtbank Rotterdam snel dui-

delijkheid gegeven: dit is geen besluit waartegen bezwaar of beroep open staat.907 De recht-

bank heeft dit later ook bevestigd voor oordelen van OPTA.908

Interessant in dit verband betreft de correspondentie tussen OPTA en KPN Telecom aangaan-

de de transittarieven die de Business Unit Carrier services van KPN Telecom aan andere tele-

communicatieondernemingen in rekening bracht.909 In de eerste brief constateerde OPTA

een overtreding van de Tw in de andere twee brieven kondigde OPTA handhavingsmaatrege-

len (last onder dwangsom) aan. KPN Telecom maakte tegen de eerste brief bezwaar. OPTA

verklaarde dit bezwaar niet-ontvankelijk, aangezien geen sprake zou zijn van een rechtshan-

deling. Het argument van KPN Telecom dat sprake zou zijn van een als definitief bedoeld

rechtsoordeel omtrent de toepasselijkheid van wettelijke voorschriften, werd door het college

niet aanvaard. Het gevolg van deze beslissing van OPTA is dat de nadruk geheel op het hand-

havingstraject komt te liggen en niet separaat tegen het onderliggende oordeel kan worden

opgekomen. OPTA meende evenwel dat in casu niet aan het door de jurisprudentie ontwik-

kelde criterium was voldaan: het was voor KPN Telecom niet onevenredig bezwarend om een

handhavingsbesluit af te wachten.910
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903 Zo werd Versatel niet-ontvankelijk verklaard in haar bezwaar en beroep tegen een – impliciete – wei-
gering van OPTA tot het geven van een aanwijzing aan KPN Telecom: Rb. Rotterdam 25 november
2002, Versatel vs. OPTA, reg. nr. TELEC 00/1676-SIMO, niet gepubliceerd.

904 Zie bijvoorbeeld: ‘Voorlopig oordeel initieel tarief ontbundelde toegang tot de aansluitlijn’ (MDF
access) van 28 oktober 1999, www. opta.nl.

905 Zie bijvoorbeeld: Oordeel interconnecterende huurlijnen van 20 december 2002 (kenmerk
OPTA/IBT/2002/204306), www.opta.nl.

906 Zie bijvoorbeeld: Richtsnoeren van OPTA/NMa met betrekking tot geschillen over toegang tot
omroepnetwerken van 17 augustus 1999 (kenmerk OPTA/IBT/99/7064), www.opta.nl. Zie bijvoor-
beeld voor een rechtsoordeel: Oordeel van het college van de Onafhankelijke Post en telecommunica-
tie Autoriteit over de evaluatie van het door OPTA gehanteerde beoordelingskader voor de kortingen
van KPN op de vaste telefoondienst van 12 december 2001, www.opta.nl. Voorbeelden hiervan zijn
artikel 6.7, lid 3 Tw (oordeel van OPTA over de referentie-interconnectie-aanbieding), het (oorspron-
kelijke) artikel 36 Besluit ONP Huurlijnen en Telefonie (‘BOHT’) (instemming van OPTA met prijs-
wijzigingen van KPN Telecom voor openbare telefoniediensten) en diverse oordelen van OPTA over de
invulling van wettelijke bevoegdheden of het optreden van een telecommunicatieonderneming.

907 Rb. Rotterdam 24 januari 2000, Vereniging Belangen behartiging Schildersbedrijven e.a. vs. d-g NMa,
zaaknr. MEDED 99/602-scr., M&M 2000/nr. 2, p. 79-82, m.nt. P.J.M. Koning.

908 Rb. Rotterdam 4 februari 2003, KPN Telecom vs. OPTA, reg. nr. TELEC 01/87 RIP, niet gepubliceerd. In
deze zaak betrof het zogenaamde RIA-oordeel van OPTA op grond van artikel 6.7, lid 3 Tw.

909 Dit betreft de brieven van OPTA aan KPN Telecom van 22 maart 2001, 23 mei 2001 en 10 augustus
2001, alle www.opta.nl.

910 De rechtbank oordeelde anders: Rb. Rotterdam 12 augustus 2004, KPN Telecom vs. OPTA, LJN AR5163.
De rechtbankwas van oordeel dat in casu sprake was van zeer bijzondere omstandigheden: OPTA had
gedurende een lange periode geen aanstalten gemaakt handhavend op te treden en de civielrechtelijke
weg was volgens de rechtbank geen reëel alternatief.
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Zo volgde uit de Kerktelefonie-zaak911 dat een (impliciete) instemming van OPTA met een

tariefswijziging van KPN Telecom voor huurlijnen geen besluit was waartegen kon worden

opgekomen. De poging van OPTA zelf om flexibel met het besluit om te gaan, mislukte. OPTA

argumenteerde dat het niet-optreden van OPTA diende te worden gezien als een impliciete

weigering tot het geven van een aanwijzing. De wettelijke bepaling ter toetsing van de kosten-

georiënteerdheid van de huurlijnentarieven van KPN Telecom voorzag – volgens de Voorzie-

ningenrechter – uitdrukkelijk niet in een op een rechtsgevolg gerichte (schriftelijke) beslissing

van OPTA tot (niet-) instemming.912 De constructie van OPTA leidde volgens de rechtbank

echter tot een ‘juridische fictie’ die zich ver verwijdert van zowel de structuur van de toepas-

selijke regelgeving als de feitelijke situatie.

Dit had ook tot gevolg dat concurrenten van KPN Telecom niet konden klagen toen OPTA ten

onrechte een verlaging van de eindgebruikerstarieven van KPN Telecom goedkeurde die tot

een price squeeze leidde. Als gevolg van de verlaging door KPN Telecom raakten concurrenten

(in casu carrier preselect aanbieders) klem tussen de lage eindgebruikerstarieven en de hoge

interconnectietarieven van KPN Telecom. Hoewel de klagers door OPTA niet ontvankelijk

werden verklaard ten aanzien van hun klacht wegens het ontbreken van een ‘besluit’ in de zin

van artikel 1:3, lid 1 Awb,913 werd uiteindelijk door OPTA ‘ambtshalve’ het probleem ‘opge-

lost’ (maar niet met terugwerkende kracht).914 Dit gebrek aan rechtsbescherming leidde ertoe

dat de besluitvorming van OPTA voor de direct getroffenen niet controleerbaar was en zij de

negatieve gevolgen van de besluitvorming van OPTA niet aan een rechter konden voorleggen.

Deze omissie is pas nadien door de wetgever gecorrigeerd door wijziging van het BOHT.915

Door de wijziging van de artikelen 17 en 36 BOHT stond vast dat OPTA’s instemming (met

de tarieven van KPN Telecom) een voor bezwaar vatbaar besluit is, waartegen ‘belanghebben-

den’ kunnen opkomen. Bovendien heeft de wetgever hier duidelijke en strakke beslistermijnen

voor OPTA opgenomen. Deze wettelijke regeling biedt de vereiste procedurele transparantie:

de besluitvorming en de daaraan gekoppelde rechtsbescherming wordt op een duidelijke en

heldere wijze geregeld, hetgeen aansluit bij efficiënt toezicht. Deze regeling kwam echter pas

tot stand na vele onnodige procedures, ten koste van eindgebruikers en concurrenten.

Uit deze voorbeelden kan worden afgeleid dat de ‘besluit’vorming van OPTA in veel
gevallen niet als een besluit in de zin van artikel 1:3, lid 1 Awb wordt aangemerkt. De
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911 Vz. Rb. Rotterdam 31 maart 2000, Landelijke Organisatie Kerktelefoon/OPTA, Mediaforum 2000-6, Jur.
nr. 42, m.nt. W. Hins. Deze uitspraak is nog gebaseerd op artikel 5.5, aanhef en onderdeel d Besluit alge-
mene richtlijnen telecommunicatie, de voorloper van artikelen 16 en 17 BOHT.

912 Anders is het geregeld in artikel 16, lid 3 BOHT, waarin is bepaald dat het kostentoerekeningssysteem
van de aangewezen aanbieder (KPN Telecom) de ‘goedkeuring’ van OPTA behoeft. Deze goedkeuring
lijkt een voor bezwaar vatbaar besluit. Dit was in elk geval het standpunt van OPTA in de beslissing op
bezwaar van 18 juni 1999 in de zaak Esprit tegen de goedkeuring door de Minister van Verkeer en
Waterstaat van het kostentoerekeningssysteem van KPN Telecom voor huurlijnen toen nog op basis
van het Barp en de Wet op de telecommunicatievoorzieningen (niet gepubliceerd).

913 Besluit van OPTA van 23 maart 2001 (kenmerk OPTA/EGM/2001/200677), niet officieel gepubliceerd.
914 Oordeel van 28 juni 2001 (kenmerk OPTA/EGM/2001/201632), www.opta.nl.
915 Besluit van 7 november 2001 tot wijziging van het Besluit ONP huurlijnen en telefonie (leveringsplicht

en goedkeuring voorgenomen tariefswijzigingen), Stb. 2001, 550.
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bestuursrechter gaat hierbij uit van een strikte interpretatie van dit begrip. Hierdoor
valt een niet onbelangrijk deel van de activiteiten van OPTA buiten het toetsingsbe-
reik van de rechter.916 Dit is ongewenst en vormt – mede in het licht van het Europe-
se beginsel van effectieve rechtsbescherming – een niet te rechtvaardigen beperking
van het recht op rechtsbescherming tegen ‘besluiten’ van de toezichthouder.

Verhey & Verheij wijzen in hun preadvies op het aspect dat een ruimere toetsingsmo-
gelijkheid kan bijdragen aan een betere controle op de onafhankelijkheid van de toe-
zichthouder (ter compensatie van het ontbreken van voldoende democratische
controle).917 Zij menen dat tevens beroep open zou dienen te staan tegen algemeen
verbindende voorschriften die door de marktautoriteit worden uitgevaardigd.918

De vraag of sprake was van een algemeen verbindend voorschrift deed zich voor in de
procedures van Versatel 3G ten aanzien van de besluitvorming rondom de UMTS-vei-
ling. Versatel had diverse bezwaren tegen de wijze waarop de veiling was ingericht, met
name vanwege het feit dat de betrokken regelingen geen rekening hielden met poten-
tiële nieuwkomers op de mobiele markt. De rechtbank oordeelde dat de Staatssecre-
taris van Verkeer en Waterstaat ten onrechte niet-ontvankelijk had verklaard in het
bezwaar van Versatel 3G tegen het Frequentiebesluit. Naar het oordeel van de recht-
bank was sprake van een besluit niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, aan-
gezien in dit besluit ‘de inhoud van de naderhand te verlenen vergunning reeds op
rechtens bindende wijze wordt bepaald’ en daarmee ‘de rechtspositie van de potentië-
le vergunninghouder wordt bepaald’.919

Versatel 3G kon derhalve tegen het Frequentiebesluit opkomen. Deze ruime opvatting
van het besluitbegrip liep Versatel 3G vervolgens echter weer voor de voeten, aange-
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916 Zie hierover tevens: Ottow 2003b, p. 174-179.
917 Verhey & Verheij 2005, p. 302. Zie voor een overzicht over het begrip algemeen verbindend voorschrift:

Zijlstra 2002. Zie in gelijke zin ten aanzien van algemeen verbindende voorschriften in het licht van het
Europese recht: Vermeulen 2001(p. 211): ook hij meent dat het niet langer gerechtvaardigd is om een
rechtstreeks beroep tegen algemeen verbindende voorschriften nog langer uit te sluiten. Zie tevens De
Ru 2005. Aanvankelijk stond het beroepsrecht tegen algemeen verbindende voorschriften ook gepland
(via het amendemend Jurgens), doch werd later weer voor onbepaalde tijd uitgesteld: Stb. 1998, 738.
Recentelijk is nogmaals door de regering herhaald geen beroep te willen openstellen tegen algemene
regels: Kamerstukken II, 2003-2004, 29 279, nr. 16, p. 12-13. Ook de VAR-Commisie Rechtsbescherming
wijzen in hun rapport op tekortkomingen van het besluitmodel (rapport, p. 73-76), doch zij zien ook
belangrijke voordelen. Zij pleiten ervoor voor bepaalde categorieën bestuursrechtelijke geschillen
(zoals vermogensrechtelijke geschillen, feitelijke bestuurshandelingen en bestuursrechtelijke overeen-
komsten) niet de bestreden beslissing, maar de vordering van eiser het voorwerp van het geschil te laten
zijn (via een verzoekschriftpocedure). Dit aspect blijft hier verder buiten beschouwing.

918 De huidige toetsing van beleidsregels vindt plaats via de exceptieve toetsing. Over de toetsing van
beleidsregels: Klap 2002. Klap merkt op dat de toetsing van beleidsregels soms slechts impliciet en
nogal oppervlakkig is.

919 Rb. Rotterdam 29 november 2002, Versatel 3G vs. Staatssecretaris van Economische Zaken e.a, LJN
AF2577.
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zien de bezwaren van Versatel 3G zich tevens richten op de Regeling aanvraag en de
Regeling veiling. Tegen deze ministeriële regelingen had zij juist weer geen bezwaar
aangetekend. De Rechtbank Rotterdam besliste dat ook deze ministeriële regelingen
als een besluit van algemene strekking niet zijnde een algemeen verbindend voor-
schrift aan te duiden 

‘Het gaat hierbij dan ook niet om algemene en voor herhaalde toepassing bedoelde en geschik-

te regels, die – dus – ook gelden voor toekomstig belanghebbenden, maar om concrete bepa-

lingen ter uitwerking van een verdelingsprocedure, die daarmee gericht zijn tot de

ondernemingen die op dat moment (potentiële) spelers op de desbetreffende markt zijn.’920

In een pleidooi tegen het openstellen van beroep is onder meer gewezen op de aanzui-
gende werking van een dergelijk beroepschrift. Belanghebbenden zouden veiligheids-
halve tegen algemeen verbindende voorschriften beroep instellen, ter bewaring van
alle rechten. Bovendien zouden bestuursorganen door de dreiging van mogelijke ver-
nietigingen, meer dan thans het geval is in onzekerheid komen te verkeren over de
rechtmatigheid van hun beleid.921 Vermeulen922 pleit ervoor – tegen de achtergrond
van het Europese vereiste van effectieve toegang tot de rechter – het rechtstreeks
beroep tegen algemeen verbindende voorschriften niet langer uit te sluiten. Dit
beroepschrift zou naar zijn mening wel op zorgvuldige wijze vorm dienen te worden
gegeven.

Vanuit een oogpunt van effectieve toegang tot de rechter en de rechterlijke controle op
de onafhankelijke toezichthouder, is veel te zeggen voor het openstellen van beroep
tegen algemeen verbindende voorschriften. Deze ruime rechtsbescherming dient op
zorgvuldige wijze procedureel te worden ingebed. Met name in het kader van het eco-
nomisch bestuursrecht, bijvoorbeeld bij het verlenen van vergunningen op basis van
een veiling, kunnen de gevolgen van het naderhand terugdraaien van besluiten of
handelingen die zijn gebaseerd op een algemeen verbindend voorschrift (zoals in het
geval van een veiling) leiden tot aanzienlijke economische gevolgen.923 Immers, dit
zou bijvoorbeeld in de praktijk kunnen betekenen dat reeds aangelegde nieuwe net-
werken op basis van de nieuwe vergunningen wellicht ten onrechte zijn aangelegd.
Deze consequentie zou kunnen worden ‘verzacht’ door een speciale wettelijke regeling
op te nemen die voorziet in een schorsingsprocedure tijdens of vlak voor de start van
de veiling. Termijnen zouden kunnen worden bekort tot bijvoorbeeld een week, waar-
binnen belanghebbenden de mogelijkheid hebben schorsing bij de voorzieningen-
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920 Het CBB oordeelde anders en besliste dat wel sprake was van een algemeen verbindend voorschrift:
CBB 29 maart 2004, Versatel vs. Minister van Verkeer en Waterstaat, LJN AO7734, Mediaforum 2004-6
Jur. nr. 26, p. 232-236, m.nt. W. Hins.

921 Zie voor de argumenten tegen het instellen van beroep het regeringsstandpunt: Kamerstukken II, ver-
gaderjaar 1991-1992, 22 495, nr. 3, p. 93-94.

922 Vermeulen 2001, p. 211 en verdere literatuurverwijzingen aldaar.
923 Vgl. Schueler 2003a.
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rechter te vragen met betrekking tot (aspecten van) de veiling.924 Hierdoor zou ‘snel-
recht’ kunnen worden gedaan en kan de voorzieningenrechter snel knopen doorhak-
ken.925

Het belanghebbendenbegrip
In artikel 4 Kaderrichtlijn wordt gesproken over ‘iedere gebruiker of onderneming die
is getroffen’, zonder dit nader te specificeren. Deze terminologie laat de nodige ruim-
te voor de lidstaten het belanghebbendenbegrip volgens het toepasselijke nationale
recht in te vullen. Zoals reeds aangegeven, zal het nationale recht evenwel dienen te
voldoen aan de voorwaarden gesteld door het gemeenschapsrecht aan de effectieve
toegang tot de nationale rechter.926 Voor het telecommunicatierecht is deze effectieve
toegang tot de rechter van groot belang voor concurrenten van de onder de toezicht
gestelde ondernemingen. In het telecommunicatierecht staat juist de bevordering van
concurrentie en daarmee de positie van concurrenten van de voormalige monopolist
centraal. Of anders gezegd:

‘Volgens het ONP ex ante toezicht moet de toezichthouder de concurrentieverhoudingen op

de markt vooraf vast stellen, hetgeen noodzakelijkerwijs meebrengt dat iedere (potentiële)

toetreder tot de markt of daarop reeds actieve nieuwkomer in beginsel belanghebbende is bij

de inhoud van de beslissingen die de toezichthouder neemt.’927

Of concurrenten belanghebbenden zijn in de zin van artikel 1:2, lid 1 Awb is in de
praktijk een discussiepunt geweest. De (Voorzieningenrechter van de) Rechtbank te
Rotterdam, bepaalde aanvankelijk – in de cruciale aanvangsperiode waarin concur-
rentie op gang begon te komen – dat concurrenten geen ‘belanghebbende’ in de zin
van artikel 1: 2, lid 1 Awb zijn. Zo werd Versatel in de aanwijzingszaak van Libertel als
procespartij geweigerd te interveniëren met betrekking tot het schorsingsverzoek van
Libertel ten aanzien van het aanwijzingsbesluit van OPTA.928 Dit betekende dat de weg
voor concurrenten om te opponeren tegen besluiten van OPTA over het al dan niet
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924 Vgl. de procedure van artikel 35, lid 4 Mw.
925 Vgl de speciale regeling in de Wet milieubeheer ten aanzien van de toe te kennen emissierechten: arti-

kel 20 5a, lid 1 voor de rechterlijke toetsing van de toekenning van emissierechten.
926 Zoals aangegeven dient de jurisprudentie inzake effectieve rechtsbescherming hier leidend te zijn en

niet de jurisprudentie van het Hof van Justitie inzake artikel 230 EG-Verdrag. In de zaak Electroburo
hanteerde de Rechtbank Rotterdam wel deze laatste jurisprudentie voor de uitleg van het Nederlandse
belanghebbendebegrip: Rb. Rotterdam 17 december 2004, Electroburo vs. d-g NMa, LJN AS9142.

927 Dommering e.a. 2001, p. 85. De Poorter 2004b (p. 156) meent dat deze argumentatie sterk doet den-
ken aan de invoering van een relativiteitsvereiste ten aanzien van het belanghebbendebegrip (zie hier-
over nader in deze paragraaf). Deze benadering ten aanzien van de positie van concurrenten is evenwel
juist ingegeven in het licht van de doelstellingen van telecommunicatieregulering en de kenmerken van
de betrokken markt, welke doelstellingen en kenmerken dienen te worden gebruikt bij de interpretatie
en toepassing van het bestuursrecht (zie Hoofdstuk 2, paragrafen 2.2.1 en 2.2.2). De Poorter laat dit
aspect ten onrechte buiten beschouwing.

928 Vz. Rb. Rotterdam 23 december 1999, Libertel/OPTA, Mediaforum 2000-2, Jur. nr. 13, m.nt. E. Loozen
& K. Mortelmans.
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aanwijzen van een onderneming met aanmerkelijke marktmacht of de nieuwe eind-
gebruikerstarieven van KPN Telecom, werd afgesloten.929 Concurrenten worden bij
een dergelijke strikte toepassing van de regels van de Algemene wet bestuursrecht bij
de ontwikkeling en toepassing van het telecommunicatierecht volledig buiten spel
gezet, hetgeen naar het huidige recht in strijd is met het recht van beroep van artikel
4 Kaderrichtlijn. Deze uitkomst is bovendien onnodig geweest, aangezien juist ten
aanzien van concurrenten geen discussie over de reikwijdte van het begrip belangheb-
bende zou dienen te bestaan. De strikte toepassing van het Awb-begrip door de Recht-
bank Rotterdam valt moeilijk te rijmen met andere uitspraken van de
Awb-jurisprudentie. In het bestuursrecht zijn concurrenten eerder al als ‘belangheb-
bende’ beschouwd930 en ook de NMa past op deze wijze het begrip in haar beschik-
kingspraktijk toe.

De rechtbank heeft dit uiteindelijk ingezien en is (gedeeltelijk) overstag. In een
belangwekkende uitspraak heeft de rechtbank (ten overvloede) bepaald dat OPTA ten
onrechte had aangenomen dat Versatel niet rechtsreeks bij het besluit van OPTA (tot
niet aanwijzing van KPN Telecom) was betrokken.931 De rechtbank overweegt dat niet
alleen de (gereguleerde of te reguleren) marktpartij tot welke een besluit is gericht,
maar ook die marktpartijen die in een concurrentiele of anderszins rechtens relevan-
te relatie staan tot de gereguleerde of te reguleren marktpartij en op welker
(rechts)positie het betrokken besluit in voldoende mate rechtsreeks van invloed is, als
belanghebbende bij dat besluit worden aangemerkt. Versatel had volgens de rechtbank
voldoende belang bij het al dan niet aanwijzen van KPN Telecom, waarbij doorslagge-
vend is dat voor de aangewezen marktpartij voortvloeiende verplichtingen, door een
aanwijzing de (rechts)positie van de partijen bij een dergelijke overeenkomst in zover-
re onherroepelijk en niet onderhandelbaar wordt vastgelegd.
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929 Strikt genomen hadden stond voor hen nog de mogelijkheid van een civielrechtelijke procedure open,
maar in de praktijk is dit – mede gezien de gespecialiseerdheid van de materie – geen begaanbare weg.
Zie hierover nader paragraaf 9.6.2.

930 Schlössels 2001, p. 108-109. Zie tevens: De Poorter 2004, p. 155 en Vermeulen 2002, p. 238-242, waar
hij onder meer wijst op de Texaco-zaak: Vz. CBB 4 januari 1991, AB 1991, 85 en Milieu en Recht 1991,
nr. 42, p. 219, m.nt. Jans & Uylenburg. Ook in deze zaak werd de uitleg van het belanghebbendebegrip
sterk ingegeven door het gemeenschapsrecht, in casu de richtlijn inzake milieu-effectrapportage
(Richtlijn 85/337/EEG, Pb EG 1985, L 175/40). Het oogpunt van gelijkheid van concurrentievoorwaar-
den van deze richtlijn werd van belang geacht voor de invulling van het belanghebbendebegrip, het-
geen ertoe leidde dat Texaco, als concurrent van SEP (de begunstigde van de beschikking), als
belanghebbende werd aangemerkt.

931 Rb. Rotterdam 7 januari 2002, Versatel vs. OPTA, Mediaforum 2002-3, Jur. nr. 9, m.nt. M.J. Geus en
Computerrecht 2002/3, p. 182-187, m.nt. A.T. Ottow. In dezelfde zin voor de postsector: Rb. Rotterdam
7 augustus 2002, Impress BV vs. OPTA en TNT Postgroep, LJN AE7898, met betrekking tot een aanwij-
zing van OPTA aan PTT Post, Vgl. in het kader van het generieke mededingingsrecht: CBB 17 novem-
ber 2004, Carglass vs. d-g NMa, Actualiteiten Mededingingsrecht 2005, nr. 2, p. 39-52, m.nt. Speyart &
Wazink.

09.qxd  10-04-2006  14:18  Pagina 343



Deze uitspraak vormde een belangrijke doorbraak: het opende de weg voor een meer
flexibele interpretatie van de Awb-begrippen tegen de achtergrond van de doelstellin-
gen van een specifieke wet, zoals de Telecommunicatiewet. Daarbij lijkt het aspect van
ex ante wetgeving en de speciale taken van de toezichthouder een grote rol te spelen.
De rechtbank deed hiermee, twee jaar na inwerkingtreding van de Telecommunicatie-
wet, recht aan de vereiste rechtsbescherming voor telecommunicatieondernemingen
die in concurrentie staan met de incumbent of een onderneming met aanmerkelijke
marktmacht. Via een (gerechtelijke) procedure kunnen zij nu invloed uitoefenen op
het proces van liberalisering, in het geval sprake is van een besluit van OPTA welke van
invloed is op hun concurrentiepositie, zoals de aanwijzing van een telecommunicatie-
onderneming met aanmerkelijke marktmacht. Daarnaast heeft de uitspraak direct
effect voor de toetsing van de eindgebruikerstarieven (voor openbare telefonie) van
KPN Telecom. Als gevolg van de uitspraak kunnen concurrenten nu ook tussenbeide
komen bij de besluitvorming van OPTA omtrent de eindgebruikerstarieven van KPN
Telecom. Door de uitspraak van de rechtbank is nu ook duidelijk dat concurrenten
‘belanghebbenden’ zijn en kunnen ageren tegen tariefbesluiten van OPTA.

Ten aanzien van geschilbeslechting worden concurrenten in het telecommunicatie-
recht krachtens jurisprudentie van de Rechtbank Rotterdam en het CBB nog steeds
niet als belanghebbenden aangemerkt. De rechtbank overweegt in de genoemde Ver-
satel uitspraak932 ten overvloede dat concurrenten geen belanghebbenden zijn bij een
uitspraak van OPTA in een geschil tussen twee andere marktpartijen. De rechtbank
handhaaft in dezen haar eerder uitgesproken standpunt, zoals neergelegd in een eer-
dere uitspraak Versatel.933 In deze zaak overwoog de voorzieningenrechter dat door-
slaggevend is (i) dat een andere partij die niet bij het geschil betrokken is en (ii) zelfde
mogelijkheid heeft een eigen geschil met KPN Telecom aan OPTA voor te leggen. In
de visie van de rechter is een beslissing van OPTA in een interconnectiegeschil voor
anderen dan partijen bij dat geschil niet een ‘onherroepelijke en bindende beslissing’.
Hoewel dit strikt genomen juist is, werkt een dergelijk besluit van OPTA wel degelijk
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932 Zie tevens Rb. Rotterdam 25 april 2003, O2 en KPN Mobile vs. OPTA, LJN AF8131, waarbij Versatel niet
als belanghebbende werd beschouwd in het geschil betreffende de mobiele terminating tarieven tussen
O2 en KPN Telecom, bevestigd in hoger beroep door het CBB 19 november 2003, Versatel vs. OPTA,
LJN AO1107, waar het CBB overweegt dat Versatel geen rechtstreeks betrokken belang heeft bij het
geschil, tussen O2 en KPN Telecom.

933 Rb. Rotterdam 28 februari 1998, Versatel vs. OPTA, Mediaforum 1998-5, Jur. nr. 28 en Computerrecht
1998/2, p. 89-97, m.nt. P. Burger. Vgl. Vz. Rb. Rotterdam van 16 februari 2001, KPN Telecom/OPTA en
MCI WorldCom, Computerrecht 2001/3, p. 159-163, m.nt. R. van den Hoven van Genderen. In deze zaak
werd MCI WorldCom als de oorspronkelijke verzoeker van het interconnectiegeschil wel als procespar-
tij toegelaten, maar Level3 niet. Deze laatste partij was niet bij het interconnectiegeschil betrokken,
doch had een eigen geschil aanhangig gemaakt. Zie voor de concurrent als belanghebbende tevens:
ABRvS 18 februari 2004, Radio 538 vs. Commisariaat voor de Media, Mediaforum 2004-4, Jur. nr. 16, p.
143-144, m.nt. W. Hins, waar Radio 538, als concurrent van de publieke omroepen, als belanghebben-
de werd beschouwd.
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door voor alle marktpartijen en is daarmee bindend. Immers, KPN Telecom (als aan-
gewezen marktpartij) is gebonden aan het non-discriminatiebeginsel en is dus gehou-
den de uitkomst van het geschil voor alle marktpartijen op dezelfde wijze ten uitvoer
te leggen. Tegelijkertijd dient gezien de specifieke eigenschappen van geschilbeslech-
ting (zie Hoofdstuk 4, paragraaf 4.3.3) te worden erkend dat derden in deze procedu-
re geen rol spelen. Deze derden kunnen zelf bij OPTA een geschil initiëren. Bovendien
zou een procedurele inmenging van derden tot een aanzienlijke vertraging kunnen lei-
den, welke de effectiviteit van de geschillenbeslechting kan schaden. Deze uitspraken
van de rechtbank en het CBB sluiten dan ook aan bij het rechtskarakter van geschil-
lenbeslechting.

Ten slotte staat nog de vraag open of anderen dan concurrenten, zoals afnemers of ande-
re eindgebruikers (consumenten), als belanghebbenden tegen besluiten van OPTA zou-
den kunnen opkomen. In de genoemde Versatel-uitspraak overweegt de rechtbank
immers dat ook andere marktpartijen ‘die in een anderszins relevante relatie staan’ als
belanghebbenden kunnen worden beschouwd. In het kader van de Elektriciteitswet
heeft het CBB reeds een afnemer als belanghebbende beschouwd.934 In dat geval betrof
het een klacht van Norsk Hydro vs. SEP (nadien overgegaan in NEA). Norsk Hydro had
zich tot SEP gewend met het verzoek tot transport van elektriciteit over het netwerk van
SEP. SEP weigerde op dat verzoek in te gaan en vervolgens wendde Norsk Hydro zich tot
de d-g NMa met een klacht tegen SEP op grond van artikel 24 Mw (misbruik machts-
positie). Norsk Hydro werd als potentiële afnemer van de SEP als belanghebbende
beschouwd. Hoewel Norsk Hydro in deze casuspositie een afnemer is en geen concur-
rent van SEP, is zijn positie vergelijkbaar met een telecommunicatieonderneming die
van een andere telecommunicatieonderneming (tevens zijn concurrent) interconnectie-
capaciteit wenst af te nemen. In een interconnectiegeschil tussen twee telecommunica-
tieondernemingen, is de verzoeker naast concurrent dan ook in de meeste gevallen
tevens afnemer van een telecommunicatiedienst. Ook in de zaak Impress en Van den
Busken vs. TPG935 nam de Rechtbank Rotterdam – in navolging van de Versatel-uit-
spraak – aan dat een concurrent/afnemer van de aangewezen marktpartij (in casu TPG)
als belanghebbende diende te worden beschouwd. De rechtbank overweegt:

‘dat het, gelet op de rol die verweerder [OPTA] in het kader van de Postwet als toezichthou-

der op de postmarkt inneemt, op het karakter en de reikwijdte van een aanwijzing op grond

van artikel 15, tweede lid, Postwet, en op de wenselijkheid van het handhaven van een even-

wicht in rechtsbeschermingsmogelijkheden, in de rede ligt het belanghebbendenbegrip met
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934 CBB 28 mei 2004, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor vs. d-g NMa, LJN AP1336. Zie over de
positie van afnemers en consumenten: De Poorter 2004, p. 157-159. Hij geeft aan dat op grond van de
jurisprudentie niet snel zal kunnen worden aangenomen dat afnemers en consumenten als belangheb-
benden in de zin van artikel 1:2, lid 1 Awb kunnen worden beschouwd.

935 Rb. 7 augustus 2002, Impress BV en Van Den Busken vs. TPG, LJN AE7898.
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betrekking tot aanwijzingsbesluiten van verweerder, met inachtneming van de algemene in de

jurisprudentie ontwikkelde criteria, zo te interpreteren dat niet alleen de concessiehouder (tot

welke een aanwijzing is gericht), maar ook marktpartijen die in een concurrentiele of anders-

zins rechtens relevante relatie staan tot de concessiehouder en op welke (rechts)positie de

betrokken aanwijzing in voldoende mate rechtstreeks van invloed is, als belanghebbende bij

die aanwijzing kunnen worden aangemerkt.

(...) dat in voldoende mate rechtstreeks bij die aanwijzing is betrokken het belang van een

marktpartij die actief is op een terrein waarop de tot de concessiehouder gerichte aanwijzing

van invloed is en die met de concessiehouder op dat terrein een of meer overeenkomsten heeft

gesloten dan wel aannemelijk heeft gemaakt voornemens te zijn binnen afzienbare termijn een

dergelijke overeenkomst te willen sluiten. Dat de concretisering van de gevolgen van het aan-

wijzingsbesluit plaatsvindt in het kader van een overeenkomst, leidt niet tot een ander oordeel.

Daarvoor is doorslaggevend dat, gelet op de uit de aanwijzing voor de concessiehouder voort-

vloeiende verplichtingen (waarop de wederpartij zich kan beroepen), door een aanwijzingsbe-

sluit de (rechts)positie van de partijen bij een dergelijke overeenkomst in zoverre

onherroepelijk en niet onderhandelbaar vastlegt.’

Onder die omstandigheden kwalificeerde de rechtbank Impress BV, als concurrerend
verzendhuis, als belanghebbende. Dit in tegenstelling tot Van den Busken, die voor de
verzending van haar mailings gebruik maakt van Impress BV en derhalve geen con-
tractuele relatie ondergield met TPG, noch van plan was dat in de toekomst te doen.
Van de Busken had slechts een afgeleid belang, hetgeen onvoldoende was als belang-
hebbende te worden aangemerkt.936 In het licht van deze jurisprudentie is het aanne-
melijk dat afnemers tevens als belanghebbenden kunnen worden beschouwd.

In het licht van de eerder genoemde Postbussen-uitspraken937 lijkt het niet waarschijn-
lijk dat consumenten, als de ‘gewone’ afnemers van de diensten van telecommunicatie-
ondernemingen, tot de categorie belanghebbende behoren. Er dient sprake te zijn van
een persoonlijk belang, waarmee de betrokkene zich in rechtens relevante mate onder-
scheidt van andere betrokkenen. Aan de andere kant kan ook met recht worden
betoogd dat ook hier het ex ante karakter van de regelgeving doorslaggevend zou moe-
ten zijn. Deze specifieke regelgeving heeft immers tevens de bescherming van consu-
menten tot doel, een doelstelling die in het telecommunicatierecht nogal eens
ondergesneeuwd raakt.938 Ook artikel 4 Kaderrichtlijn noemt ‘iedere gebruiker die
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936 De Poorter neemt aan dat de rechtbank hier een ruimere koers heeft ingezet dan het CBB. Hij geeft aan
dat door het CBB ook afnemers niet snel als belanghebbenden zullen worden beschouwd: De Poorter
2004b, p. 158. Tegen de achtergrond van de reeds besproken uitspraak Norsk Hydro van het CBB, is het
de vraag of deze constatering juist is.

937 Rb. Rotterdam 9 augustus 2001, X. e.a. vs. d-g Nma, M&M 2001, nr. 8, p. 288-290, m.nt. De Poorter.
938 Zie in dit verband de waarschuwende opmerking van de Europese Commissie in het Zevende Imple-

mentatierapport (2001), p. 15.
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door een beslissing is getroffen’ als degene die tegen een beslissing van de nationale toe-
zichthouder in beroep moet kunnen gaan. Of met de term ‘getroffen’ het persoonlijk
belang, als gehanteerd in de Nederlandse jurisprudentie, wordt bedoeld is maar de
vraag. Uitsluiting van afnemers en consumenten staat in het licht van de doelstellingen
van de telecommunicatieregulering op gespannen voet met artikel 4 Kaderrichtlijn.939

Jans940 wijst er op dat op grond van de toepasselijke richtlijnen dient te worden nagegaan
of een flexibele toepassing van het belanghebbendenbegrip, afhankelijk van de omstan-
digheden van het geval, alleen wel voldoende is. Ten aanzien van de EG-milieurichtlijnen
concludeert hij dat een algemene omschrijving van het belanghebbendenbegrip in de
Algemene wet bestuursrecht niet voldoende is ter implementatie van deze richtlijnen,
doch dat de wetgever expliciet in de toepasselijke materiële wetgeving dient vast te leggen
welke categorieën van personen en ondernemingen gebruik kunnen maken van het recht
van beroep. In het licht van artikel 4 Kaderrichtlijn speelt een soortgelijke vraag voor het
telecommunicatierecht. Dit artikel identificeert als beroepsgerechtigden ‘iedere gebruiker
of onderneming die door een beslissing is getroffen’, welke ruime kring in de Telecom-
municatiewet dient te worden geïmplementeerd. Het duidelijk vastleggen van de kring
van beroepsgerechtigden voorkomt bovendien onnodige discussies en procedures, die tot
onzekerheden leiden en daarmee een struikelblok voor de ontwikkeling van concurren-
tie vormen.941 Koetser942 pleit in zijn VAR-preadvies eveneens voor de invoering van de
‘categoraal belanghebbende’, waar voor bepaalde categorieën (rechts)personen, zoals
concurrenten, een onweerlegbaar rechtsvermoeden dient te worden opgenomen dat zij
behoren tot de belanghebbenden van de Algemene wet bestuursrecht.

Het Europese recht is tevens van invloed op de vraag of het zou zijn toegestaan een
relativiteitsvereiste te stellen aan het belanghebbendenbegrip van het Nederlandse
bestuursrecht. Ter indamming van de rechtsbescherming wordt door enkele auteurs
gepleit – in navolging van het civiele recht – een relativiteitsvereiste te introduceren.
In bezwaar en beroep kan onder het huidige systeem kan in beginsel alles worden aan-
gevoerd dat tot vernietiging van het besluit kan leiden. De aangevoerde bezwaren
tegen het bestreden besluit behoeven niet gerelateerd te zijn aan het eigen belang.
Jans943 meent dat naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie in de zaak
Streekgewest Westelijk Noord-Brabant vs. Staatssecretaris van Financiën944 een relativi-
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939 De Poorter geeft aan dat geen theoretische onderbouwing kan worden gegeven een onderscheid te
maken tussen afnemers en consumenten. Ook hij pleit ervoor zowel consumenten als afnemers als
belanghebbenden te beschouwen: De Poorter 2004b, p. 159.

940 Jans 1993, p. 203.
941 Zie hierover Ottow 2003b, p. 172-174.
942 Koetser 1992, p. 109.
943 Jans 2005, p. 5-8.
944 HJEG 13 januari 2005, zaak C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant vs. Staatssecretaris van

Financiën, SEW 2005, nr. 5, Jur. nr. 36, p. 234-238, m.nt. Jans & van de Gronden en AB 2005, 118, m.nt.
De Moor-Van Vugt.
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teitsvereiste in strijd zou zijn met het Europese recht en derhalve niet is toegestaan. In
dit arrest, aangaande het uitvoeringsverbod van niet-aangemelde staatssteun (artikel
93, lid 3 EG-Verdrag), overweegt het Hof van Justitie dat de vraag of een belangheb-
bende in een concurrentiebelang geraakt wordt (als gevolg van de steunmaatregel)
niet relevant is voor de beoordeling van het procesbelang (locus standi).

Het Hof van Justitie geeft – tegen de achtergrond van het Europese effectiviteitsbegin-
sel – aan dat een justitiabele ‘er belang bij kan hebben’ zich voor de nationale rechter
te beroepen op de rechtstreekse werking van het uitvoeringsverbod. Dit arrest wijst op
een zeer ruime reikwijdte van het belanghebbendenbegrip. Uit dit arrest kan worden
afgeleid dat een justitiabele ruime mogelijkheden dient te hebben zich voor de natio-
nale rechter op de doorwerking van het Europese recht te beroepen en daarbij niet
mag worden gehinderd door eisen van nationaal procesrecht, in casu het bewijs dat hij
wordt geraakt door de concurrentievervalsing die het gevolg is van de steunmaatregel.
Dit arrest is tevens van belang bij de interpretatie van artikel 4 Kaderrichtlijn. Immers,
ook op grond van dit arrest dient te worden aangenomen dat de kring van belangheb-
benden die in beroep moeten kunnen tegen besluiten van de nationale toezichthou-
ders, niet te beperkt mag worden afgebakend.

Over de vraag of het Europese recht de invoering van een relativiteitsvereiste in de weg
staat, zijn de meningen niet onverdeeld. In de literatuur945 worden hierover verschil-
lende standpunten ingenomen. De Poorter meent dat het Europese recht niet aan een
dergelijke eis op grond van het nationale recht in de weg staat.946 Prechal947 wijst er op
dat het Europese recht zelf geen schutznorm stelt,948 doch dat het in beginsel aan het
nationale (proces)recht is overgelaten of een dergelijke norm wordt gehanteerd.
Indien een dergelijke norm in het nationale recht wordt gesteld, dient in de visie van
Prechal per geval op grond van het door het Hof van Justitie ontwikkelde effectivi-
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945 Zie voor een overzicht Dingemans & Widdershoven 2005.
946 De Poorter 2003, hoofdstuk 4 en De Poorter e.a., p. 93: ‘Hoewel er nog geen sprake is van een uitgekris-

tallieerde jurisprudentie op dit punt lijkt voorzichtig de conclusie te mogen worden getrokken dat het
introduceren van een relativiteitsvereiste in het Nederlands bestuursrecht niet onmiddellijk op gespan-
nen voet staat met de eisen die het Europese recht op dat punt aan ons nationaal bestuurs(proces)recht
stelt’.

947 Prechal 2005, p. 149-150 en 237-240. Vgl. Jans e.a. 2002, p. 108-111 en Prinssen 2004, p. 27-28.
948 Anderen leiden echter uit het arrest Lemmens (HJEG 16 juni 1998, zaak C-226/97, Lemmens, Jur. 1998-

I, p.3711) af dat het Europese recht zelf wel een relativiteitsvereiste stelt (en derhalve naar nationaal
recht tevens is toegestaan): zie bijvoorbeeld Lenaerts 1998 en Vermeulen 2001, p. 40-41. Eilmansberger
meent dat een relativiteitsvereiste ontbreekt in het Europese recht (‘the missing link’), doch hij pleit
voor de invoering daarvan: Eilmansberger 2004. In dit verband dient tevens te worden gewezen op
HJEG 12 oktober 2004, zaak Peter Paul vs. Duitsland, C-222/02, Jur. 2004, p. I-9425. Ook uit dit arrest
wordt afgeleid dat in het Europese recht een schutznorm wordt gehanteerd. Betoogd kan echter wor-
den dat dit vereiste specifiek uit de betrokken richtlijnen zelf voortvloeit, doch niet als een algemeen
beginsel van Europees recht geldt.
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teitsvereiste te worden beoordeeld of de toepassing van dit vereiste de doorwerking
van het Europese recht op ongeoorloofde wijze in de weg staat.949

Uit de jurisprudentie en literatuur lijkt te moeten worden geconcludeerd dat de invoe-
ring van een schutznorm in het Nederlandse bestuursrecht niet per se is verboden,
doch dat de invoering in een concreet geval strijdigheid met het Europese recht dient
te worden geconstateerd, daar waar in het toepasselijke Europese recht aan een appel-
lant een subjectief recht wordt toegekend dat vanwege het relativiteitsvereiste niet kan
worden uitgeoefend.950 Dit maakt de invoering van het relativiteitsvereiste in algeme-
ne zin lastig, aangezien niet kan worden voorkomen dat strijdigheid met het Europe-
se recht kan optreden.

9.4.2 De rechterlijke toetsing

Het uitgangspunt vormt de rechtmatigheidstoetsing: de bestuursrechter dient het
besluit van het bestuursorgaan te toetsen op rechtmatigheid.951 Daarbij doet zich de
vraag voor in welke mate de rechter de besluiten van het bestuursorgaan kan en mag
toetsen. De (omvang van de) rechterlijke toetsing vormt een belangrijk aspect bij de
toetsing van besluiten van de onafhankelijke toezichthouder. De mate intensiteit van
de rechterlijke toetsing bepaalt in belangrijke mate aan welk ‘toezicht’ de toezichthou-
der door de rechter is onderworpen. Een onderscheid dient te worden gemaakt tussen
de toetsing van bevoegdheden en de toetsing van de uitoefening van bevoegdheden
door het bestuursorgaan. In het eerste geval beoordeelt de rechter of sprake is van een
wettelijke grondslag voor het optreden van het betrokken bestuursorgaan. Indien
sprake is van een wettelijke bevoegdheid toetst de rechter vervolgens of de wijze waar-
op het bestuursorgaan de verstrekte bevoegdheden heeft uitgeoefend in overeenstem-
ming is met de wet en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De toetsing van
de rechter kan zowel zien op de feitenvaststelling door het bestuursorgaan952 als de uit-
leg van wettelijke voorschriften.

Interpretatie van wettelijke bevoegdheden
In Hoofdstuk 3 is dit aspect van de rechterlijke toetsing reeds aan de orde geweest. Uit
de jurisprudentie van de Rechtbank Rotterdam en het CBB op grond van de Telecom-
municatiewet (oud) en de herziene Telecommunicatiewet volgt dat sterk de nadruk
heeft gelegen op de toetsing van de wettelijke bevoegdheden van OPTA. Het ontbre-
ken van een wettelijke grondslag heeft het belangrijkste struikelblok in de toezicht-
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949 Een vergelijkbare redenering wordt door de A-G Geelhoed gevolgd in zijn conclusie onder het arrest
HJEG 13 januari 2005, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant vs. Staatssecretaris van Financiën, zaak 
C-174/02 Jur. 2005, p. I-85 en HJEG 13 januari 2005, Pape vs. Minister van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij, zaak C-175/02, Jur. 2005, p. I-127.

950 Vgl. Dingemans & Widdershoven 2005, p. 337.
951 Zie over de rechterlijke toetsing in algemene zin: Damen e.a. 2002, Deel 2, p. 192-199.
952 Zie hierover nader paragraaf 6.2.1.
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spraktijk van OPTA gevormd. Vele besluiten van OPTA zijn – met name door de
Rechtbank Rotterdam – vernietigd wegens het ontbreken van de wettelijke bevoegd-
heid.953 De verklaring voor dit resultaat is gelegen in zowel een gebrekkig wettelijk
kader onder de oude Telecommunicatiewet (gebrekkige bevoegdheden) als een res-
trictieve interpretatie van wettelijke bevoegdheden door de bestuursrechter. Onder de
nieuwe Telecommunicatiewet is de bevoegdheidsvraag eveneens voorwerp van discus-
sie, waarbij de systematiek ingrijpend is gewijzigd, hetgeen opnieuw tot interpretatie-
vraagstukken betreffende de bevoegdheden van OPTA aanleiding geeft.954 Deze
jurisprudentie heeft tot gevolg gehad dat de bestuursrechters zich over de inhoud van
de besluiten (de uitoefening van de wettelijke bevoegdheden) nog slechts in beperkte
mate hebben uitgelaten.

Uitoefening van wettelijke bevoegdheden
Indien eenmaal de horde van de wettelijke bevoegdheden is genomen, is vervolgens de
vraag aan de orde of de uitoefening van de wettelijke bevoegdheden in overeenstem-
ming is met de Telecommunicatiewet, de Algemene wet bestuursrecht, in het bijzon-
der de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

De intensiteit van deze rechterlijke toetsing is – in de systematiek van de Algemene wet
bestuursrecht – afhankelijk van de vraag of sprake is van beoordelingsruimte danwel
beoordelingsvrijheid c.q. beleidsvrijheid. Kort samengevat komt het systeem van de
Algemene wet bestuursrecht er op neer dat naar mate het bestuursorgaan over meer
vrijheden beschikt, de intensiteit van de rechterlijke toetsing afneemt: volle toetsing in
het geval van slechts beoordelingsruimte en marginale toetsing in het geval van beoor-
delings- en beleidsvrijheid (zie over deze begrippen nader: Hoofdstuk 3, paragraaf
3.4). In laatste genoemd geval is sprake van een belangenafweging door het bestuurs-
orgaan en dient de bestuursrechter zich terughoudend op te stellen. Daarbij wordt
tevens aangenomen dat de rechter ook niet via het stellen van scherpe eisen aan de
motivering van een besluit (en de daaraan ten grondslag liggende bewijsvoering) de
grenzen van de marginale toetsing mag overschrijden, aangezien daarmee de beleids-
en beoordelingsvrijheid van het bestuursorgaan zou worden aangetast.955

Diverse overwegingen kunnen een rol spelen bij het antwoord op de vraag of slechts
een marginale danwel een intensievere toetsing gewenst is. Daarbij dienen de volgen-
de overwegingen te worden onderscheiden:
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953 Zie nog recentelijk: Rb. Rotterdam 7 juli 2005, KPN Telecom vs. OPTA en Tele2 en Versatel, reg. nr.:
TELEC 04/1691 t/m 04/1693-HRK en Rb. Rotterdam 7 juli 2005, Atlantic Telecom vs. OPTA en KPN
Telecom, reg. nr.: TELEC 04/1694-STRN, beide niet gepubliceerd.

954 Het CBB heeft zich inmiddels in twee principiële zaken over de bevoegdheid van OPTA onder de her-
ziene Telecommunicatiewet uitgelaten: CBB 24 november 2004, T-Mobile vs. OPTA en Yarosa, LJN
AR6450 (OPTA niet bevoegd) en CBB 11 november 2005, Nozema vs. OPTA en Broadcast NewCo, LJN
AU6002 (OPTA wel bevoegd): zie nader Hoofdstuk 3, paragraaf 3.6.2.

955 Damen e.a. 2002, deel 2, p. 194.
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(i) de aanwezige expertise aan de zijde van de toezichthouder;
(ii) consititutionele overwegingen (democratische controle);
(iii) vereisten van rechtsbescherming;
(iv) procedural accountability.

Zoals reeds uiteengezet in Hoofdstuk 2 (paragraaf 2.3.3), is door de Europese en
Nederlandse gekozen voor een toezichthouder die beschikt over de voor het toezicht
noodzakelijke deskundigheid, zoals expertise over technische aspecten en kennis van
de markt. Deze deskundigheid stelt de toezichthouder in staat een afgewogen beleid te
ontwikkelen en zijn beslissingen op de deskundige oordelen te baseren. Deze deskun-
digheid dient te worden gerespecteerd. Een rechter is niet in staat over dezelfde mate
van deskundigheid te beschikken en kan zijn oordeel dan ook niet in de plaats stellen
van die van de deskundige toezichthouder, dit geldt in het bijzonder in gevallen van
een economische complexiteit van de materie.956 Bij deze overweging past een terug-
houdende rechterlijke toetsing.957 De meest gehanteerde overweging betreffende de
rechterlijke toetsing betreft de constitutionele aspecten van de rechterlijke toetsing.
Deze overweging heeft twee gezichten. In de eerste plaats wijst de trias politica in de
richting van een terughoudende opstelling van de rechter: de rechter mag niet op de
stoel van de overheid (in casu: de toezichthouder) gaan zitten.958 Aan de andere kant
is geconstateerd dat voldoende democratische controle bij de onafhankelijke toezicht-
houder ontbreekt en deze (voor een deel) gecompenseerd zou kunnen worden door
juist een intensievere rechtelijke toetsing.959 Indien de rechter zich terughoudend
opstelt, is hiervan het gevolg dat de toezichthouder tevens over een zekere mate van
onafhankelijkheid beschikt ten opzichte van de bestuursrechter.960 Daarnaast speelt
vanzelfsprekend de waarborgfunctie van het bestuursrecht, waarbij de rechtspositie
van de burger een belangrijke rol speelt (zie hierover nader: Hoofdstuk 2, paragraaf
2.2.4). Deze functie pleit voor een ruime rechtsbescherming, welke zich dient te ver-
talen in een ruime(re) rechtelijke toetsing.

Ten slotte het aspect van de procedural accountability (zie hierover Hoofdstuk 1, para-
graaf 1.3). Door procedurele voorwaarden te stellen aan de besluitvorming door de
toezichthouder, wordt de transparantie en controleerbaarheid van de besluitvorming
vergroot. Deze controle dient door te werken op het niveau van de rechterlijke toet-
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956 Vgl. Dommering e.a. 2003, p. 62. In dezelfde zin Vesterdorf 2005, p. 17-18.
957 In dezelfde zin bijvoorbeeld: Van Ravels 2004, p. 148, en Lavrijssen 2004c, p. 40 en 44. Ook Van der

Meulen lijkt het nodige belang toe te kennen aan de materiedeskundigheid van de toezichthouder, zon-
der zich evenwel duidelijk uit te spreken over de hieruit voortvloeiende rechterlijke toetsing: Van der
Meulen 2003, p. 42-44.

958 Zie voor een bespreking van deze overweging: Ravels 2004, p. 148-149 en de literatuurverwijzingen
aldaar.

959 Zie hierover: Schueler 2004, p. 25-27. Zie ook Lavrijssen 2004a, p. 35, die meent dat een intensievere
toetsing ‘positief is te waarderen’ in het licht van hun onafhankelijkheid van de politiek.

960 Van der Meulen 2003, p. 44.

09.qxd  10-04-2006  14:18  Pagina 351



sing, in elk geval wat de procedurele aspecten van de besluitvorming betreft. Ook
Zwart wijst er in zijn bijdrage op dat in de door hem aangehaalde Amerikaanse juris-
prudentie, de rechterlijke controle – bij een beperkte materiële toetsing van de beslui-
ten – zich toespitst op een strenge toetsing van de toepasselijke procedurele
vereisten.961

Deze aspecten overziende dient te worden geconcludeerd dat – binnen de door de
wetgever en de Minister van Economische Zaken geschetste contouren – de door de
deskundige toezichthouder gemaakte keuzes in economische gecompliceerde aangele-
genheden dienen te worden gerespecteerd. Dit neemt echter niet weg dat strenge eisen
moeten kunnen worden gesteld aan de procedurele vereisten voor de totstandkoming
van besluiten, de bewijsvoering door de toezichthouder en de motivering van de
besluiten.

De jurisprudentie ten aanzien van de rechterlijke toetsing van besluiten van (econo-
mische) toezichthouders, in het bijzonder die van de NMa en OPTA, levert een beeld
op dat niet geheel is te rijmen met de geschetste systematiek van de Algemene wet
bestuursrecht. In de eerste plaats dient te worden geconstateerd dat zowel met name
de Rechtbank Rotterdam, doch ook het CBB, grote nadruk legt op het motiveringsbe-
ginsel. Een groot aantal besluiten van OPTA zijn in het verleden wegens een motive-
ringsgebrek vernietigd (zie Hoofdstuk 6, paragraaf 6.3). Door scherpe eisen te stellen
aan de motivering van de besluiten, kan in feite niet van een marginale toetsing wor-
den gesproken.

De bestuursrechter heeft zich in het kader van de Mededingingswet reeds verschillen-
de malen uitgelaten over de vraag op welke wijze de rechter concentratiebesluiten van
de NMa dient te toetsen. In de zaak Essent962 heeft het CBB de toetsingsvrijheid van
de rechter nader toegelicht:963

‘6.1 Naar aanleiding van hetgeen appelanten hebben aangevoerd tegen de naar hun mening te

terughoudende toetsing door de rechtbank, overweegt het College als volgt.

Dat de d-g NMa een zekere beoordelingsvrijheid heeft bij de waardering van de economische

feiten en omstandigheden in het licht van de bepalingen van de Mw, neemt niet weg dat de

rechterlijke toetsing, gelijke ook de rechtbank heeft overwogen, de vraag omvat of de d-g NMa

heeft voldaan aan zijn verplichting aannemelijk te maken dat (al dan niet) sprake is van mede-
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961 Zwart 2003, p. 175. Zwart haalt een interessante Amerikaanse uitspraak aan, waar de rechter dit als volgt
onder woorden brengt: ‘Because substantive review of mathematical and scientific evidence by techni-
cally illiterate judges is dangerously unreliable, I continue to believe we will do more to impove admi-
nistrative decision-making by concentrating our efforts on strengthening administartive procedures’,
Chief Judge Bazelon in Ethyl Corp. vs. EPA, 541 F.2d 1 (1976) at 67.

962 CBB 27 september 2002, Essent en Edon vs. d-g Nma, LJN AE8688, Actualiteiten Mededingingsrecht
2002-9, p. 171-176, m.nt. F.J. Leeflang.

963 Idem.
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dingingsrechtelijke problemen als genoemd in de Mw. Aan het rechterlijk toezicht op deze ver-

plichting uit de Mw kan niet afdoen, dat volgens de rechtbank uit de rechtspraak van het Hof

van Justitie en het Gerecht van Eerste Aanleg zou kunnen worden afgeleid dat de mate van

terughoudendheid van de rechterlijke toetsing groter zou zijn naarmate de complexiteit van

de economische beoordeling toeneemt. (...)

Ter beoordeling van de rechtbank stond derhalve of, gelet op artikel 41, tweede lid, van de Mw,

de d-g NMa zich op goede, in het licht van het voorgaande deugdelijke gronden op het stand-

punt heeft gesteld dat als gevolg van de voorgenomen concentratie een economische machts-

positie zal ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke

mededinging op de nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze wordt belem-

merd. Hierbij dient niet alleen te worden te worden bezien of het besluit op een zorgvuldige

wijze is totstandgekomen en of het op een deugdelijke motivering berust, maar ook of de d-g

NMa op juiste wijze invulling heeft gegeven aan de wettelijke begrippen en aannemelijk heeft

gemaakt dat de feiten en omstandigheden aan de wettelijke voorwaarden voldoen.’

Dit is het toetsingskader waar het CBB van uit gaat in het kader van de toetsing van
concentratiezaken. Het CBB overweegt in de zaak Essent uitdrukkelijk dat het bestaan
van een zekere beoordelingsvrijheid niet wegneemt dat de rechter dient te bezien of
het besluit op een zorgvuldige wijze is totstandgekomen en of het op een deugdelijke
motivering berust, maar ook of de toezichthouder op juiste wijze invulling heeft gege-
ven aan de wettelijke begrippen en aannemelijk heeft gemaakt dat de feiten en
omstandigheden aan de wettelijke voorwaarden voldoen. Ook deze toetsing is niet als
marginaal te kwalificeren.964 Hoewel het CBB zich nog niet heeft uitgelaten over aan-
wijzingsbesluiten aanmerkelijke marktmacht van OPTA, is het aannemelijk dat het
CBB een vergelijkbaar toetsingskader voor dergelijke besluiten van OPTA zal hante-
ren (zie hierover nader: Hoofdstuk 6, paragraaf 6.2.4).965 Daarbij is het aannemelijk
dat het oordeel van de Commissie over het aangemelde ontwerp-besluit in het kader
van de artikel 7-procedure een belangrijke factor bij de rechterlijke toetsing zal spelen.
Gezien de belangrijke rol die aan de Commissie in het kader van de besluitvorming
van de nationale toezichthouders is toegekend, ligt het voor de hand dat de nationale
rechter met het oordeel van de Commissie rekening houdt.966
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964 Zie reeds Ottow 2003b, p. 206-207.
965 Zie Ottow 2005b, p. 228-229. Inmiddels heeft het CBB in twee voorlopige voorzieningenuitspraken

twee aanmerkelijke marktmacht besluiten van OPTA voorlopig getoetst: Vz. CBB 8 februari 2006,
Orange vs. OPTA, LJN AV1222 en Vz. CBB 13 februari 2005, KPN Telecom vs. OPTA, LJN AV1487. Hoe-
wel de voorzieningenrechter in deze laatste uitspraak de door OPTA verstrekte gegevens kritisch lijkt te
toetsen, komt de voorzieningenrechter met name op grond van een belangenafweging tot het oordeel
dat het bestreden besluit in stand dient te blijven.

966 In de vorige noot vermelde voorlopige uitspraak van 13 februari 2006 hield de voorzieningenrechter
inderdaad rekening met de door de Commissie gemaakte opmerkingen in het kader van de artikel 7-
procedure.
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De jurisprudentie overziende, kan worden geconcludeerd dat door een hoge bewijs-
standaard te hanteren en zware eisen te stellen aan de motivering van het besluit, een
indringende toetsing door de Nederlandse bestuursrechter plaatsvindt. De economi-
sche bestuursrechter stelt zich in beginsel niet terughoudend op bij de vaststelling van
de feiten en de door het bestuursorgaan verstrekte onderbouwing van het besluit. De
aan de bewijsvoering en motivering gestelde eisen worden als zelfstandig te toetsen
onderdelen van het besluit beschouwd, waarop de geconstateerde beoordelingsvrij-
heid van het bestuursorgaan weinig invloed lijkt te hebben. De beoordelingsvrijheid
leidt derhalve niet automatisch tot een marginale toetsing in economische kwesties.
Ook Lavrijssen967 geeft aan dat de toetsing door het CBB in deze zaak niet meer als
marginaal valt aan te duiden. De preadviseurs Verhey & Verheij sluiten zich hierbij aan
en merken in hun preadvies968 op dat het CBB bij de toetsing van besluiten van eco-
nomische toezichthouders ‘iets doet wat tussen volle en marginale toetsing inzit’.

Uit de gepubliceerde uitspraken is evenwel niet af te leiden dat de bestuursrechter ook
treedt in de door de toezichthouder gemaakte beleidskeuzes. De rechter gaat daarbij
niet op de stoel van het bestuursorgaan zitten. De bestuursrechter heeft daarbij oog
voor de vrijheid die de toezichthouder nodig heeft om op adequate wijze invulling te
geven aan de hem opgedragen taak.969 De Rechtbank Rotterdam geeft daarbij aan dat
dit beleid met ‘enige terughoudendheid’ zal worden getoetst, zolang ‘andere keuzes
niet evident juister zijn’. Een belangrijke factor vormt daarbij in de visie van de recht-
bank dat de door de toezichthouder gemaakte beleidskeuzes tot stand zijn gekomen
na een zorgvuldige voorbereiding, waarbij de marktpartijen zijn geconsulteerd en de
keuzes in overeenstemming zijn met de opvattingen van de NMa. De Rotterdamse
bestuursrechter respecteert in deze zaken derhalve de deskundigheid van de toezicht-
houder en treedt – in beginsel – niet in de door deze gemaakte beleidskeuzes. Uit de
uitspraken van het CBB in de zaken betreffende de geschilbesluiten van OPTA aan-
gaande de vaste terminatingtarieven, kan eveneens worden afgeleid dat het CBB de
beleidskeuzes van OPTA respecteert.970 Daarbij wordt door het CBB expliciet overwo-
gen dat het feit dat denkbaar was geweest dat OPTA een andere methodiek had
gevolgd, geen grond vormt voor het oordeel dat OPTA de haar toekomende beoorde-
lingsruimte heeft overschreden.
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967 Lavrijssen 2004a, p. 34.
968 Verhey & Verheij 2005, p. 315.
969 Zie de uitspraken van de Rechtbank Rotterdam: Rb. Rotterdam 22 april 2005, KPN Telecom vs. OPTA,

LJN AT5264, Rb. Rotterdam 22 april 2005, KPN Telecom vs. OPTA, LJN AT5256 en Rb. Rotterdam 
2 juni 2005, KPN Telecom vs. OPTA, LJN AT8786. Vgl. tevens met Rb. Rotterdam 22 december 2005,
KPN Mobile vs. OPTA en UPC; en UPC vs. OPTA en KPN Mobile en KPN Telecom, reg. nr.: TELEC
04/390 en TELEC 04/396-HRK, niet gepubliceerd, waarin de rechtbank in het kader van de toetsing van
een geschilbesluit tevens overweegt dat het oordeel van OPTA ‘met enige terughoudendheid’ zal wor-
den getoetst.

970 CBB 16 juni 2005, KPN Telecom vs. OPTA en Casema, LJN AT7786 en CBB 16 juni 2005, KPN Telecom
en Versatel vs. OPTA, LJN AT7789, AB 2005, nr. 326, m.nt. G. Gartigny.
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De deskundigheid van OPTA lijkt bij de rechterlijke toetsing tevens een andere rol te
spelen: bij de toetsing van de relevante feiten. Zoals eerder opgemerkt, stellen de
Rechtbank Rotterdam en het CBB de nodige eisen aan de motivering van de besluiten
van OPTA. Daarbij eisen de bestuursrechters dat het besluit berust op een voldoende
feitelijke grondslag en dat de feiten inzichtelijk worden gemaakt. In de feitenvaststel-
ling zelf lijkt de rechter minder te treden. In het kader van complexe, feitelijke, econo-
mische analyses is het aanvaardbaar dat de vaststelling van dergelijke feiten aan de
deskundige toezichthouder wordt overgelaten en de rechter bij de toetsing van de fei-
ten enige terughoudendheid in acht neemt. Tegelijkertijd dient wel kritisch te worden
getoetst of de verstrekte gegevens voldoende het besluit kunnen dragen en op inzich-
telijke wijze in het besluit zijn verwerkt.971

In het Verenigd Koninkrijk vond tot recentelijk in telecommunicatiezaken slechts een
zeer beperkte toetsing door de rechter plaats, aangeduid als judicial review. The stan-
daard test, die in de jurisprudentie wordt gehanteerd is de ‘unreasonableness’: ‘if the
decision was so unreasonable that no reasonable authority could ever have come to
it’.972 In de jurisprudentie zijn in de loop der tijd daarnaast toetsingscriteria ontwik-
keld, die betrekking hebben op ‘fairness of procedure’. Door de inwerkingtreding van
de Communications Act 2003 kan tegen de besluiten van OFCOM beroep worden
ingesteld bij de Competition Commission Appeal Tribunal (CAT), waarbij de beslui-
ten onderhevig zijn aan een full appeal on the merits. Uit de uitspraken van de CAT
blijkt dat een indringende (kritische) toetsing plaatsvindt, hoewel de CAT de door
OFCOM gemaakte beleidskeuzes lijkt te respecteren.

In de Verenigde Staten vindt een terughoudende toetsing plaats ten aanzien van de
materiële aspecten van de besluitvorming. De rechterlijke controle concentreert zich
op de procedurele aspecten van de totstandkoming van besluiten. Deze benadering is
ingegeven door de aanwezig geachte expertise aan de zijde van het toezichtsorgaan:

‘(...), this deferential attitude is justified out of respect for agency expertise. (...) Instead of loo-

king at the technical evidence, the reviewing court should examine whether the agency had

strictly adhered to the applicable procedural requirements.’973

Zo heeft de Supreme Court in de Chevron case974 uitgemaakt dat een interpretatie door de

toezichthouder van een wettelijke bepaling – bij afwezigheid van een duidelijke instructie van

de wetgever – dient te worden gerespecteerd indien ‘the agency’s answer is based on a permis-
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971 Een belangrijk voorbeeld van deze werkwijze vormt de voorlopige voorzieningenuitspraak aangaande
de toetsing van het aanmerkelijke marktmacht besluit inzake WLR: Vz. CBB 13 februari 2005, KPN
Telecom vs. OPTA, LJN AV1487.

972 Tomkins 2003, p. 177.
973 Zwart 2003, p. 174-175.
974 Chevron vs. Natural Resources Defence Council, 467 U.S. 837 (1984).
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sable construction of the statute’. Dit arrest heeft in de Verenigde Staten een belangrijke impuls

gegeven aan de autoriteit van economic regulatory bodies.975

Artikel 4 Kaderrichtlijn
Deze benaderingswijze is in lijn met de eisen die artikel 4 Kaderrichtlijn stelt aan de
rechterlijke toetsing. In artikel 4 Kaderrichtlijn is bepaald dat ‘de feiten van de zaak op
afdoende wijze in aanmerking worden genomen’. In de Engelse versie van de richtlijn
wordt vereist ‘the merits of the case are duly taken into account’, hetgeen een verder-
gaande toetsing lijkt te vergen dan de Nederlandse vertaling van de tekst doet vermoe-
den. Deze instructie houdt in elk geval in dat niet met een marginale toetsing zal
kunnen worden volstaan,976 doch dat de rechter zich een oordeel zal dienen te vormen
van de onderliggende feiten, de bewijsvoering en de motivering door de nationale toe-
zichthouder. Deze toetsing lijkt echter niet uit te sluiten dat de rechter de door de toe-
zichthouder te maken (beleids)keuzes – voor zover voldoende gestaafd door de
onderliggende feiten en de motivering – dient te respecteren. Artikel 4 Kaderrichtlijn
doorbreekt in elk geval wel het systeem van de Algemene wet bestuursrecht daar waar
de Nederlandse rechter op grond van de gebruikelijke rechtmatigheidstoetsing met
een marginale toetsing had kunnen volstaan.977

Artikel 4 kaderrichtlijn was voor de wetgever in het Verenigd Koninkrijk een van de
beweegredenen om de toetsing van de besluiten van Ofcom in beroep voor te leggen
aan de Competition Appeal Tribunal (CAT). Erkend werd dat de judicial review door
de High Court niet voldeed aan de vereisten van dit richtlijnartikel. De judicial review
werd dan ook vervangen door de full review door de CAT.

9.4.3 Amicus Curiae

Het telecommunicatierecht voorziet niet in een regeling, waarbij de nationale rechter
op verzoek kan worden ondersteund door de Europese Commissie of OPTA inzake
vragen die rijzen over de uitleg van het telecommunicatierecht en/of behandelde dos-
siers.
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975 Kovacic 2002, p. 31. Zie tevens: Lavrijssen 2004c, p. 44. Zie voor een globaal overzicht van de diverse
tradities ten aanzien van de rechterlijke toetsing: Lubach 2004. Lubach wijst er op dat in het Franse
recht de rechter in beginsel een volle toetsing hanteert, doch slechts sprake is van een ‘controle mini-
mum’ in technische zaken, waarin de deskundigheid van de rechter tekort schiet (p. 257). Zie over de
toetsing door de Franse administratieve rechter tevens Klap 1994, 127-129.

976 In dezelfde zin wordt geconcludeerd in het rapport: S. Prechal e.a., ‘ “Europeanisation” of the law: con-
sequences for the Dutch Judiciary’, rapport in opdracht voor de Raad voor de rechtspraak, oktober
2005, p. 39-40.

977 De opmerking van de wetgever in de Memorie van Toelichting op de herziene Telecommunicatiewet
dat de algemene bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht afdoende zijn voor de implementatie
van artikel 4 Kaderrichtlijn, is derhalve in het licht van de door dit artikel gestelde vereiste moeilijk vol
te houden: Kamerstukken II, vergaderjaar 2002-2003, 28 851, nr. 3, p. 189.
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Als gevolg van Verordening 1/2003 (artikel 15) is de samenwerking tussen de Com-
missie en de nationale rechter978 en de samenwerking tussen de nationale mededin-
gingsautoriteit en de nationale rechter nader vorm gegeven. De nationale rechter kan
de Commissie verzoeken inlichtingen te verstrekken waarover zij beschikt en/of advies
vragen over de coherente toepassing van het mededingingsrecht. Daarnaast is een
nieuwe rechtsfiguur geïntroduceerd, de Amicus Curiae, welke de Commissie en de
nationale mededingingsautoriteit een discretionaire bevoegdheid verleent om uit
eigen beweging als (derde)partij in een nationale (civiele of bestuursrechtelijke) pro-
cedure schriftelijke of mondelinge opmerkingen te maken betreffende onderwerpen
in verband met de toepassing van de artikelen 81 en 82 EG-Verdrag. Voor de Neder-
landse situatie heeft de NMa een Amicus Curiae regeling gepubliceerd, waarin is aan-
gegeven onder welke omstandigheden de NMa in een Nederlandse situatie wenst op
te treden.979

Een vergelijking met het telecommunicatierecht ligt voor de hand waar de bevoegde
bestuursrechter om advies zou kunnen vragen van de Europese Commissie in het
kader van uitgebrachte adviezen danwel besluiten op grond van artikel 7 Kaderricht-
lijn. Een soortgelijke constructie is wellicht denkbaar ten aanzien van OPTA, in het
kader van een civiele procedure betreffende de nakoming van geschilbesluiten van
OPTA. Dit instrument biedt het voordeel dat gebruik kan worden gemaakt van de des-
kundigheid en expertise van de nationale en Europese toezichthouder en de bevoeg-
de rechter zich sneller een oordeel over de voorliggende rechtsvraag kan vormen.

9.4.4 Voorlopige voorzieningen

Artikel 4 Kaderrichtlijn kent tevens een voorschrift omtrent voorlopige voorzieningen
en de schorsing van besluiten van de nationale toezichthouders:

‘Hangende de uitspraak van een dergelijk beroep blijft het besluit van de nationale instantie

van kracht, tenzij de beroepsinstantie anders beslist.’

Het beroep voor de nationale rechter kan derhalve geen schorsende werking hebben,
tenzij dit uitdrukkelijk door de nationale rechter hangende het beroep wordt bepaald.
Het systeem van de Algemene wet bestuursrecht is hiermee in overeenstemming (arti-
kel 6:16 Awb). De tekst van artikel 4 Kaderrichtlijn lijkt te suggereren dat schorsing
van het besluit de uitzondering op de regel dient te zijn, doch de tekst biedt geen toet-
singscriteria voor de beoordeling van een verzoek tot schorsing van het besluit van de
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978 Deze samenwerking is nader uitgewerkt in de Mededeling van 27 april 2004 betreffende de samenwer-
king tussen de Commissie en de rechterlijke instanties van de EU-lidstaten bij de toepassing van de
artikelen 81 en 82 van het Verdrag, Pb EG 2004, C 101/03.

979 Richtsnoeren Amicus Curiae, Stcrt. 20 augustus 2004, nr. 158, p. 19. Zie over deze richtsnoeren en de
reikwijdte van Verordening 1/2003: Prompers 2005.
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nationale toezichthouder.980 Indien evenwel te snel tot schorsing zou worden overge-
gaan, zou dit het systeem en de doelstellingen van de telecommunicatierichtlijnen
kunnen ondergraven, aangezien de nationale toezichthouder in die situaties niet tot
ingrijpen kan overgaan, hetgeen tot cocnurrentievervalsing zou kunnen leiden.

Onder de oude Telecommunicatiewet zijn een belangrijk aantal besluiten van OPTA in
voorlopige voorzieningenprocedures geschorst.981 Bij deze schorsingen werd groot
gewicht toegekend aan het individuele belang van de verzoeker en werd ten onrechte in
veel mindere mate aan het belang van concurrentie gehecht dat door OPTA in de
besluitvorming werd nagestreefd. In de recente uitspraak KPN Telecom vs. OPTA982 kent
het CBB daarentegen wel een belangrijk gewicht toe aan het belang van concurrentie:

‘De voorzieningenrechter overweegt dat de belangen van KPN in de eerste plaats moeten wor-

den afgewogen tegen het algemene belang dat OPTA met het bestreden besluit beoogt te die-

nen en niet tegen de belangen van individuele concurrenten, ook al leggen de belangen van

deze concurrenten wel enig gewicht in de schaal.

Tegenover de zwaarwegende belangen van KPN staat het met het bestreden besluit gediende

belang van bevordering van de concurrentie op de onderhavige wholesalemarkt en met name

op de aanpalende retailmarkt(en). Deze concurrentie kan mede ten goede komen aan de eind-

gebruikers, doordat hun keuzemogelijkheden toenemen en de retailtarieven voor een vaste

telefoonaansluiting lager kunnen worden. Schorsing van het bestreden besluit heeft tot gevolg

dat pas na de uitspraak van het College in de hoofdzaak, die naar verwachting niet voor het

vierde kwartaal van 2006 zal worden gedaan, een aanvang kan worden gemaakt met de imple-

mentatie van WLR. Deze implementatie kan vervolgens nog een aantal maanden in beslag

nemen, waarbij van de zijde van KPN ter zitting bij wijze van indicatie een mogelijke termijn

van vier tot zeven maanden is genoemd. Dit betekent dat schorsing van het bestreden besluit

leidt tot een – zeker in verhouding tot de totale lengte van de thans aangevangen regulerings-

periode van drie jaar – langdurig uitstel van de invoering van WLR, hetgeen afbreuk zou doen

aan het door OPTA voorziene nuttig effect daarvan.’

Daarbij kent de voorzieningenrechter tevens belang toe aan de systematiek en doel-
stellingen van het Europees regelgevend kader:

‘Voorts kan er niet aan worden voorbijgezien dat er in het Europees regelgevend kader inzake

telecommunicatie en de Tw nu eenmaal van wordt uitgegaan dat het, met het oog op het

nastreven van bepaalde doelen, passend kan zijn een partij met AMM verplichtingen, waaron-

der toegangsverplichtingen, op te leggen. WLR is een verplichting die ook in andere lidstaten

358

9 EFFECTIEVE RECHTSBESCHERMING

980 Zie voor de algemene praktijk naar Nederlands bestuursrecht: Daalder & Heinrich 2005, Simons 2005
en Besselink 2005.

981 Zie Dommering e.a. 2003, p. 23.
982 Vz. CBB 13 februari 2006, KPN Telecom vs. OPTA, LJN AV1487.
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is opgelegd en in zoverre is geen sprake van een uitzonderlijke verplichting. Een aanbieder met

AMM heeft welhaast per definitie een zwaarwegend belang bij het opschorten van een opge-

legde verplichting tot het mogelijk maken van WLR. Indien in de zwaarwegendheid van dit

belang als zodanig aanleiding zou worden gevonden een besluit waarbij WLR is opgelegd te

schorsen, wordt afbreuk gedaan aan de bedoeling van de toepasselijke wetgeving. Ten slotte

zal, gelet op de verwachting dat het College in het vierde kwartaal van 2006 uitspraak doet in

de hoofdzaak, de periode waarin WLR moet worden geleverd zonder dat de bodemrechter een

oordeel heeft gegeven over de rechtmatigheid van het bestreden besluit, betrekkelijk beperkt

kunnen blijven. Van bijzondere omstandigheden op grond waarvan in dit geval niettemin

moet worden geoordeeld dat de belangen van KPN toch tot schorsing van het bestreden

besluit nopen, is de voorzieningenrechter niet gebleken.’

Deze uitspraak doet volledig recht aan de systematiek van artikel 4 Kaderrichtlijn en
dient verdere navolging. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden dient tot schorsing
van de besluiten van de nationale toezichthouder te worden overgegaan.

9.5 Toegang tot de Europese rechter

In het kader van de artikel 7- procedure (paragraaf 5.3) doet zich de vraag voor of
beroep open staat tegen opmerkingen van de Commissie op grond van artikel 7, lid 3
Kaderrichtlijn danwel een besluit van de Commissie op grond van artikel 7, lid 4
Kaderrichtlijn. Artikel 230 EG-Verdrag biedt gemeenschapsinstellingen, de lidstaten
en particulieren de mogelijkheid – indien aan specifieke ontvankelijkheidsvereisten
wordt voldaan – beroep in te stellen bij het Gerecht van Eerste Aanleg983 (met de
mogelijkheid van hoger beroep bij het Hof van Justitie984) tegen handelingen van de
gemeenschapsinstellingen, zoals de Europese Commissie. In deze paragraaf zal op de
ontvankelijkheidsaspecten van deze beroepsprocedure worden ingegaan. In voorko-
mende gevallen kan zich de situatie voordoen, waarbij een Europese beroepsprocedu-
re wordt gestart tegen de handeling van de Europese Commissie in het kader van de
artikel 7-procedure en in parallel daarmee een nationale beroepsprocedure loopt
tegen het besluit van de nationale toezichthouder, welke is genomen met inachtne-
ming van de opmerkingen danwel besluit van de Commissie.

9.5.1 Bindende handelingen

Conform de tekst van artikel 230, lid 1 EG-Verdrag staat slechts beroep open tegen
handelingen van gemeenschapsinstellingen, voor zover het geen aanbevelingen of
adviezen betreft. De opmerkingen van de Commissie in de eerste fase van de besluit-
vorming op basis van artikel 7, lid 3 Kaderrichtlijn zijn op grond van artikel 7, lid 5
Kaderrichtlijn niet bindend voor de nationale toezichthouder. Deze dient slechts
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983 Artikel 225 jo artikel 230 EG-Verdrag.
984 Artikel 230 EG-Verdrag.
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‘zoveel mogelijk rekening’ met de opmerkingen van de Commissie te houden. Deze
opmerkingen zijn derhalve niet als een bindende handeling aan te merken, waartegen
beroep bij de Europese rechter openstaat.

Anders ligt de zaak mogelijk in het geval de Commissie een besluit neemt in de twee-
de fase van de artikel 7-procedure (artikel 7, lid 4 Kaderrichtlijn). Daarbij dient een
onderscheid te worden gemaakt tussen de situatie waarbij de Commissie de nationa-
le toezichthouder meedeelt geen ernstige twijfels (meer) te hebben omtrent de ver-
enigbaarheid van de ontwerpmaatregel met het gemeenschapsrecht en de situatie
waarbij de Commissie wel dergelijke twijfels heeft en het besluit neemt dat zij van de
betrokken nationale toezichthouder verlangt de ontwerpmaatregel in te trekken.

Het eerste geval wordt in artikel 7, lid 4 Kaderrichtlijn niet geëxpliciteerd. De vraag is
of in een dergelijk geval daadwerkelijk sprake is van een (bindend) besluit van de
Commissie. Bindende handelingen zijn het resultaat van ‘de uitoefening van een wet-
telijke bevoegdheid waardoor een wettelijk geregelde interne procedure wordt afgeslo-
ten en rechtsgevolgen teweeg worden gebracht die door een wijziging van verzoekers
rechtspositie haar belangen ongunstig kunnen beïnvloeden’985 De belangrijkste vraag
die zich hierbij voordoet is of de handeling van de Commissie enig rechtsgevolg doet
ontstaan.986 Daarbij is van belang of de handeling de belangen van verzoeker kunnen
aantasten of diens rechtspositie aanzienlijk wijzigen. Voor de betrokken nationale toe-
zichthouder lijkt dit het geval: deze verkrijgt de noodzakelijke rechtstitel tot het
nemen van een definitief besluit. Daarnaast zou kunnen worden betoogd ten aanzien
van de onderneming tot wie het besluit van de nationale toezichthouder zal zijn
gericht. Immers, diens rechtspositie zal door een aanmerkelijke marktmacht aanwij-
zing aanzienlijk wijzigen.Daar zou tegenin kunnen worden gebracht dat het besluit
van de Commissie zelf geen rechtsgevolg heeft, aangezien dit slechts is gericht op een
ontwerpmaatregel van de nationale toezichthouder. Slechts het definitieve besluit van
de nationale toezichthouder is in die visie dan op rechtsgevolg gericht.

In het tweede geval (er is sprake van een vetobesluit) neemt de Commissie expliciet
een besluit, welke een verbod inhoudt tot het definitief vaststellen van het ontwerpbe-
sluit door de nationale toezichthouder. De Commissie neemt conform de tekst van
artikel 7, lid 4 kaderrichtlijn het besluit ‘om van de betrokken nationale regelgevende
instantie te verlangen dat zij haar ontwerpmaatregel intrekt’. Het rechtsgevolg is er op
gericht dat de nationale toezichthouder het besluit niet kan nemen. Het enkele feit dat
het slechts een ontwerpmaatregel betrof lijkt op zichzelf niet af te doen aan het rechts-
gevolg dat geen aanmerkelijke marktmacht aanwijzing kan plaatsvinden. In artikel
6b.2, lid 5, sub b Tw is dit rechtsgevolg naar Nederlands bestuursrecht vertaald als
‘besluit het College het desbetreffende ontwerpbesluit niet vast te stellen’.
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985 HJEG 4 maart 1982, Gauff/Commissie, zaak C-182/80, Jur. 1982, p. I- 817, r.o.v. 18.
986 Zie voor een behandeling van de jurisprudentie over dit begrip: Lenaerts & Arts 1999, p. 197-205 en

Schermers & Waelbroeck 2001, p. 315.
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In de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Telekom Austria987 diende het Hof
van Justitie zich uit te laten over een prejudiciële vraag, gesteld door de Oostenrijkse
telecommunicatieautoriteit, Telekom-Control-Kommission. In deze zaak betrof het een
ambtshalve procedure tot de mogelijke aanwijzing van Telekom Austria AG als een
onderneming met aanmerkelijke marktmacht. De Oostenrijkse toezichthouder kwam
na onderzoek tot de conclusie dat een aanwijzing voor een bepaalde relevante markt
niet noodzakelijk was en meldde dit ontwerpbesluit conform de procedure van arti-
kel 7 Kaderrichtlijn bij de Commissie. De Commissie was het niet eens met deze ana-
lyse en nam uiteindelijk een vetobesluit op grond van artikel 7, lid 4 Kaderrichtlijn.988

Door middel van een prejudiciële vraag had de Oostenrijkse autoriteit aan het Hof
van Justitie de vraag voorgelegd of dit besluit van de Commissie rechtsgeldig was. Het
Hof van Justitie antwoord hierop dat geen sprake was van een rechterlijke procedure
(‘un litige’) en derhalve geen prejudiciële vraag op grond van artikel 234 EG-Verdrag
kan worden gesteld.989 Daaraan voegt het Hof van Justitie tevens toe dat ‘par ailleurs,
la Commission n’a fait que répondre à l’autorité nationale’.990

Hoewel de overwegingen van het Hof van Justitie zien op de vraag of sprake is van een
gerechtelijke procedure in het kader van artikel 234 EG-Verdrag, zou deze uitspraak
tevens gevolgen kunnen hebben voor de beoordeling van een beroep op grond van
artikel 230 EG-Verdrag. De overweging van het Hof van Justitie lijkt er op te duiden
dat het hof niet uitgaat van een bindend besluit doch slechts van een ‘antwoord’. In een
vergelijkbare zaak betreffende een besluit van de Commissie op grond van Richtlijn
2003/87/EG (zie over deze procedure: paragraaf 5.3.3), nam het Gerecht van Eerste
Aanleg evenwel zonder meer aan dat het besluit van de Commissie op grond van arti-
kel 230 EG-Verdrag appellabel was.991

Vooralsnog lijkt er van te kunnen worden uitgegaan dat beroep tegen een vetobesluit
van de Commissie op grond van artikel 7 Kaderrichtlijn openstaat.992
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987 HJEG 6 oktober 2005 (Ordonnance), Telekom Austria AG, zaak C-256/05, www.curia.eu.int.
988 Besluit 20 oktober 2004, C (2004) 4070.
989 R.o.v. 10 en 11.
990 R.o.v. 11.
991 Zie tevens GvEA 15 december 2005, Infront WM AG vs. Commissie, zaak T-33/01, www.curia.eu.int,

waarin het Gerecht van Eerste Aanleg aanneemt dat de goedkeuring door de Commissie op grond van
artikel 3bis, lid 2 Richtlijn 97/36/EG (Pb EG 1997, L 202/60) als een appellabel besluit kan worden aan-
gemerkt.

992 In geval van twijfel lijkt het noodzakelijk een beroep op grond van artikel 230 EG-Verdrag in te stellen,
aangezien bij gebreke van een dergelijk Europees beroep mogelijk de betrokken belanghebbende in de
Nederlandse beroepsprocedure op grond van het Europese estoppelbeginsel de rechtsgeldigheid van
het besluit van de Commissie kan worden tegengeworpen. De nationale rechter dient in een dergelijk
geval van de rechtsgeldigheid van het besluit van de Commissie uit te gaan, welke van invloed kan zijn
op de beoordeling van het besluit van OPTA. Zie in algemene zin over het estoppelbeginsel: Schermers
& Waelbroeck 2001, p. 188-197.
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9.5.2 Belanghebbenden

De volgende vraag is wie tegen het besluit van de Commissie in beroep kan gaan.
Krachtens artikel 230, lid 2 EG-Verdrag geldt dit beroepsrecht in elk geval voor de lid-
staten. Een eigen beroepsrecht van de betrokken nationale toezichthouder lijkt niet te
bestaan. Het beroep dient door de betrokken lidstaat te worden ingediend. Natuurlij-
ke personen of rechtspersonen kunnen slechts beroep instellen indien aan de voor-
waarden van artikel 230, lid 4 EG-Verdrag is voldaan. Deze (rechts)persoon dient te
kunnen aantonen dat hij door het besluit van de Commissie ‘rechtstreeks en individu-
eel wordt geraakt’. Volgens standaardjurisprudentie wordt dit begrip op restrictieve
wijze door de Europese rechter uitgelegd.993 De rechtspersoon tegen wie het besluit
van de nationale toezichthouder gericht is (de geadresseerde), lijkt in elk geval tot deze
kring van beroepsgerechtigden te behoren. Het is de vraag of dit ook zal gelden voor
de concurrenten van deze rechtspersoon. In het kader van concentratiezaken en alge-
mene mededingingszaken hebben het Gerecht van Eerste Aanleg en het Hof van Jus-
titie dit wel aangenomen, doch de betrokken concurrent was zeer nauw betrokken
geweest bij het besluitvormingsproces van de Europese Commissie, hetgeen een voor-
waarde lijkt voor de ontvankelijkheid van het beroep.994 Voor deze concurrenten geldt
dat zij in voldoende mate bij de totstandkoming van de bestreden handeling betrok-
ken zijn geweest om, in het licht van die handeling, een gesloten groep van belangheb-
benden te vormen. Niet elke concurrent van de al dan niet aangewezen onderneming
heeft derhalve locus standi, doch slechts een beperkte groep die nauw bij de (nationa-
le en Europese) besluitvormingsprocedure betrokken zijn geweest. In elk geval dient
conform de jurisprudentie te worden aangetoond dat de betrokken beschikking de
onderneming treft uit hoofde van een bijzondere hoedanigheid of van een feitelijke
situatie welke ten opzichte van ieder ander karakteriseert en deze onderneming der-
halve individualiseert op soortgelijke wijze als de geadresseerde van de beschikking.995

9.6 De rol van de civiele rechter bij geschilbeslechting

9.6.1 Vaststelling van tarieven vs. nakoming

Zoals reeds is aangegeven in Hoofdstuk 4 (paragraaf 4.3) bestaat bij (interconnectie)
geschillen- een grote verwevenheid tussen het civiele en telecommunicatierecht. Deze
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993 Deze restrictieve uitleg is recentelijk door het Hof van Justitie opnieuw bevestigd in de uitspraak van
25 juli 2002, zaak C-50/00, Unión de Pequeños Agricultores, Jur. 2002, p. I-6677. Een ruimere uitleg door
het Gerecht van Eerste Aanleg in de zaak Jégo-Quéré (GvEA 3 mei 2002, Jégo-Quéré vs. Commissie, zaak
T-177/01, Jur. 2002, p. II-2365) is door het Hof van Justitie niet aanvaard (HJEG 1 april 2004, zaak 
C-263/02 P, Jur. 2004, p. I-3425).

994 Zie in dit verband de jurisprudentie inzake Europese mededingingszaken, waar de nauwe betrokken-
heid van een klager locus standi oplevert in de beroepsprocedure: bijvoorbeeld HJEG 25 oktober 1977,
Metro vs. Commissie, zaak C-26/76, Jur. 1977, p. I-1875. Hartley 1998, p. 365-366 en de jurisprudentie
aldaar genoemd.

995 Zie bijvoorbeeld: HJEG 18 mei 1994, Cordoníu vs. Raad, zaak C-309/89, Jur. 1994, I-p. 1853 en GvEA
15 december 2005, Infront WM AG vs. Commissie, zaak T-33/01, www.curia.eu.int.
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verwevenheid doet zich eveneens voor op het gebied van de rechtsbescherming, waar
de afbakening tussen de bestuursrechter en de civiele rechter in de praktijk lastig is.
Hoewel het geschilbesluit van OPTA als een bestuursrechtelijk besluit is gekwalifi-
ceerd, waartegen bestuursrechtelijke rechtsbescherming openstaat, toont de jurispru-
dentie aan dat de civiele rechter een belangrijke rol vervult, met name ten aanzien van
de nakoming van interconnectieovereenkomsten.996

Uit de jurisprudentie volgt evenwel dat de civiele rechter zichzelf geen taak toekent ten
aanzien van de vaststelling van tarieven. Daartoe acht de civiele rechter slechts OPTA,
als de deskundige in dezen, bevoegd. Dit volgt uit het tussenvonnis in de zaak Energis
vs. KPN Telecom.997 KPN Telecom was het niet eens met het tarief dat Energis voor
haar terminating dienst vroeg en meende dat KPN Telecom’s tarieven eveneens voor
de diensten van Energis dienden te gelden op basis van wederkerigheid (het zoge-
naamde reciprociteitsbeginsel). KPN Telecom maakte hierover een geschil bij OPTA
aanhangig. OPTA weigerde evenwel dit beginsel als uitgangspunt te hanteren en wees
de verzoeken van KPN Telecom af.998 Tot 1 juli 1999 heeft KPN Telecom aan Energis
de tarieven betaald, zoals deze in de interconnectieovereenkomst waren opgenomen.
Vanaf 1 juli 1999 ging KPN Telecom er evenwel toe over – ondanks de uitspraak van
OPTA – Energis lagere tarieven (gelijk aan de KPN Telecom’s tarieven) te betalen. Dit
leidde er toe dat Energis een procedure bij de civiele rechter startte tot nakoming van
de tarieven, zoals deze oorspronkelijk in de interconnectieovereenkomst waren over-
eengekomen. In het (tussen)vonnis van 21 december 2000 oordeelde de Rechtbank
Rotterdam dat – gezien de feitelijke context – de oorspronkelijk overeengekomen
tarieven niet meer golden. Voor vaststelling van de geldende tarieven dienden partij-
en volgens de rechtbank zich tot OPTA te wenden:

‘De rechtbank acht zich in deze situatie (waarin het dus niet gaat om een vordering tot nako-

ming van een reeds uit de overeenkomst blijkende betalingsverplichtingen) niet bevoegd om

vast te stellen welke tarieven vanaf die datum tussen partijen hebben te gelden.’999

De rechtbank geeft aan slechts bevoegd te zijn in een zaak waar het gaat om een ‘vor-
dering tot nakoming van reeds uit de overeenkomst blijkende betalingsverplichtingen’.
Indien de betalingsverplichtingen niet reeds uit de overeenkomst voortvloeien, is het
niet aan de civiele rechter om vast te stellen welke tarieven dan wel dienen te gelden.
Hiertoe is – naar de visie van de rechtbank – OPTA ingesteld, met speciale bevoegd-
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996 Zie voor een overzicht: Ottow 2002b.
997 Rb. Rotterdam 21 december 2000, (zaaknr. 138043/HA ZA 00-1088), niet gepubliceerd.
998 OPTA-besluit van 22 september 1999, KPN vs. EnerTel (kenmerk OPTA/IBT/99/7686), www.opta.nl 
999 Omgekeerd kan uit de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 12 augustus 2004 worden afgeleid

dat de weg naar de bestuursrechter niet zomaar wordt afgesneden doordat een weg naar de civiele rech-
ter openstaat (Rb. Rotterdam 12 augustus 2004, KPN Telecom vs. OPTA, LJN AR5163), waarin de recht-
bank overweegt dat KPN Telecom de civiele weg had kunnen bewandelen door elk van haar klanten tot
betaling van devermeende vordering te dagvaarden, doch dit werd door de bestuursrechter als bezwaar-
lijk geoordeeld, hetgeen ertoe leidde dat de bestuursrechter een rechtsoordeel als een voor beroep vat-
baar besluit kwalificeerde.
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heden en speciale deskundigheid. Dit standpunt leidt ertoe dat eerst de civiele rechter
moet vaststellen of er een geldig tarief is overeengekomen. Is dit niet het geval, dan
dient OPTA vervolgens op verzoek van een der partijen alsnog het tarief te bepalen op
grond van de Tw. Deze onbevoegdheidverklaring leidde er toe dat Energis zich alsnog
tot OPTA diende te wenden om via een interconnectiegeschil de redelijkheid van haar
terminating tarieven te laten vaststellen.

Na deze civiele procedure initieerde Energis een geschil bij OPTA. OPTA oordeelde
zowel in eerste instantie1000 als op bezwaar1001 dat de tarieven van Energis ‘redelijk’
zijn. KPN Telecom’s poging om dit besluit van OPTA door de voorzieningenrechter te
laten schorsen slaagt niet.1002 Kort daarna spande Energis een civiel kort geding tegen
KPN Telecom aan ter incasso van de openstaande verplichtingen. Dit leidde tot de uit-
spraak van 14 mei 2002.1003 De voorzieningenrechter overweegt vervolgens dat in kort
geding de vordering tot betaling van een geldsom slechts kan worden toegewezen
‘indien de verschuldigdheid boven redelijke twijfel is verheven’. En juist daaraan twij-
felt de voorzieningenrechter:

‘Het besluit op bezwaar van OPTA d.d. 25 januari 2002 heeft in verhouding tussen partijen

direct rechtsgevolgen en uitgegaan moet worden van de juistheid van dat besluit zolang het

niet is vernietigd. Op voorhand valt echter niet uit te sluiten dat het beroep dat KPN heeft

ingesteld tegen dat besluit gegrond zal worden bevonden. In dat geval zal de bodemrechter,

indien geadieerd, de vordering niet toewijzen.’

Op die grond wijst de voorzieningenrechter de primaire vordering van Energis, geba-
seerd op de door OPTA goedgekeurde tarieven, af.1004

In de geschillen tussen KPN Telecom en BT Ignite betrof het eveneens de vraag of de termina-

ting tarieven van BT Ignite als redelijk konden worden beschouwd. De procedures in dit geschil

verliepen evenwel anders dan in de kwestie van Energis. Ook in dit geval weigerde KPN Tele-

com nog langer de tarieven van BT Ignite te betalen en stelde deze tarieven gelijk aan die van

KPN Telecom. Als reactie hierop startte BT Ignite een civiele bodemprocedure tot nakoming

van de bedragen, gebaseerd op de (naar de mening van BT Ignite) overeengekomen tarieven

voor de terminating diensten van BT Ignite. Hangende deze bodemprocedure verzocht BT

Ignite aan OPTA om voorwaardelijk de regels (tarieven) vast te stellen die tussen partijen zou-

den gelden, voor het geval (in de civiele procedure) onherroepelijk zou komen vast te staan dat
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1000 Besluit van 15 oktober 2001 in het interconnectiegeschil Energis vs. KPN Telecom (kenmerk
OPTA/IBT/2001/203129), www. opta.nl.

1001 Beslissing op bezwaar van 25 januari 2002 (kenmerk OPTA/JUZ/2002/200185), www.opta.nl.
1002 Vz. Rb. Rotterdam van 19 februari 2002, KPN Telecom vs. OPTA, LJN AE2874.
1003 Vz. Rb. Rotterdam van 14 mei 2002, zaaknr. 173281/KG ZA 02-284, niet gepubliceerd.
1004 Wel verplicht de voorzieningenrechter KPN Telecom ruim zeven miljoen euro te betalen, berekend op

basis van de eigen tarieven van KPN Telecom. KPN Telecom was in elk geval in gebreke voor de beta-
ling van dit bedrag.
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de tarieven van BT Ignite niet van kracht zouden zijn op basis van de interconnectieovereen-

komst. OPTA weigerde evenwel op dit verzoek in te gaan. OPTA heeft de zaak aangehouden in

afwachting van de uitspraak van de civiele bodemprocedure. Nadat de voorzieningenrechter in

de zaak KPN Telecom vs. OPTA het verzoek van KPN Telecom tot schorsing van de beslissing

op bezwaar in de zaak Energis afwees, achtte BT Ignite de tijd rijp om een eigen incasso kort

geding tegen KPN Telecom aanhangig te maken. Dit gebeurde evenwel nog voordat de door

haar geïnitieerde civiele bodemprocedure tot een uitspraak had geleid.

BT Ignite meende dat de beslissing op bezwaar van OPTA in de Energis zaak van overeenkom-

stige toepassing was in haar contractuele relatie met KPN Telecom. Zij achtte in feite de uit-

spraak in de civiele bodemprocedure niet meer relevant. Indien de rechtbank alsnog zou

beslissen dat de overeenkomst over de relevante periode niet meer van kracht was, dan zou

OPTA zich immers conform de Energis uitspraak uitspreken over de terminating tarieven van

BT Ignite. De voorzieningenrechter vindt in zijn uitspraak van 18 maart 20021005 evenwel dat

BT Ignite met te grote mijlslaarzen de kwestie probeert af te wikkelen. Hij overweegt dat –

anders dan BT Ignite doet voorkomen – het oordeel van OPTA over de terminating tarieven

van BT Ignite geenszins vaststaat1006 en bovendien een beroep aanhangig is bij de Rechtbank

Rotterdam (sector bestuursrecht) tegen de beslissing op bezwaar in de Energis zaak. De vor-

dering van BT Ignite is onder deze omstandigheden onvoldoende aannemelijk. In de bodem-

procedure deed de rechtbank op 23 mei 2002 uitspraak. Het vonnis is geheel in lijn met de

Energis-zaak. Nadat de rechtbank oordeelt dat na 1 juli 1999 op basis van de (uitleg van de)

interconnectieovereenkomst de oorspronkelijk overeengekomen tarieven niet meer gelden

(als gevolg van een wijzigingsverzoek van KPN Telecom), stelt de rechtbank vast dat het aan

OPTA is de tarieven tussen partijen vast te stellen.

Conform deze door de rechtbank uitgezette grensafscheiding handelde BabyXL in de
civiele procedure die zij tegen KPN Telecom initieerde bij de Rechtbank Rotterdam.
In het vonnis van 29 november 20011007 achtte de rechtbank zich bevoegd zich over de
vorderingen van BabyXL uit te laten. De vordering van BabyXL was niet gericht op de
vaststelling van de tarieven voor bijzondere toegang – daartoe had zij reeds een geschil
tegen KPN Telecom aanhangig gemaakt bij OPTA – doch zij had als juridische grond-
slag onverschuldigde betaling en onrechtmatige daad gekozen. De bevoegdheidsverde-
ling tussen de civiele rechter en OPTA wordt op treffende wijze door de rechtbank
samengevat:

‘Deze specifieke bevoegdheid van OPTA en de aansluitende met waarborgen omringde rechts-

gang hebben tot gevolg dat de burgerlijke rechter zich – uitzonderlijke gevallen daargelaten –
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1005 Vz. Rb. Den Haag 18 maart 2002, BT Ignite vs. KPN Telecom, zaaknr. KG 02/248, niet gepubliceerd.
1006 Vz. Rb. Rotterdam 18 februari 1998, Versatel vs. OPTA, Mediaforum 1998-5, Jur. nr. 28 en Computer-

recht 1998/2, p. 89-97, m.nt. P. Burger. Uit deze uitspraak volgt dat een besluit van OPTA in een inter-
connectiegeschil slechts bindend is voor de bij het geschil betrokken partijen.

1007 Rb. Rotterdam 29 november 2001, CLEC en BaByXL vs. KPN Telecom BV, zaaknr. 156783/HA ZA 01-
1308, niet gepubliceerd.
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heeft te onthouden van zelfstandige beoordeling van de vraag of de genoemde in verband met

interconnectie en bijzondere toegang bestaande verbintenissen, of de wijze waarop die wor-

den nagekomen, strijdig zijn met het bepaalde bij of krachtens de Telecommunicatiewet. Dat

raakt evenwel niet de bevoegdheid van de rechtbank in de zin van artikel 53 RO, doch betreft

de vraag of de vordering kan worden toegewezen.’1008

9.6.2 Incasso

Daarnaast speelt het aspect van het ontbreken van een executoriale titel bij het geschil-
besluit van OPTA (zie hierover reeds Hoofdstuk 4, paragraaf 4.3.3). De negatieve
gevolgen van het ontbreken van een executoriale titel in geval van een uitspraak door
OPTA, zouden aanzienlijk kunnen worden verminderd indien de betrokken onderne-
ming na de procedure bij OPTA via een spoedprocedure bij de civiele rechter tot
incasso zou kunnen overgaan. Uit de Energis zaak blijkt echter dat deze weg niet open
staat. De voorzieningenrechter meent (in het vonnis van 14 mei 2002) dat ondanks (i)
het primaire besluit van OPTA, (ii) de beslissing op bezwaar van OPTA en (iii) de
afwijzing van de voorzieningenrechter van het schorsingsverzoek van KPN Telecom,
niet kan worden gezegd dat de verschuldigdheid van de vordering tot incasso ‘boven
redelijke twijfel’ is verheven. Het enkele feit dat een beroepsprocedure bij de Recht-
bank Rotterdam aanhangig was, was voldoende om aan het besluit van OPTA te twij-
felen. Dit standpunt van de civiele voorzieningenrechter heeft tot gevolg dat pas
daadwerkelijk tot incasso kan worden overgegaan nadat de zaak eerst bij OPTA (in
twee instanties) en bij de bestuursrechter (in twee instanties) is uitgeprocedeerd. KPN
Telecom heeft er dus alle belang bij deze beroepsprocedures zo lang mogelijk te rek-
ken om te voorkomen dat de andere partij een executoriale titel verkrijgt. Dit stand-
punt van de voorzieningenrechter leidt tot aanzienlijke financiële gevolgen.1009

9.6.3 Herziening van de rechtsbescherming inzake geschilbeslechting

Zowel de zaak Energis als BT Ignite betroffen een dispuut over de uitleg van de inter-
connectieovereenkomst. Het betrof hier de contractuele bepaling over de wijziging
van de overeenkomst, hetgeen consequenties kan hebben voor de overeengekomen
tarieven. Ter nakoming van de naar hun mening openstaande bedragen, adieerden zij
in eerste instantie de civiele rechter. Dit ligt voor de hand. Niet alleen is de civiele rech-
ter de rechter bij uitstek voor de uitleg van contractuele bepalingen, maar bovendien
lijkt OPTA hiertoe niet bevoegd gezien de tekst van artikel 6.3, lid 2 Tw (oud), nu arti-
kel 12.2, lid 2 Tw. OPTA kan slechts bezien of de contractuele bepalingen ‘strijdig zijn
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1008 Vanwege een schikking tussen partijen heeft de civiele rechter geen uitspraak gedaan in de zaak BT
Ignite.

1009 Een voorbeeld, waarbij de vordering in kort geding tot betaling van een geldsom, wel slaagde betrof
Vz. Rb. Den Haag 1 september 2003, T-Mobile vs. KPN Telecom, KG 03/784, niet gepubliceerd, waar-
bij op basis van de overeengekomen voorwaarden een toewijzing in kort geding eenvoudiger was.
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onderscheidenlijk is met het bepaalde bij of krachtens deze wet’ en niet op basis van
het generieke verbintenissenrecht de overeenkomst uitleggen. Dit wil evenwel niet
zeggen dat het omgekeerde niet zou kunnen: de civiele rechter kan op basis van zijn
algemene bevoegdheid de tarieven vast stellen die tussen partijen hebben te gelden. De
civiele rechter in de genoemde bodemprocedure van Energis deelt deze mening echter
niet. Het is zeer de vraag of deze uitkomst strookt met artikel 20 Kaderrichtlijn en de
uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Munôz.1010

In artikel 20, lid 5 Kaderrichtlijn, aangaande geschilbeslechting door de nationale toe-
zichthouders, is het volgende bepaald:

‘De procedure van de leden 1,3 en 4 laat het recht van elk der partijen om bij de rechterlijke

instanties een procedure in te leiden, onverlet.’

Op grond van de Kaderrichtlijn kan worden betoogd dat de bij een geschil betrokken
partijen op grond van het civiele recht de mogelijkheid dienen te hebben de civiele
rechter te adiëren om (interconnectie)tarieven vast te stellen. Deze interpretatie vindt
tevens ondersteuning in het Munôz-arrest van het Hof van Justitie. Het Hof van Jus-
titie overweegt dat omwille van de effectieve doorwerking van het gemeenschapsrecht
vereist is dat de naleving van richtlijnbepalingen tevens moeten kunnen worden ver-
zekerd in een civiel proces tussen een marktdeelnemer en een concurrent. De proce-
dures, zoals in deze paragraaf besproken, vormen bij uitstek dergelijke procedures.
advocaat-generaal Geelhoed wijst er in zijn conclusie in deze zaak op dat naast de
publiekrechtelijke handhaving tevens civielrechtelijke handhaving moet kunnen
plaatsvinden. Volgens het Hof van Justitie vergemakkelijkt een dergelijke mogelijkheid
de toepassing van de gemeenschapsregeling in kwestie. Deze civiele procedure vormt
een aanvulling op de maatregelen van de instanties die krachtens de lidstaten zijn aan-
gewezen uitvoering aan de Europese regeling te geven (in casu: OPTA). In het licht van
artikel 20, lid 5 Kaderrichtlijn en de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak
Munôz dient te worden geconcludeerd dat het (tussen)vonnis van de Rechtbank te
Rotterdam in de Energis-zaak in strijd is met het geldende Europese recht.

Gezien het civielrechtelijke karakter van geschillen op grond van artikel 12.2 Tw dient
daarnaast de vraag te worden gesteld of de huidige keuze voor bestuursrechtelijke
rechtsbescherming tegen besluiten van OPTA op grond van dit artikel wel voor de hand
ligt. Zoals aangegeven (paragraaf 9.3.3), geldt in het Franse rechtssysteem dat beroep
tegen geschilbesluiten van de Franse toezichthouder, ARCEP, openstaat bij de civiele
rechter, waarbij de civielrechtelijke procesregels op het beroep van toepassing zijn. De
beroepsprocedure speelt zich daarbij af tussen de twee bij het geschil betrokken partij-
en en treedt de toezichthouder in deze beroepsprocedure slechts op als deskundige. De
civiele rechter kan het geschilbesluit volledig toetsen (op onrechtmatigheid), daarbij
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1010 HJEG 17 september 2002, Antonio Munôz e.a. vs. Frumar e.a., zaak C-253/00, Jur. 2002, p. I-7289.
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tevens rekening houdend met de civielrechtelijke aspecten van het geschil. De bestuurs-
rechterlijke beroepsprocedure volgens de regels van artikel 8:70 en artikel 8:72 Awb
leent zich niet voor een dergelijke procedure. Immers in de bestuursrechtelijke
beroepsprocedure vormt het besluit van het bestuursorgaan het centrale voorwerp van
de rechterlijke toetsing, waarbij het bestuursorgaan als partij bij de procedure is betrok-
ken. Deze procedure wijkt af van de beroepsprocedure, waarbij het geschil zich afspeelt
tussen de twee geschilpartijen en het bestuursorgaan slechts als een derde-deskundige
aan het proces deelneemt.

Deze civielrechtelijke route heeft diverse voordelen. In de eerste plaats kan een gecom-
bineerde toetsing plaatsvinden van het oordeel van de toezichthouder (arbiter) en de
civielrechtelijke verhouding tussen de twee geschilpartijen. Dit bevordert de effectie-
ve uitvoering van geschilbeslechting. Daarnaast vergemakkelijkt deze route aanzienlijk
de nakoming van de verbintenissen, aangezien dezelfde rechter hierover vervolgens
dient te oordelen. Als nadeel van deze civielrechtelijke ingang betreft echter het feit dat
tegen andere besluiten van de toezichthouder (bijvoorbeeld inzake aanwijzingsbeslui-
ten aanmerkelijke marktmacht) een andere rechter dient te oordelen (de bevoegde
bestuursrechter). In de Franse praktijk heeft dit evenwel niet tot noemenswaardige
problemen geleid. De civiele rechter houdt met de uitspraken van de bestuursrechter
(voorzover relevant) rekening bij de beoordeling van geschilbesluiten.

De wijziging van de Telecommunicatiewet op dit punt wordt dan ook aanbevolen.
Beroepen tegen geschilbesluiten van OPTA dienen niet door de bestuursrechter doch
door de civiele (hoger) beroepsrechter te worden beoordeeld. Hoewel een nadere
technische uitwerking van deze beroepsprocedure zal dienen plaats te vinden, zouden
de contouren er als volgt kunnen uitzien. Op deze beroepen dienen de gewone pro-
cesregels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing te zijn,
zoals de wettelijke regelingen inzake voeging en tussenkomst, bewijsregels en de
inschakeling van deskundigen. Wel dient – vanwege de noodzakelijke deskundigheid
– slechts één civiele beroepsrechter (bijvoorbeeld het Gerechtshof Den Haag) te wor-
den aangewezen als de bevoegde rechter. Bovendien dient – vanwege de noodzakelij-
ke snelle doorlooptijden – slechts beroep in één instantie open te staan, met slechts de
(beperkte) mogelijkheid tot cassatie.1011

9.7 Conclusie

De effectiviteit van de rechtsbescherming is aanzienlijk vergroot door de afschaffing
van de bezwaarfase en concentratie van beroep (in de meeste gevallen) bij één gerech-
telijke instantie. De doorlooptijden zijn hierdoor aanzienlijk teruggebracht, hetgeen
een positief effect heeft op de effectiviteit van het toezicht. Deze rechtsbescherming
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sluit aan bij de dynamiek van de telecommunicatiemarkt, welke dynamiek noopt tot
een snelle en adequate afhandeling van (beroeps)zaken. Het gekozen beroepssysteem
sluit aan bij de vereisten van artikel 4 Kaderrichtlijn, waarin nadere eisen worden
gesteld aan het recht van beroep tegen besluiten van de nationale toezichthouders.
Herinvoering van het oude systeem, waarbij beroep in twee instanties mogelijk was,
conform de algemene regels van de Algemene wet bestuursrecht, valt moeilijk te ver-
enigen met het vereiste van ‘een doeltreffende regeling’, zoals door artikel 4 Kader-
richtlijn wordt vereist.

Voor beroepsprocedures tegen geschilbeslechting dient – in afwijking van de Algeme-
ne wet bestuursrecht – de civiele rechter bevoegd te zijn. Gezien het civielrechtelijke
karakter van het geschil en het feit dat OPTA in deze zaken optreedt als een arbiter en
niet als een bestuursorgaan in traditionele zin, dient de civiele rechter te oordelen over
dergelijke beroepen, waarbij OPTA slechts als een deskundige aan de beroepsprocedu-
re deelneemt. In dit systeem kan een gecombineerde toetsing plaatsvinden van het
oordeel van de toezichthouder (arbiter) en de civielrechtelijke verhouding tussen de
twee geschilpartijen, hetgeen een effectievere beoordeling van geschilbesluiten moge-
lijk maakt. Een gespecialiseerde, civiele beroepsrechter dient als de bevoegde rechter
in enige feitelijke instantie te worden aangewezen.

Artikel 4 Kaderrichtlijn stelt verder nadere eisen aan de toegang tot de rechter en de
wijze van rechterlijke toetsing. Een restrictieve uitleg van het besluit- en belangheb-
bende begrip lijkt op gespannen voet te staan met artikel 4 Kaderrichtlijn, welke bepa-
ling dient te worden uitgelegd in het licht van de jurisprudentie van het Hof van
Justitie in het kader van het Europese effectiviteitsbeginsel. Artikel 4 Kaderrichtlijn
kan ertoe leiden dat de uitleg van deze begrippen conform de Algemene wet bestuurs-
recht dient te worden bijgesteld in het licht van de doelstellingen van de telecommu-
nicatieregulering, zoals vastgelegd in artikel 8 Kaderrichtlijn en artikel 1.3, lid 1 Tw.

Artikel 4 Kaderrichtlijn heeft tevens invloed op de intensiteit van de rechterlijke toet-
sing door de nationale rechter. Een marginale toetsing, waarbij de rechter slechts
beoordeelt of de nationale toezichthouder in redelijkheid tot zijn besluit is kunnen
komen, lijkt niet te voldoen aan de door dit richtlijn voorgeschreven toetsing. Dit arti-
kel noopt tot een verdergaande toetsing, waarbij de rechter de nodige eisen stelt aan
het door de toezichthouder geleverde bewijs en motivering. In de praktijk blijkt de
Nederlandse bestuursrechter – ondanks de aanwezigheid van (ruime) discretionaire
bevoegdheden – de besluiten van toezichthouders, in het bijzonder die van OPTA, kri-
tisch te toetsen, welke toetsing strookt met de door de Kaderrichtlijn gestelde eisen.
Een volledige toetsing, waarbij de rechter op de stoel van OPTA gaat zitten, zou ech-
ter teveel deskundigheid van de rechter vergen, welke deskundigheid nu juist geacht
wordt aanwezig te zijn bij de toezichthouder. De rechter dient deze deskundigheid –
en de daarop gebaseerde beleidskeuzes – te respecteren, zonder daarbij afbreuk te
doen aan de noodzakelijke rechterlijke controle op het besluitvormingsproces, de
bewijsvoering en de motivering.

369

CONCLUSIE 9.7

09.qxd  10-04-2006  14:18  Pagina 369



De Nederlandse rechter dient voldoende oog te hebben niet alleen voor de economi-
sche context, waarbinnen het geschil plaatsvindt, doch tevens voor de communautai-
re oorsprong van de onderliggende regelgeving, die een blik over de Nederlandse
grens heen noodzakelijk maakt. De Nederlandse rechter dient daarbij rekening te hou-
den met de opmerkingen en besluiten van de Commissie op grond van artikel 7
Kaderrichtlijn en uitspraken van rechters uit andere lidstaten betreffende de interpre-
tatie van de Europese telecommunicatierichtlijnen. De oprichting van een netwerk
van nationale rechters die bevoegd zijn in telecommunicatiezaken, waarbij informatie
wordt uitgewisseld, ligt voor de hand. Bovendien zou de nationale rechter kunnen
worden ondersteund door de Commissie, waarbij deze als een amicus curiae in de
nationale procedure optreedt. Een Europese regeling, waarbij het instrumentarium ter
ondersteuning van de nationale telecommunicatierechters wordt vorm gegeven, dient
door de Europese wetgever te worden geïntroduceerd.
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10 Conclusie

In dit afsluitende hoofdstuk worden de hoofdthema’s uit de eerdere hoofdstukken
samengevat en geanalyseerd. Daarbij wordt bezien wat de invloed is van het Europe-
se en nationale bestuurs(proces)recht op het toezicht op de telecommunicatiemarkt.

10.1 De dynamiek van de telecommunicatiemarkt

De telecommunicatiemarkt kenmerkt zich vanwege snelle, technologische ontwikke-
lingen door een grote mate van dynamiek. Deze dynamiek is zowel door de Europese
als de nationale wetgever bij de totstandkoming van de sector-specifieke regulering in
1998 onderschat. In een snel veranderende omgeving, waarbij technologische ontwik-
kelingen de drijvende kracht vormen, dienen bevoegdheden, instrumenten en proce-
dures in staat te zijn deze ontwikkelingen te volgen. Indien op deze veranderingen niet
adequaat en tijdig kan worden ingespeeld, schiet het toezicht zijn doel voorbij. Zowel
het materiële, als het procedure- en procesrecht dienen op dit belangrijke kenmerk
van de telecommunicatiemarkt te zijn toegespitst. Flexibiliteit van bevoegdheden en
redelijke doch strakke beslistermijnen inzake besluitvorming door de toezichthouder
en gerechtelijke uitspraken vormen daarbij belangrijke voorwaarden.

In de nieuwe systematiek van de regulering anno 2004 is meer met deze kenmerken
rekening gehouden. De nieuwe telecommunicatieregulering is techniek neutraal
geformuleerd en de nationale toezichthouder is niet meer gebonden aan bij voorbaat
door de wetgever opgelegde marktafbakeningen. Daarbij is echter door de Europese
wetgever bewust gekozen voor een hogere reguleringsdrempel: slechts indien door de
nationale toezichthouder kan worden aangetoond dat sprake is van een aanmerkelij-
ke marktmacht (hierbij gelijk gesteld aan een economische machtspositie) op de rele-
vante markt, kan door de nationale toezichthouder worden overgegaan tot het
opleggen van speciale ex ante verplichtingen.

10.2 Invloed van het Europese recht

In de systematiek van het Europese recht, in het bijzonder ten aanzien van richtlijnen,
vindt de implementatie en de handhaving op het nationale niveau plaats. De doorwer-
king – en daarmee de doelmatigheid – van het Europese recht is hierdoor voor een
groot deel afhankelijk van een juiste en adequate uitvoering via het nationale recht.
Beide rechtssystemen sluiten evenwel niet altijd naadloos op elkaar aan, hetgeen tot
conflicten tussen beide rechtsstelsels kan leiden danwel tot een minder effectieve uit-
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voering van het Europese recht op nationaal niveau. De inbedding van de richtlijnen
in de nationale stelsels is een delicaat proces dat de nodige aandacht behoeft. Indien
onvoldoende oog bestaat voor de afwijkingen of nuanceverschillen die bestaan tussen
het toepasselijke Europese en nationale regiem, leidt dit onvermijdelijk tot problemen
bij de uitvoering en daarmee tot een vermindering van de effectieve doorwerking van
de Europese richtlijnen.

10.2.1 De centrale rol van de nationale, onafhankelijke toezichthouder

De gesignaleerde afhankelijkheid van een juiste en adequate nationale uitvoering van
Europese richtlijnen doet zich ten aanzien van de telecommunicatierichtlijnen op
pregnante wijze voor. In deze richtlijnen is ervoor gekozen de uitvoering in handen te
leggen van een nationale, onafhankelijke toezichthouder, met ruime bevoegdheden.
De uitvoering wordt daarmee niet toegekend aan de traditionele overheid van de lid-
staten, maar aan een rechtsfiguur, welke niet geheel valt in te passen in de juridische
kaders van de nationale rechtssystemen. Een belangrijk element vormt daarbij de con-
stitutionele inbedding. Conform het systeem van het Europese EG-Verdrag wordt in
de Kaderrichtlijn aangegeven dat de richtlijn geen invloed kan hebben op de constitu-
tionele stelsels van de lidstaten. Dit gezegd zijnde, stelt de Kaderrichtlijn echter wel
voorwaarden aan de uitvoering van het toezicht door de nationale toezichthouder, die
(indirect) invloed hebben op de constitutionele inbedding van de toezichthouder. Een
belangrijke voorwaarde vormt het verzekeren van de onafhankelijkheid van markt-
partijen. Aangezien een lidstaat in veel gevallen tevens aandeelhouder is van een
marktpartij, dient de toezichthouder op afstand van de overheid te worden geplaatst.

Tegelijkertijd worden door de richtlijnen ruime bevoegdheden aan de nationale toe-
zichthouder toegekend. Deze combinatie van onafhankelijkheid (met slechts beperk-
te controlemechanismen voor de betrokken overheid) en ruime bevoegdheden staat
evenwel op gespannen voet met het democratiebeginsel in vele lidstaten, waaronder
Nederland. De constitutionele inbedding van de onafhankelijke toezichthouder vormt
derhalve een obstakel bij de implementatie van de telecommunicatierichtlijnen. Dit
kan aan de effectieve doorwerking van de telecommunicatierichtlijnen in de weg
staan. Het is de keuze van de Europese wetgever geweest ruime bevoegdheden aan de
nationale toezichthouders toe te kennen, een keuze die dient te worden gerespecteerd
door de nationale wetgever en de nationale rechters. Indien deze bevoegdheden wor-
den ingeperkt door een formele toepassing van het Nederlandse bestuursrecht (aan de
hand van het legaliteitsbeginsel) en een formele toetsing van bevoegdheden door de
Nederlandse bestuursrechter (door een restrictieve toetsing) wordt hiermee afbreuk
gedaan aan de effectieve doorwerking van het Europese telecommunicatierecht.

Een meer Europeesrechtelijke benadering van aan de nationale toezichthouder toege-
kende bevoegdheden kan dit voorkomen, zoals dit bijvoorbeeld in het Verenigd
Koninkrijk en Frankrijk meer het geval is. Daarbij dient de nadruk te liggen op aan het
toezicht te stellen randvoorwaarden (forms of accountability) en dient de focus niet op
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legaliteit alleen te liggen. Juist door het stellen van deze randvoorwaarden wordt de
legitimiteit van het optreden door de onafhankelijke toezichthouder vergroot, terwijl
tegelijkertijd rekening kan worden gehouden met de toe te kennen, noodzakelijke
ruime bevoegdheden. Ook in de telecommunicatierichtlijnen zijn verschillende
mechanismen geïntroduceerd om deze accountability te vergroten. De telecommuni-
catierichtlijnen stellen eisen aan de transparantie van het toezicht en verplichten de
onafhankelijke toezichthouder tot de consultatie van belanghebbenden bij hun
besluitvorming.

In de telecommunicatierichtlijnen is evenwel veel nadruk gelegd op de materiële har-
monisatie van het telecommunicatierecht. Juist vanwege de grote mate van afhanke-
lijkheid van de procedurele uitvoering van het toezicht op nationaal niveau, zou een
verdergaande procedurele harmonisatie dienen plaats te vinden. Hoewel in de tele-
communicatierichtlijnen reeds een zekere stroomlijning van diverse procedurele
aspecten van het toezicht heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld ten aanzien van consul-
tatie, termijnen en het recht van beroep), is een verdergaande uniformering van de
nationale procedurele bepalingen in de diverse lidstaten noodzakelijk om de dispari-
teiten die nu nog bestaan, op te heffen en een daadwerkelijk level playing field te berei-
ken. Telecommunicatieondernemingen worden nu nog bij het nationale toezicht met
sterk uiteenlopende toezichtstelsels geconfronteerd, die aan de totstandkoming van
een Europese telecommunicatiemarkt in de weg kunnen staan.

De uniformering van de procedure- en procesregels dient in elk geval betrekking te
hebben op de besluitvormingsprocedure, de kwalificatie van het begrip vertrouwelijk-
heid en de daarvoor toepasselijke procedure, de toepasselijke bewijsregels voor de
nationale toezichthouder en de betrokken marktpartijen en een speciale regeling voor
geschilbeslechting. Deze uniformering zou bovendien het voordeel hebben dat de pro-
cedural accountability van de nationale, onafhankelijke toezichthouders verder toe-
neemt.

10.2.2 De invloed van de Europese Commissie

De meest radicale oplossing voor deze nationale afhankelijkheid zou vanzelfsprekend
zijn het oprichten van een centrale, Europese toezichthouder. Deze door de Europese
Commissie voorgestane oplossing, bleek evenwel te ambitieus en politiek onhaalbaar.
Bovendien kleven aan een dergelijke oprichting de nodige (praktische) bezwaren. Nog
afgezien van de administratieve last aan de zijde van de Commissie die hiermee
gepaard zou gaan, is de democratische controle op een dergelijk orgaan eveneens niet
groot en bestaat vooralsnog het risico dat te weinig met de nationale kenmerken van
de betrokken telecommunicatiemarkten rekening kan worden gehouden. In de tele-
communicatierichtlijnen is een andere oplossing gekozen om de afhankelijkheid van
de nationale uitvoering te verkleinen. Via de aanmeldingsprocedure van artikel 7
Kaderrichtlijn zijn de nationale toezichthouders verplicht belangrijke ontwerpbeslui-
ten bij de Europese Commissie aan te melden. De Europese Commissie beschikt hier-
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bij over een belangrijk adviesrecht – en in sommige gevallen zelfs over een vetorecht
– ten aanzien van belangrijke besluiten van de nationale toezichthouder. Deze proce-
dure – die uitzonderlijk is in het Europese recht – leidt tot een gezamenlijke besluit-
vorming van de Europese Commissie en de nationale toezichthouder.

Hoewel hierdoor een grotere mate van materiële harmonisatie van het telecommuni-
catierecht wordt bereikt, leidt deze regeling op zichzelf weer tot meer procedurele
complicaties. Het doel van verdere harmonisatie van het materiële telecommunicatie-
recht, is hiermee voor een deel ten koste gegaan van de effectiviteit van het toezicht:
de nationale toezichthouder is hierdoor gebonden aan een ingrijpende procedure, die
meer tijd in beslag neemt. De artikel 7-procedure dient verder te worden verfijnd,
zodat meer transparantie ontstaat en belanghebbenden een formele positie in de pro-
cedure verkrijgen.

De praktijk heeft evenwel tot nu toe uitgewezen dat – mede vanwege de strakke door
de Kaderrichtlijn voorgeschreven beslistermijnen – de aanmeldingsprocedure over het
algemeen goed werkt en als een belangrijk instrument moet worden beschouwd voor
de eenwording van de telecommunicatiemarkt. Deze nieuwe procedure dwingt natio-
nale toezichthouders en nationale rechters over de grenzen heen te kijken en voor-
komt dat een te geïsoleerde, nationale benadering van het telecommunicatierecht
plaatsvindt. Dit effect zou nog verder kunnen worden versterkt door een geformali-
seerde samenwerking tussen de nationale rechters en de Europese Commissie vorm te
geven, bijvoorbeeld door middel van een amicus curiae-regeling.

10.2.3 Aansluiting van het bestuursprocesrecht op het Europese telecommunicatierecht

Nu het toepasselijke procedure- en procesrecht door de telecommunicatierichtlijnen
slechts in beperkte mate wordt geharmoniseerd, vindt de uitvoering voor een groot
deel plaats via de nationale bepalingen van het procedure- en procesrecht. Bij deze uit-
voering doen zich – wat het Nederlandse bestuursprocesrecht betreft – enkele conflic-
ten voor. Bij toepassing van deze Europese telecommunicatieregels tekent zich op twee
niveau’s een spanningsveld af:
(i) Uniformiteit vs. diversiteit: het Nederlandse bestuurs(proces)recht is gericht op

het aanbrengen van uniformiteit, terwijl de telecommunicatierichtlijnen en de
kenmerken van de telecommunicatiemarkt kunnen nopen tot aanpassingen;

(ii) Instrumentele functie vs. waarborgfunctie: het nationale bestuurs(proces)recht is
sterk gericht op het creëren van waarborgen voor de burger tegen de overheid,
terwijl het Europese telecommunicatierecht wordt gekenmerkt door een sterk
instrumenteel karakter.

Deze twee spanningsvelden kunnen als volgt nader worden toegelicht.
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Uniformiteit vs. diversiteit
De invloed van het toepasselijke procedure- en procesrecht op de uitvoering van het
economisch marktordeningsrecht, in casu de telecommunicatieregulering, is door de
Nederlandse wetgever onderschat. Veel nadruk is in Nederlandse bestuursrecht
komen te liggen op de uniformering van het bestuurs(proces)recht en minder op de
ondersteunende rol die dit recht kan hebben bij de verwezenlijking van het toezicht
op gereguleerde markten. De noodzaak tot het aanbrengen van enige diversiteit vloeit
voort uit twee aspecten:
(i) Het Europese recht dat specifieke eisen/regels stelt die niet aansluiten bij het in

Nederland gehanteerde systeem, en 
(ii) Specifieke kenmerken van de betrokken markt en het toezicht die eisen stellen

aan het toepasselijke procedure- en procesrecht.

Ad (i) Specifieke Europese eisen
De telecommunicatierichtlijnen introduceren diverse besluitvormings- en procesre-
gels die in het Nederlandse recht dienen te worden geïmplementeerd. In de Neder-
landse context kan worden waargenomen dat dit implementatieproces vrijwel
automatisch wordt vertaald in termen van de Algemene wet bestuursrecht, zonder
daarbij de vraag te stellen of de Europese wetgevingssystematiek wel aansluit bij de
systematiek van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betreft de invulling van begrip-
pen als vertrouwelijke informatie, maatregelen, belanghebbende, besluit, besluitvor-
mingsprocedures en beroepsprocedures. De inhoud van deze Europese begrippen is
niet vanzelfsprekend dezelfde als die in de Nederlandse context wordt gehanteerd. Zij
kunnen in de Europese context mogelijk een andere invulling hebben. In het imple-
mentatieproces is hiermee geen rekening gehouden. Dit probleem is het meest preg-
nant aanwezig ten aanzien van het door de Europese wetgever geïntroduceerde
instrument van geschilbeslechting door de nationale toezichthouder. Deze rechtsfi-
guur laat zich moeilijk inpassen in het Nederlandse bestuurs(proces)recht (zie para-
graaf 10.5 hierna).

Ad (ii) Toespitsen op specifieke kenmerken
Het besluitvormings- en procesrecht van het Nederlandse bestuursrecht dient zich
meer ten dienste te stellen aan de uitvoering van het sectorspecifieke toezicht. Een
betere aansluiting van beide rechtsgebieden vergroot de effectiviteit van het sectorspe-
cifieke toezicht. De Europese wetgever heeft beoogd effectief toezicht voor de telecom-
municatiesector in het leven te roepen, waarbij een centrale rol is toegekend aan de
nationale toezichthouder. De nationale wetgever dient zorg te dragen voor een effec-
tieve (procedurele) inbedding van dit toezicht. Hoewel de autonomie van de nationa-
le wetgever voorop staat en de keuze van modaliteiten aan de nationale wetgever
wordt overgelaten, ontneemt dit de nationale wetgever, maar ook de nationale toe-
zichthouder zelf, niet van de plicht om te kiezen voor die randvoorwaarden die vol-
doen aan een redelijke mate van effectiviteit.
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In het onderhavige onderzoek is bepleit dat juist vanwege de specifieke kenmerken
van de telecommunicatiemarkt en de doelstellingen van de telecommunicatieregule-
ring van enige diversiteit sprake dient te zijn, zonder daarbij evenwel afbreuk te willen
doen aan de algemene uitgangspunten en beginselen. Dit wil echter niet zeggen dat
rechtsbeginselen en rechtsregels kunnen worden onderscheiden die, hoewel gemeen-
schappelijk voor verschillende rechtsgebieden, op ieder terrein van het recht wel een
verschillende uitwerking kunnen hebben. In het telecommunicatierecht wordt als uit-
gangspunt gehanteerd dat asymmetrische regulering onder bepaalde omstandigheden
noodzakelijk is teneinde de totstandkoming van een gelijk speelveld voor alle markt-
partijen te bevorderen of in stand te houden. Een onafhankelijke toezichthouder met
specifieke bevoegdheden blijft vooralsnog op grond van deze richtlijnen een belang-
rijke rol spelen bij de totstandkoming van een dergelijk speelveld. De procedurele
spelregels – zowel op Europees als nationaal niveau – zullen met deze asymmetrische
regelgeving en de daaraan ten grondslag liggende kenmerken van de telecommunica-
tiemarkt en de doelstellingen van de telecommunicatieregulering rekening dienen te
houden.

Een voorbeeld, waarbij dit probleem zich aanvankelijk voordeed, doch door de Neder-
landse wetgever ten tijde van de herziening van de Telecommunicatiewet anno 2004
tijdig is ingezien, betreft de rechtsbeschermingsprocedures tegen besluiten van OPTA.
In de Telecommunicatiewet (oud) stond – conform de systematiek van de Algemene
wet bestuursrecht – tegen alle besluiten van OPTA zowel bezwaar als beroep in twee
instanties open. Door dit veelvoud van rechtsbescherming (en wegens de lange door-
looptijden van de diverse procedures) werd afbreuk gedaan aan de effectiviteit van het
toezicht op de telecommunicatiemarkt. Immers, door het veelvoud van procedures
ontstond een grote rechtsonzekerheid en kwamen uitspraken in veel gevallen ‘als mos-
terd na de maaltijd’ of met ingrijpende gevolgen (met terugwerkende kracht) op de
betrokken markt(en), welke inmiddels in belangrijke mate waren gewijzigd vanwege
nieuwe (technologische) ontwikkelingen. Beslissingen op bezwaar en rechterlijke uit-
spraken werden als het ware door deze ontwikkelingen ingehaald of oplossingen kwa-
men te laat. In de nieuwe Telecommunicatiewet (2004) is dit systeem ingrijpend
herzien en is voor de meeste besluiten van OPTA de bezwaarfase afgeschaft en staat
slechts beroep in een instantie (bij het CBB) open. De praktijk heeft inmiddels aange-
toond dat dit systeem beter aansluit bij de specifieke regulering op deze markt.

Instrumentele vs. waarborgfunctie
Het telecommunicatierecht is sterk doelgericht in tegenstelling tot de Nederlandse
regels van het bestuursrecht, waarin de waarborgfunctie een belangrijke plaats
inneemt. Aangezien het Nederlandse telecommunicatierecht grotendeels zijn oor-
sprong vindt in Europese regels van materieel recht, speelt deze spanning zich in feite
af tussen de Europese, instrumentele regels aan de ene kant en de Nederlandse regels
van het bestuursrecht aan de andere kant.
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Indien deze tegenstelling scherp wordt gesteld, dan zou dit betekenen dat het Europe-
se telecommunicatierecht geheel gericht is op het zo effectief mogelijk bereiken van de
doelstellingen, die aan het toezicht en de regulering ten grondslag liggen, zonder daar-
bij diverse rechtswaarborgen of rechtsbeschermingsmechanismen in te bouwen. Dit
beeld is echter te zwart-wit gesteld, aangezien de telecommunicatierichtlijnen aan de
ene kant gericht zijn op effectieve bevoegdheden en procedures, doch tegelijkertijd
mechanismen zijn ingebouwd die transparantie, consultatie (inspraak), waarborgen
van vertrouwelijke informatie, proportionaliteit van maatregelen en effectieve rechts-
bescherming voorschrijven. Geconstateerd dient te worden dat door de Europese wet-
gever zelf in deze richtlijnen een zeker evenwicht is gezocht tussen effectief toezicht
aan de ene kant en rechtswaarborgen aan de andere kant.

Bezien vanuit het Nederlandse bestuurs(proces)recht kan in algemene zin worden
gesteld dat de aandacht met name gevestigd is op de waarborgfunctie van het recht en
dat meer oog zou dienen te zijn voor de effectiviteit van deze regels in de concrete
omstandigheden van het geval (de instrumentele kant van deze regels). De laatste
jaren is in het Nederlandse bestuursrecht meer aandacht hiervoor gevraagd en is er op
gewezen dat ook de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en procedure- en
procesregels tevens instrumentele eigenschappen bezitten. In het onderhavige onder-
zoek is aangegeven dat door procedure- en procesregels mede ten dienste te stellen aan
het toezicht en door de ondersteunende rol van deze regels meer te benadrukken, deze
regels niet alleen de effectiviteit van het toezicht kunnen vergroten, doch tevens de
legitimiteit van het optreden door de onafhankelijke toezichthouder. Op deze wijze
vloeien de instrumentele en waarborgfunctie van het bestuurs(proces)recht in elkaar
over, waarbij een optimalisering van het toezichtsproces kan plaatsvinden.

10.3 Effectieve handhaving

In het onderhavige onderzoek is vastgesteld dat OPTA in haar toezichtspraktijk te wei-
nig nadruk heeft gelegd op de (ambtshalve) handhaving van besluiten en de nako-
ming van wettelijke verplichtingen. OPTA heeft te weinig gebruik gemaakt van de
haar door de wetgever ter beschikking staande middelen. Door een grotere focus te
leggen op de handhaving, zal de effectiviteit van het toezicht, dit wil zeggen de reali-
sering van de doelstellingen van de telecommunicatieregulering, toenemen. Tot deze
actieve handhaving wordt OPTA ook gedwongen vanuit Europeesrechtelijk perspec-
tief. Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie volgt dat op de lidstaten een plicht
rust zorg te dragen voor een effectieve handhaving. De handhaving door de lidstaten
dient te voldoen aan de door het Europese Hof van Justitie gestelde vereisten van
‘gelijkwaardigheid, effectiviteit, afschrikwekkendheid en evenredigheid’. Daarbij kan
niet worden volstaan met het in de wetgeving introduceren van sanctiemiddelen voor
overtredingen, doch deze plicht rust mede op de nationale toezichthouder die ook
daadwerkelijk feitelijk dient op te treden om de doeltreffende toepassing van de regels
van het gemeenschaprecht (in casu: het telecommunicatierecht) te verzekeren.
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Indien sprake is van een wettelijke verplichting op grond van de Telecommunicatie-
wet, die zijn grondslag vindt in de Europese telecommunicatierichtlijnen, is de ruim-
te voor OPTA om niet tot handhaving over te gaan derhalve kleiner dan in een zuiver
nationale (interne) situatie. OPTA zal met deze Europeesrechtelijke factor rekening
dienen te houden indien, welke kan leiden tot een plicht tot handhaving. Ook op
grond van de Nederlandse jurisprudentie lijkt deze plicht te bestaan in het geval door
een belanghebbende een uitdrukkelijk verzoek hiertoe wordt gedaan.

10.4 Effectieve rechtsbescherming

De doorwerking van het Europese recht doet zich tevens voor op het terrein van de
rechtsbescherming. Niet alleen vanwege de jurisprudentie van het Hof van Justitie, die
nadere eisen stelt aan de toegang tot de rechter en het daadwerkelijk kunnen inroepen
van Europese rechten en plichten, doch – wat het onderhavige onderzoek betreft – met
name door de bepaling van artikel 4 Kaderrichtlijn. Artikel 4 Kaderrichtlijn stelt enke-
le minimumeisen aan het recht van beroep tegen besluiten van de nationale toezicht-
houders. Dit richtlijnartikel grijpt direct in de nationale rechtsbeschermingsstelsels in
en vormt daarmee een belangrijke inperking van de nationale procesautonomie. De
(potentiële) invloed die dit artikel mogelijk kan hebben op zowel de procedurele
inrichting van de rechtsbescherming, als de materiële aspecten van de rechtsbescher-
ming mag niet worden onderschat. Dit artikel stelt de nodige, zware eisen aan het
nationale systeem van rechtsbescherming. Een automatische omzetting van dit artikel
naar de algemene regels van de Algemene wet bestuursrecht, zonder een nadere analy-
se van de verschillen tussen de eisen van artikel 4 Kaderrichtlijn en het Nederlandse sys-
teem, bergt het risico in zich dat de omzetting onjuist danwel onvolledig plaatsvindt,
met de nodige juridische complicaties als resultaat. In de herziene Telecommunicatie-
wet is wel aandacht besteed aan een aanpassing van de beroepsprocedures, doch is niet
stil gestaan bij de mogelijke materiële aspecten van dit artikel.

10.4.1 Procedurele implementatie

Artikel 4 Kaderrichtlijn eist in de eerste plaats een doeltreffende regeling (beroepspro-
cedure) voor een deskundige rechter. De doeltreffendheid van de procedure vertaalt
zich in termen van de materiedeskundigheid van de bevoegde rechter en de doorloop-
tijden van beroepsprocedures. Deze aspecten hebben een belangrijke overweging
gevormd bij het afschaffen van de bezwaarschriftprocedure en het beroep in twee
instanties (met uitzondering van besluiten met een punitief karakter). Daarbij vindt
concentratie van zaken plaats bij het CBB, als de deskundige rechter in mededingings-
en marktordeningszaken, met een gespecialiseerde kennis van het Europese recht.
Deze procedurele implementatie door de Nederlandse telecommunicatiewetgever – in
afwijking van de Algemene wet bestuursrecht – is geheel in lijn met de door artikel 4
Kaderrichtlijn gestelde eisen. Indien op dit systeem zou worden teruggekomen (bij-
voorbeeld in het licht van de door de Algemene wet bestuursrecht voorgestane unifor-
miteit) zal dit op gespannen voet komen te staan met artikel 4 Kaderrichtlijn. Dit
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nieuwe systeem sluit bijvoorbeeld aan bij het nieuwe, geïntroduceerde systeem in het
Verenigd Koninkrijk voor beroep tegen besluiten van OFCOM. Hiertoe is een gespe-
cialiseerde rechterlijk orgaan, de Competition Appeal Tribunal (CAT), aangewezen, die
– naast bijvoorbeeld mededingingszaken – bevoegd is te oordelen over beroepen tegen
besluiten van OFCOM. Tegen uitspraken van deze rechter staat slechts een beperkt
hoger beroep open, in geval van strijd met het recht, vergelijkbaar met cassatie bij de
Hoge Raad. In de CAT nemen niet alleen juristen zitting in het college doch eveneens
economen en accountants, welke een deskundige beoordeling van beroepszaken ten
goede komt. Het verdient aanbeveling te onderzoeken in hoeverre de zitting van
lekenrechters in het CBB (opnieuw) zou kunnen worden overwogen.

10.4.2 Materiële implementatie

Artikel 4 Kaderrichtlijn heeft ook materieelrechtelijke consequenties. Dit artikel heeft
tevens invloed op de kring van beroepsgerechtigden (belanghebbendenbegrip), de
omvang van het beroep (het besluitbegrip) en de intensiteit van de rechterlijke toet-
sing. Bij de toepassing van de Algemene wet bestuursrecht door de Nederlandse rech-
ter in beroepszaken betreffende besluiten van OPTA, zal de rechter met de Europese
dimensie van deze aspecten rekening dienen te houden, die kunnen nopen tot een rui-
mere uitleg van deze begrippen dan onder de Algemene wet bestuursrecht gebruike-
lijk is of tot een ruimere rechterlijke toetsing. Een te beperkte uitleg van het
belanghebbenden- en besluitbegrip is moeilijk te verenigen met dit richtlijnartikel en
de jurisprudentie van het Hof van Justitie inzake effectieve rechtsbescherming.

In de systematiek van het Nederlandse bestuursrecht wordt een besluit van een
bestuursorgaan, waarbij sprake is van een ruime discretionaire bevoegdheden slechts
marginaal getoetst. Een dergelijke marginale toetsing lijkt evenwel onvoldoende in het
licht van het vereiste van ‘de feiten van de zaak worden op afdoende wijze in aanmer-
king genomen’. Uit de jurisprudentie van de Rechtbank Rotterdam en het CBB blijkt
evenwel ten aanzien van besluiten van onafhankelijke toezichthouders (NMa, DTe en
OPTA) dat – ondanks de aanwezigheid van discretionaire bevoegdheden – strenge
eisen worden gesteld aan het te leveren bewijs en de onderliggende motivering van
besluiten. Deze toetsing kan niet als marginaal worden gekwalificeerd. Daarbij lijkt de
rechterlijke toetsing in dergelijke zaken feitelijk te voldoen aan de eis van artikel 4
Kaderrichtlijn, hoewel dient te worden erkend dat de reikwijdte van het in dit artikel
gehanteerde criterium niet volledig duidelijk is.

Geconstateerd dient te worden dat het (secundaire) Europese recht een belangrijke
invloed heeft op de inrichting van de rechtsbescherming en de werkwijze van de
nationale rechter. Deze regeling houdt een belangrijke beperking in van het uitgangs-
punt dat sprake is van een nationale autonomie op het gebied van procedure- en pro-
cesregels. Het Europese recht grijpt derhalve diep in de nationale systemen in, hetgeen
door de Nederlandse wetgever en rechter – in elk geval wat telecommunicatierecht
betreft – onvoldoende is onderkend.
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10.5 Geschilbeslechting

De in dit hoofdstuk gesignaleerde problemen vloeien in feite samen op het gebied van
de geschilbeslechtende bevoegdheid van OPTA. In het onderzoek is aangegeven dat
het materiële karakter van deze bevoegdheid van de onafhankelijke toezichthouder
niet goed aansluit bij het traditionele toezicht door een bestuursorgaan. Geschilbe-
slechting kenmerkt zich door het contradictoire karakter, waarbij het geschil zich uit-
sluitend afspeelt tussen twee particuliere partijen. In deze constellatie betreft het geen
traditioneel geschil tussen een burger versus de overheid, welke burger bescherming
behoeft tegen een te almachtig optreden van de overheid. Deze procedure sluit niet
aan bij het bestuurlijke model, waar de Algemene wet bestuursrecht vanuit gaat. In de
Telecommunicatiewet en in de praktijk van OPTA is evenwel getracht deze rechtsfi-
guur in de algemene systematiek van het bestuurs(proces)recht in te passen, waardoor
het contradictoire karakter van de geschilbeslechting en de hieruit voortvloeiende
specifieke rol van de toezichthouder, onderbelicht is gebleven.

OPTA treedt in een geschil niet op in haar functie van een bestuursorgaan in traditi-
onele zin, doch als een soort arbiter danwel scheidsrechter. Deze conflictbeheersende
rol van OPTA is zowel door de wetgever als OPTA te weinig onderkend, waardoor
teveel nadruk is komen te liggen op het paal en perk stellen van de bevoegdheden van
de toezichthouder en niet op zijn instrumentele en sturende taak als scheidsrechter.
De bestuurlijke en rechtsprekende taken van het bestuursorgaan zijn hierdoor in
elkaar gaan overvloeien, hetgeen onvoldoende recht doet aan de specifieke kenmerken
van deze procedure en de positie van de bij het geschil betrokken partijen.

Het besluitvormingsproces in het kader van geschilbeslechting dient dan ook meer te
worden toegespitst op het contradictoire karakter en de rol van OPTA als onafhanke-
lijke scheidsrechter. Diverse waarborgen dienen te worden ingebouwd die een fair play
(due process) garanderen. Hoewel in beginsel wordt aangenomen dat artikel 6, lid 1
EVRM niet van toepassing is op de bestuurlijke besluitvormingsfase, is de toepasse-
lijkheid van dit verdragsartikel voor geschilbeslechting door OPTA aannemelijk.
Immers, er is sprake van een contentieus geschil, waar een onafhankelijk, door de
overheid ingesteld orgaan een oordeel dient te vellen, welk oordeel bindend is en
beslissend voor de burgerlijke rechten en verplichtingen van de betrokken onderne-
mingen. Daarmee lijkt aan alle toepassingscriteria van artikel 6 EVRM te zijn voldaan.
In tegenstelling tot OPTA, is de Franse toezichthouder ARCEP (voorheen ART) in
haar geschilpraktijk van de toepasselijkheid van artikel 6 EVRM uitgegaan.

Artikel 6 EVRM stelt stringente eisen aan de procedure, waarbij aan de eisen van fair
trial en equality of arms wordt voldaan. Deze procedureregels dienen er op gericht te
zijn dat OPTA zich daadwerkelijk als een onafhankelijke en onpartijdige arbiter
opstelt, waarbij beide procespartijen op gelijke wijze worden behandeld. Hiertoe dient
binnen de organisatie van OPTA een geschilbeslechter (in Frankrijk: le Rapporteur, in
het Verenigd Koninkrijk: the Adjudicator) te worden aangesteld die het proces bege-
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leidt. Deze persoon dient zorg te dragen voor termijnbewaking, doorsturen van stuk-
ken en het voorzitten van de hoorcommissie. Een dergelijke functionaris beschikt van-
wege de concentratie van zaken over de nodige ervaring en expertise en draagt zorg
voor een uniforme uitvoeringspraktijk. Op deze wijze ontstaat een duidelijke rolop-
vatting van OPTA als geschilbeslechter, welke dient te worden onderscheiden van haar
andere (bestuurlijke) taken. Het verdient aanbeveling de functie van geschilbeslech-
ting intern binnen de organisatie van OPTA voldoende te scheiden van de overige uit-
voeringstaken.

De vertrouwelijkheid van stukken vormt een lastig aspect in het kader van geschilbe-
slechting. Daarbij dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de vertrouwelijk-
heid jegens derden (geen procespartij) en vertrouwelijkheid jegens de andere bij het
geschil betrokken partij. Op grond van de door artikel 6 EVRM gestelde vereisten,
kan de geschilbeslechter zijn oordeel slechts baseren op stukken die aan beide partij-
en ter beschikking zijn gesteld. Naar voorbeeld van de praktijk door de Franse toe-
zichthouder kan OPTA in het geschil haar oordeel slechts mag baseren op stukken die
beide partijen hebben kunnen inzien en daarop hebben kunnen reageren (conform
het in het Franse recht aangeduide principe du contradictoire). Dit betekent dat de
wederpartij tevens over ingebrachte, vertrouwelijke stukken dient te beschikken,
waarbij een regeling dient te worden getroffen die erin voorziet dat derden geen toe-
gang tot deze vertrouwelijke informatie kan worden verschaft. De Franse praktijk
heeft aangetoond dat hierdoor het beroep op vertrouwelijkheid aanzienlijk is afgeno-
men. Een alternatief systeem zou kunnen zijn, waarbij de vertrouwelijke informatie
wordt verstrekt aan een externe (door beide procespartijen aan te wijzen) deskundi-
ge die zijn oordeel over de vertrouwelijke informatie kan geven. Op deze wijze wordt
de vertrouwelijkheid eveneens gerespecteerd en tegelijkertijd heeft de andere partij –
via de externe deskundige – de mogelijkheid zich (in zekere mate) over de stukken uit
te laten.
Daarnaast dienen de procedureregels ten aanzien van bewijs, (het horen van) getuigen
en deskundigen te worden vastgesteld, die zijn geënt op de regels die in het arbitrage-
recht worden gehanteerd. Het ontbreken van dergelijke regels in het huidige bestuurs-
rechtelijke besluitvormingsrecht heeft als effect dat te weinig rechtswaarborgen in het
besluitvormingsproces zijn ingebouwd, die de besluitvorming door OPTA omkleden.
Daarnaast dient OPTA, als scheidsrechter in een contradictoir geschil, de noodzakelij-
ke maatregelen te kunnen nemen ‘ter beslechting van het geschil’ (artikel 20 Kader-
richtlijn). Dit kan betekenen dat OPTA tevens civielrechtelijke voorzieningen moet
kunnen treffen teneinde het geschil daadwerkelijk tot een oplossing te laten komen.
Doordat nu een strikt onderscheid wordt gemaakt tussen de bestuursrechtelijke en
civielrechtelijke instrumenten en procedures, worden de betrokken partijen gecon-
fronteerd met een opeenstapeling van procedures (bestuursrechtelijk en civiel), het-
geen de waarde van het instrument van geschilbeslechting sterk heeft doen afnemen
en daarmee de effectiviteit van het toezicht door OPTA. Het feit dat OPTA in het ver-
leden het toezicht met name via geschilbeslechting (en relatief weinig via ambtshalve
optreden) heeft behandeld, heeft dit effect nog eens vergroot. De positie van OPTA als
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arbiter dient tevens zijn weerslag te vinden in de vastgestelde beroepsprocedure.
Gezien het civielrechtelijke karakter van geschillen op grond van artikel 12.2 Tw dient
daarnaast de vraag te worden gesteld of de keuze voor bestuursrechtelijke rechtsbe-
scherming tegen besluiten van OPTA op grond van dit artikel wel voor de hand ligt.
Deze beroepsprocedure dient plaats te vinden tussen de twee betrokken geschilpartij-
en, waarbij OPTA slechts als een deskundige in de procedure betrokken is. In de tra-
ditionele, bestuursrechtelijke beroepsprocedure richt het beroep van een procespartij
zich tegen het bestuursorgaan. In de onderhavige procedure vindt het geschil plaats
tussen twee ondernemingen, waarbij het bestuursorgaan slechts de derde-partij is. De
toepasselijke beroepsprocedure dient hierop te zijn ingesteld, hetgeen een aanpassing
vergt van de huidige, toepasselijke regels inzake beroep. In het Franse rechtssysteem
staat tegen geschilbesluiten van de Franse toezichthouder, ARCEP, beroep in één fei-
telijke instantie open bij de speciaal daartoe aangewezen civiele beroepsrechter (Cour
d’appel de Paris, première chambre), waarbij de civielrechtelijke procesregels op het
beroep van toepassing zijn. De beroepsprocedure speelt zich daarbij af tussen de twee
bij het geschil betrokken partijen en treedt de toezichthouder in deze beroepsproce-
dure slechts op als deskundige. De civiele rechter kan het geschilbesluit volledig toet-
sen, daarbij tevens rekening houdend met de civielrechtelijke aspecten van het geschil.
Deze regeling verdient navolging in het Nederlandse rechtssysteem, hetgeen een aan-
passing van de Telecommunicatiewet vergt.

Bovengenoemde wijzigingsvoorstellen combineren de instrumentele functie met de
waarborgfunctie van het toepasselijke materiële en procedurele recht. Aan de ene kant
wordt de effectiviteit van de geschilbeslechting vergroot doordat OPTA niet alleen de
traditionele bestuursrechtelijke instrumenten kan inzetten, doch meer mogelijkheden
heeft het voorliggende geschil daadwerkelijk (definitief) te beslechten. Tegelijkertijd
wordt de besluitvormingsprocedure met meer rechtswaarborgen omgeven, die zorg-
dragen voor een zorgvuldige, onpartijdige geschilbeslechting, hetgeen recht doet aan
deze arbitrageachtige procedure. Door daarnaast ook in de beroepsfase rekening te
houden met het contensieuzee karakter van het geschil door de civiele rechter als de
bevoegde beroepsrechter aan te wijzen, wordt recht gedaan aan de bijzondere eigen-
schappen van deze procedure en de positie van de bij het geschil betrokken partijen.

10.6 Vervagende grenzen

Vanuit een specifiek rechtsgebied, het telecommunicatierecht, is de invloed van het
Europese en Nederlandse bestuurs(proces)recht in het onderhavige onderzoek in
kaart gebracht. Geconstateerd dient te worden dat meer en meer sprake is van verva-
gende grenzen: het Europese en Nederlandse recht groeien naar elkaar toe. Dit geldt
niet alleen voor het materiële telecommunicatierecht, doch tevens voor het toepasse-
lijke bestuurs(proces)recht. Bestond aanvankelijk nog een strikte scheiding tussen het
Europese materiële recht en het nationale bestuurs(proces)recht, in het huidige tijds-
bestek ontstaat meer en meer een gemeenschappelijk bestuurs(proces)recht, waarbij
het nationale bestuurs(proces)recht niet meer geïsoleerd kan worden beschouwd. Het
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Europese recht werkt steeds verder door in het nationale procedure en procesrecht,
waardoor in feite niet meer van een nationale procesautonomie kan worden gespro-
ken. Het toezicht op de telecommunicatiemarkt vormt bij uitstek het product van
deze Europeesrechtelijke benadering en dwingt tot een meer geïntegreerde beschou-
wing van het Europese en nationale bestuurs(proces)recht.
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Summary

In this chapter the main topics of the research study will be summarised in English.

10.1 The dynamics of the telecommunications market

Due to rapid technological developments in the field, the telecommunications market
is an extremely dynamic one. This fact was underestimated by both the Community
and national legislators in the formulation of the sector-specific regulations in 1998.
In a rapidly changing environment in which technological developments are the dri-
ving force, it is essential that competences, instruments and procedures be able to fol-
low the developments. If the response to these changes is not adequate or prompt,
regulatory supervision fails to meet its objective. Both substantive and procedural law
should concentrate on this important characteristic of the telecommunications mar-
ket. Flexibility of competences and reasonable, yet strict periods for decision-making
by the regulatory authority and for judicial judgements are important conditions for
this.

The new regulatory system of 2004 took more account of these characteristics. The
new telecommunications regulation is technically neutral in its formulation, and the
national regulatory authority is no longer bound to market demarcations set in
advance by the legislator. However, Community legislation made a conscious decision
to establish a higher regulation threshold. Only if the national regulatory authority
can demonstrate that there is a significant market power (equated here to dominan-
ce) in the relevant market, does the national regulatory authority have the right to
impose special ex ante obligations.

10.2 The influence of Community law

In the Community law system, in particular as concerns directives, it is on the natio-
nal level that implementation and enforcement are carried out. The carryover effect –
and along with it the effectiveness – of Community law is, as a result, dependent to a
great extent on a proper and adequate implementation through national law. Howe-
ver, the two legal systems do not always coincide, which can lead to conflicts between
the systems or to a less effective implementation of Community law on the national
level. The embedding of the directives in national systems is a delicate process and
requires careful attention. If insufficient attention is given to the differences or varia-
tions between the applicable Community and national regimes, this will inevitably
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lead to problems in implementation and thus to a less effective carryover of Commu-
nity directives.

10.2.1 The central role of the national, independent regulatory authority

The observed dependence regarding a proper and adequate implementation of Com-
munity directives on their transposition in national legislation takes salient form in
the telecommunications directives. In these directives it was decided to put implemen-
tation in the hands of a national, independent regulatory authority with extensive
powers. Implementation is not given to the traditional governments of the Member
States but to a legal body that does not completely fit into the legal frameworks of the
national legal systems. An important element in this is constitutional embedding. In
keeping with the system of the EC Treaty, it is stated in the Framework Directive that
the directive may not influence the constitutional system of the Member States.
Having stipulated this, the Framework Directive does place conditions on the imple-
mentation of the regulatory supervision by the national regulatory authority which
(indirectly) influence the constitutional embedding of the regulatory authority. An
important condition is ensuring the independence of market parties. Given the fact
that a Member State in many cases holds a share in a market player, the regulatory au-
thority should be positioned at a certain distance from the government.

At the same time, the directives grant the national regulatory authority extensive
powers. This combination of independence (with only limited control mechanisms
for the related government) and extensive powers is at odds with the democratic prin-
ciples of many Member States, including those of The Netherlands. Consequently, the
constitutional embedding of the independent regulatory authority is an obstacle to
the implementation of the telecommunications directives. This can stand in the way
of an effective transposition of the telecommunications directives.The decision to
grant the national regulatory authorities extensive powers has been made by Commu-
nity legislation, and should be respected by national legislation and national courts.
Limitation of these powers by the formal application of Dutch administrative law
(based on the principle of legality) and a formal review of competences by the admi-
nistrative law court (by means of a restrictive examination) would harm the effective
carryover of Community telecommunications law.

To prevent this, the powers granted to the national regulatory authority could be
approached more from a Community law perspective, as is done to a larger extent in
the United Kingdom and France. The emphasis then needs to be on the prerequisites
(forms of accountability) to be stipulated for regulation, and not on legality alone.
The institution of these prerequisites increases the legitimacy of the actions taken by
the independent regulatory authority, while at the same time it is possible to take into
account the necessary extensive powers that are to be assigned to it. In the telecom-
munications directives, too, various mechanisms have been introduced to increase
this accountability. The telecommunications directives set demands for the transpa-
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rency of the supervision and require the independent regulatory authority to consult
interested parties in its decision-making process.

Great emphasis is placed in the telecommunications directives on the substantive har-
monisation of telecommunications law. Because of the strong dependence of regula-
tory supervision on its procedural implementation on the national level, there should
be further procedural harmonisation. Although various procedural aspects of the
supervision have already been streamlined to a certain extent in the telecommunica-
tions directives (for example regarding consultation, time periods and the right of
appeal), further uniformisation of the national procedural stipulations of the various
Member States is necessary to remove the disparities that still exist and to achieve a
truly level playing field. Telecommunications companies are still confronted with
extremely divergent national supervisory systems that may stand in the way of the rea-
lisation of a Community-wide telecommunications market.

The uniformisation of the procedural rules should in any case be related to the deci-
sion-making procedure, the qualification of the notion of confidentiality and the
applicable procedure, the rules of evidence applicable to both the national regulatory
authority and the concerned market parties, and a specific organisation of dispute
resolution. This uniformisation would also have the advantage that it would increase
the procedural accountability of the national, independent regulatory authorities.

10.2.4 The influence of the European Commission

The most radical solution for this dependence on national implementation would be,
naturally, the establishment of a central European regulatory authority. This solution
which was preferred by the European Commission seemed to be too ambitious and
politically infeasible. There are also – practical – objections related to such a step.
Aside from the administrative burden this would entail for the Commission, the
democratic control of such a body is limited and, as yet, the risk exists that too little
account would be taken of the characteristics of the national telecommunications
markets. In the telecommunications directives a different solution was chosen to limit
the dependence on national implementation. By means of the notification procedure
of article 7 of the Framework Directive the national regulatory authorities are requi-
red to notify any important draft decisions to the European Commission. The Euro-
pean Commission has important advisory powers – and in some cases even the
power of veto – regarding important decisions of the national regulatory authority.
This procedure – which is exceptional in Community law – leads to joint decision-
making by the European Commission and the national regulatory authority.

Although, in this way, the substantive harmonisation of telecommunications law is
enhanced, this way of organising matters leads to more procedural complications. The
objective of further harmonisation of substantive telecommunications law has to a
certain extent occurred at the cost of the effectiveness of the supervision: the national
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regulatory authority is bound to a far-reaching procedure that takes up more time.
The article 7 procedure should be fine-tuned so that there is more transparency and
interested parties are given a formal position in the procedure.

Actual practice up till now, however, has shown that – partly because of the strict deci-
sion periods in the Framework Directive – the notification procedure works well in
general and should be considered as an important instrument for the integration of the
telecommunications market. This new procedure forces national regulatory authorities
and national courts to view things from a transnational perspective, and prevents the
establishment of an overly isolated, national approach to telecommunications law. This
effect could be strengthened by the creation of formalised co-operation between natio-
nal courts and the European Commission, by means of an amicus curiae arrangement
for example.
Better correlation between national administrative procedural law and Community
telecommunications law

Since applicable procedural law is harmonised only to a limited extent by the telecom-
munications directives, implementation takes place to a great extent by means of
national procedural law. This implementation is the occasion for some conflicts as far
as Dutch administrative procedural law is concerned. The application of these Com-
munity telecommunications rules is characterised by a field of tension on two levels:
(i) Uniformity vs. diversity: Dutch administrative (procedural) law focuses on the

introduction of uniformity whereas the telecommunications directives and the
characteristics of the telecommunications market could force modifications;

(ii) Instrumental function vs. safeguard function: national administrative (procedu-
ral) law focuses greatly on the creation of safeguards for citizens against the
government, whereas Community telecommunications law is characterised by
its very instrumental character.

These two fields of tension can be further explained as follows.

Uniformity vs. diversity
The influence of the applicable procedural law on the implementation of the law rela-
ting to the organisation of the market economy, in casu the telecommunications regu-
lations, has been underestimated in Dutch legislation. In Dutch administrative law a
great deal of emphasis is placed on the uniformisation of administrative (procedural)
law and less on the supportive role that this law can have in the realisation of supervi-
sion of regulated markets. The necessity to introduce a certain amount of diversity
stems from two aspects:
(i) Community law that imposes specific requirements/rules that do not correlate

to the system used in the Netherlands, and 
(ii) Specific characteristics of the relevant market and the regulatory supervision

that set requirements for the applicable procedural law.
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Sub (i) Specific Community law requirements
The telecommunications directives introduce various decision-making and procedu-
ral rules that should be implemented in Dutch law. It can be observed in the Dutch
context that this implementation process is translated almost automatically in terms
of the Dutch General Act on Administrative Law (Algemene wet bestuursrecht; Awb),
without ever questioning whether the Community legislative system correlates to the
system of the Dutch General Act on Administrative Law. This regards the definition of
such concepts as confidential information, measure, interested party, decision, decisi-
on-making procedures and appeal procedures. The definitions of these Community
concepts should not be assumed to be exactly the same as those in the Dutch context;
they may well have a different meaning in the European context. This was not taken
into account in the implementation process, a problem that is most clearly seen in the
Community instrument of dispute resolution to be applied by the national regulato-
ry authority. This legal concept is difficult to fit into Dutch administrative (procedu-
ral) law (see paragraph 10.3 below).

Sub (ii) Focus on specific characteristics 
The decision-making and procedural components of Dutch administrative law
should concentrate more on its use for the implementation of sector-specific regula-
tory supervision. Better correlation of both areas of law would increase the effective-
ness of the sector-specific supervision. Community legislation intended to create
effective supervision for the telecommunications sector in which a central role was
given to the national regulatory authority. National legislation should see to an effec-
tive (procedural) embedding of this supervision. Although the autonomy of national
legislation comes first and the choice of modalities is left to national legislation, this
does not release national legislation, nor the national regulatory authority itself, from
the responsibility of choosing prerequisites that are reasonably effective.

It is the argument of this research study that the specific characteristics of the telecom-
munications market and the objectives of the telecommunications regulations requi-
re that there be some diversity, without prejudice to the general starting points and
principles. This does not mean, however, that legal principles and rules of law can be
distinguished that, although common to different areas of law, may have a different
elaboration in different fields of law. In telecommunications law, the starting point is
that asymmetric regulations are necessary under certain circumstances so as to further
or maintain a level playing field for all market parties. Under these telecommunicati-
ons directives, an independent regulatory authority with specific powers will continue
as yet to play an important role in the creation of such a playing field. The procedu-
ral rules – both on the Community and the national level – will have to take into
account these asymmetrical regulations as well as the underlying characteristics of the
telecommunications market and the objectives of the telecommunications regulation.
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An example in which this problem originally cropped up, but which Dutch legislation
recognised on time when it revised the Dutch Telecommunications Act (Telecommu-
nicatiewet; Tw) in 2004, has to do with the legal protection procedures against decisi-
ons of OPTA, the Dutch regulatory postal and telecommunications authority. In
keeping with the system of the Dutch General Act on Administrative Law, all OPTA
decisions were open to both objection and appeal at two instances under the old Tele-
communications Act. This multiple legal protection (and the long time periods of the
various procedures) harmed the effectiveness of the regulatory supervision of the tele-
communications market. Indeed, the multiplicity of procedures led to great legal
uncertainty, and judgements frequently came too late or with far-reaching (retroacti-
ve) effects for the concerned market(s) that had already changed to a significant extent
because of new (technological) developments. Judgements on objections and court
decisions were passed by, as it were, by the new developments, or solutions came too
late. In the new Telecommunications Act of 2004 this system has been drastically revi-
sed. For most OPTA decisions, the possibility of objection has been done away with.
Moreover, appeal is open at one instance only: with the Dutch Business Appeals Board
(CBB). Actual practice has shown in the meantime that this system correlates better
to the specific regulation of this market.

Instrumental vs. safeguard function
Telecommunications law is very targeted in nature, in contrast to Dutch administra-
tive law in which the safeguard function plays a prominent role. Given that Dutch tele-
communications law finds its origin largely in Community rules of substantive law,
this field of tension is found between Community instrumental rules on the one hand
and Dutch rules of administrative law on the other.

If we formulate this opposition strictly, this would imply that Community telecom-
munications law focuses entirely on achieving the objectives which are the basis of
supervision and regulation as effectively as possible without building in any safegu-
ards or legal protection mechanisms. This picture is too black-and-white however,
given the fact that the telecommunications directives do concentrate on effective com-
petences and procedures, but at the same time provide mechanisms prescribing trans-
parency, consultation (public enquiry), safeguards for confidential information,
proportionality of measures and effective legal protection. It should be noted that in
these directives the Community legislator tried to find a certain balance between
effective supervision on the one hand and legal safeguards on the other.

From the point of view of Dutch administrative (procedural) law, it can be stated in
general terms that attention has concentrated on the safeguard function of law and
that more attention should be devoted to the effectiveness of these rules for the con-
crete circumstances of the case (the instrumental side of these rules). In the past years,
this has been drawn more into focus in Dutch administrative law, and it has been
pointed out that the general principles of proper administration and procedural rules,
too, contain instrumental features as well. This research study has indicated that pro-
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cedural rules can increase the effectiveness of regulatory supervision, as well as the
legitimacy of the actions taken by the independent regulatory authority by making use
of these rules for regulatory supervision and by giving greater emphasis to their sup-
portive role. In this way the instrumental and safeguard functions of administrative
(procedural) law blend together, allowing for an optimisation of the supervisory pro-
cess.

10.3 Effective enforcement

This research study has determined that OPTA has placed too little emphasis on the
(routine) enforcement of decisions and the compliance of legal obligations. OPTA has
made too little use of the means available to it through legislation. Greater focus on
enforcement will increase the effectiveness of regulatory supervision, i.e. the realisati-
on of the objectives of the telecommunications regulations. OPTA is also forced into
this active enforcement by Community law. Jurisprudence of the Court of Justice
makes clear that Member States have a duty to ensure effective enforcement. Enforce-
ment by the Member States needs to have an ‘equal, effective, dissuasive and propor-
tionate’ nature, as required by the European Court of Justice. In order to comply with
these requirements, it does not suffice to introduce sanctions for infringements into
legislation. Yet, this duty rests partially on the national regulatory authority that actu-
ally has to take action to ensure the effective application of the rules of Community
law (in casu: the telecommunications law).

If there is a legal obligation under the Dutch Telecommunications Act which is based
on the Community telecommunications directives, the leeway for OPTA not to take
on enforcement is less than in a merely national (internal) situation. OPTA will have
to take into account this factor of Community law which may entail the duty of enfor-
cement. Pursuant to Dutch jurisprudence, this duty also seems to exist if it is explicit-
ly requested by an interested party.

10.4 Effective legal protection

The carryover of Community law also comes up in the area of legal protection, as a
result of both the jurisprudence of the Court of Justice which places further require-
ments on the access to justice and the actual ability of calling upon Community rights
and duties, and – as far as this research study is concerned – in particular the content
of Article 4 of the Framework Directive. Article 4 of the Framework Directive stipulates
a number of minimum requirements for the right to appeal decisions of national
regulatory authorities. This directive article interferes directly in national legal protec-
tion systems and is as a result a significant limitation of national procedural autono-
my. The potential influence of this Article 4 on both the procedural organisation and
the substantive aspects of legal protection must not be underestimated. This Article
sets forth the necessary stringent requirements on the national system of legal protec-
tion. An automatic transposition of this Article into the general rules of the Dutch
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General Act on Administrative Law, without a closer analysis of the differences
between the requirements in Article 4 of the Framework Directive and the Dutch sys-
tem, entails the risk that the transposition may be done incorrectly or incompletely,
resulting in the inevitable legal complications. Although the revised Dutch Telecom-
munications Act does devote attention to an adaptation of the appeal procedures, it
does not take into consideration the possible substantive aspects of this Article 4.

10.4.1 Procedural implementation

First of all, Article 4 of the Framework Directive requires the establisgment of an effec-
tive appeal mechanisms before an expert court. The effectiveness of the procedure is
translated in terms of substantive expertise of the competent court and the time peri-
ods for appeal procedures. These aspects were important considerations in the remo-
val of the objection procedure and of the appeal at two instances (with the exception
of decisions of punitive nature). Cases are predominantly brought before the CBB as
the expert court in competition and market organisation matters with specialised
knowledge of Community law. In contravention of the Dutch General Act on Admi-
nistrative Law, this procedural implementation by the Dutch telecommunications
legislation is completely in line with the requirements stipulated in Article 4 of the
Framework Directive. If this system were to be reconsidered (for example in the light
of uniformity as advocated in the General Act on Administrative Law), that would be
at odds with Article 4 of the Framework Directive. This new system coincides, for
example, with the newly introduced system in the United Kingdom for appeals against
decisions of the Office of Communications (OFCOM). In this UK system a speciali-
sed judicial body, the Competition Appeal Tribunal (CAT), has been created with
competence in telecommunications appeal procedures, in addition to competition
matters, for example. Appeal against the judgements of this tribunal is open only to a
limited extent, i.e. in the case of conflict with the law, comparable to appeal to the
Dutch Supreme Court. Not only lawyers are on the board of the CAT, but also econo-
mists and accountants, which is a benefit for the expert assessment of appeal matters.
It should be recommended that consideration be given to the (renewed) inclusion of
lay judges in the CBB.

10.4.2 Substantive implementation

Article 4 of the Framework Directive also has consequences of substantive law, since
the article also influences the circle of parties entitled to appeal (interested parties
concept), the range of the appeal (the decision concept) and the intensity of the judi-
cial review. When the Dutch court applies the General Act on Administrative Law in
appeal matters related to decisions of OPTA, it will have to take into account the Euro-
pean dimension of these aspects that may incite a broader judicial review or a broa-
der explanation of these concepts than is usual under the General Act on
Administrative Law.
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An overly narrow interpretation of the interested parties and decision concepts is dif-
ficult to reconcile with this Article 4 of the Framework Directive and the jurispruden-
ce of the Court of Justice regarding effective legal protection. In the Dutch
administrative law system, a decision of an administrative body in which broad dis-
cretionary powers are at stake receives only limited judicial review. However, such
limited judicial review seems insufficient in the light of the requirement that ‘the
merits of the case are duly taken into account’. Jurisprudence of the Court of Rotter-
dam and the CBB regarding decisions of independent regulatory authorities such as
the Dutch Competition Authority (NMa), the Dutch Office of Energy Regulation
(DTe) and the Dutch postal and telecommunications authority (OPTA), however,
indicates that 
– despite the existence of discretionary powers – strict requirements are placed on
the evidence to be submitted and the underlying grounds in decisions. Such judicial
review cannot be qualified as limited. The judicial review of such cases actually ap-
pears to meet the requirement of Article 4 of the Framework Directive, although it
must be acknowledged that the scope of the criterion used in this Article is not com-
pletely clear.

It should be recognised that (secondary) Community law has an important influence
on the organisation of legal protection and the methods of the national court. These
mechanisms entail a significant limitation of the underlying principle of national
autonomy in the area of procedural rules. Community law interferes greatly in natio-
nal systems, which is insufficiently recognised – at least as far as telecommunications
law is concerned – by Dutch legislation and courts.

10.7 Dispute resolution

The problems pointed out in this summary actually converge in OPTA’s power to
resolve disputes. This research study has indicated that the substantive character of
this power of the independent regulatory authority does not correlate well with the
traditional regulatory supervision of an administrative body. Dispute resolution is
characterised by its contradictory nature, the dispute being between two private par-
ties. This configuration does not relate to a traditional dispute between a private indi-
vidual and the government, in which the individual needs to be protected from overly
authoritative action taken by the government. This procedure does not correlate to the
administrative model taken into account in the Dutch General Act on Administrative
Law. In the Dutch Telecommunications Act and in the actual practice of OPTA, how-
ever, an attempt has been made to fit this legal concept into the general system of
administrative (procedural) law, thus paying too little attention to the contradictory
character of dispute resolution and the resulting specific role of the regulatory autho-
rity.

In a dispute, OPTA does not function in its role as administrative body in the tradi-
tional sense, rather as a sort of arbiter or arbitrator. OPTA’s conflict management role
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received too little recognition from both legislation and OPTA itself, with the result
that too much emphasis is placed on clamping down on the powers of the regulatory
authority and not on its instrumental and guiding role as an arbitrator. As a result, the
administrative and adjudicative tasks of the administrative body have converged,
which does not do justice to the specific characteristics of this procedure and the posi-
tion of the parties involved in the dispute.

The decision-making process in dispute resolution should focus more on the contra-
dictory character of the role of OPTA as independent arbitrator. Various safeguards
should be built in to guarantee ‘fair play’ (‘due process’). Although in principle it is
assumed that Article 6, §1 of the European Convention on Human Rights (ECHR) is
not applicable to the administrative decision-making phase, the applicability of this
ECHR article can be assumed for OPTA’s dispute resolution. After all, these are con-
tentious disputes, in which an independent body appointed by the government should
pronounce judgement, which judgement is binding and decisive for the civil rights
and obligations of the companies concerned. This clearly meets all of the application
criteria in Article 6 of the ECHR. In contrast to OPTA, the French telecommunica-
tions regulator ARCEP (formerly ART) bases its resolution system on the applicabili-
ty of Article 6 of the ECHR.

Article 6 of the ECHR sets severe requirements for the procedure, which meet the
requirements of ‘fair trial’ and ‘equality of arms’. These procedural rules should focus
on having OPTA truly function as an independent and unbiased arbiter that treats
both parties in the dispute equally. What is needed for this is a referee in the OPTA
organisation (in France called le Rapporteur, in the United Kingdom ‘the Adjudicator’)
to guide the procedure. This referee must see to the adherence to time periods, the
submission of the relevant documents and the chairing of the appeals board. Because
of the concentration of procedures, such an official has the necessary experience and
expertise and will assure a uniform implementation. In this way, OPTA’s role as refe-
ree will be clearly defined and should be distinguished from its other (administrative)
tasks. It is recommended that the position of referee be adequately differentiated with-
in the OPTA organisation from other implementation tasks.

The confidentiality of relevant documents is a difficult aspect in dispute resolution. A
distinction should be made between confidentiality as regards third parties (not invol-
ved in the dispute) and confidentiality as regards the other party in the dispute. On
the basis of the requirements set forth in Article 6 of the ECHR, the referee can only
make his judgement based on documents made available to both parties. Following
the example of French practice, OPTA can only make its ruling on the basis of docu-
ments both parties have been able to examine and to which they have had the oppor-
tunity to respond (in keeping with the French legal principe du contradictoire). This
means that the opposing party must be given access to filed, confidential documents,
in such a way that an additional arrangement prevents other third parties to access
this confidential information. The French practice has shown that, as a result, the
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appeal to confidentiality has decreased considerably. An alternative system might be
to provide the confidential information to an external expert (appointed by both par-
ties in the dispute) who would give his opinion of the confidential information. In this
way, the confidentiality would be respected and at the same time the other party
would be allowed (to a certain extent) to respond to the documents – through the
external expert.

In addition, the procedural rules regarding evidence and (hearing) witnesses and
experts should be established following the rules of arbitration law. The lack of such
rules in the current decision-making component of administrative law has resulted in
insufficient legal safeguards in the decision-making process to clad in OPTA’s deci-
sion-making. In addition, OPTA, as referee in a contradictory dispute, must be able to
take the necessary measures ‘to resolve the dispute’ (Article 20 of the Framework
Directive). This may mean that OPTA must also be able to make civil law provisions
to achieve a real resolution to the dispute. Since, at the moment, a clear distinction is
made between instruments and procedures of administrative and civil law, the parties
involved are confronted with an accumulation of (administrative and civil law) pro-
cedures, which has seriously undermined the dispute resolution instrument and thus
the effectiveness of OPTA’s regulatory supervision. The fact that, in the past, OPTA has
approached its supervisory function primarily through dispute resolution (there has
been relatively little routine enforcement) has increased this effect even more.

OPTA’s position as arbiter should also have repercussions in the established appeal pro-
cedure. Because of the civil law character of disputes under Article 12.2 of the Dutch
Telecommunications Act, it is questionable whether the option of legal protection
against rulings of OPTA through administrative law is an obvious one under this Arti-
cle 12.2. The appeal procedure should take place between the two parties involved in a
dispute, OPTA being involved only as an expert. In the traditional, administrative law
appeal procedure, the appeal of a party in a suit is made to the administrative body. In
the appeal procedure at hand, the dispute is between two companies, the administra-
tive body being involved only as a third party. The applicable appeal procedure should
be geared to this, which requires a modification of the current applicable rules for
appeals. In the French legal system, appeal against dispute resolution rulings of the
French telecommunications regulator ARCEP is open at one actual instance only – at
the especially designated civil appeals court (Cour d’appel de Paris, première chambre).
For such an appeal, the procedural rules of civil law are applicable. The appeal proce-
dure takes place between the two parties involved in the dispute, with the regulatory
authority functioning only as an expert. The civil court is able to examine the dispute
resolution ruling to full extent, taking into account the civil law aspects of the dispute.
This way of organising dispute resolution is worth imitating in the Dutch legal system,
even though it requires a modification of the Dutch Telecommunications Act.

The above-mentioned proposed modifications combine the instrumental function
with the safeguard function of applicable substantive and procedural law. On the one
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hand, the effectiveness of the dispute resolution will be increased in that OPTA will
not only be able to make use of the traditional administrative law instruments, but
will also have more possibilities to truly (definitively) resolve the dispute at hand. At
the same time, the decision-making procedure will be clad in more legal safeguards
that will allow for a careful, unbiased dispute resolution that gives its due to this arbi-
tration-like procedure. If the contentious character of the dispute is taken into
account in the appeal phase as well, by declaring the civil court competent in appeal
procedures, justice will be done to the particular characteristics of this procedure and
the position of the parties involved in the dispute.

10.8 Blurred borders

In this research study, the influence of Community and Dutch administrative (proce-
dural) law in the specific legal area of telecommunications law has been mapped. It
should be noted that the borders are becoming more and more blurred – Commu-
nity and Dutch law are approaching one another. This is true not only for substantive
telecommunications law but also for the applicable administrative (procedural) law.
Where there originally was a strict division between substantive Community law and
national administrative (procedural) law, nowadays we see a more and more common
administrative (procedural) law, in which the national administrative (procedural)
law can no longer be considered as isolated. Community law has an increasing effect
on national procedural law, so that in fact we can no longer speak of national proce-
dural autonomy. The regulatory supervision of the telecommunications market is
exemplary in this Community law approach and demands a more integrated conside-
ration of Community and national laws of administrative procedure.

396

10 SUMMARY

10.qxd  10-04-2006  14:19  Pagina 396



Lijst van aangehaalde werken

Van Angeren 2002
J.R. van Angeren, ‘Hoger beroep in het mededingingsrecht; concentratie wenselijk?’,
M&M 2002/nr. 7, p. 246-251.
Arnbak & Mulder 2000
J.G. Arnbak & M.S. Mulder, ‘Regels en toezicht op de telecommunicatiemarkten, in:
H.J. de Ru e.a., Toezicht en regulering van nieuwe markten: opstellen over de juridische
aspecten van regulering, Den Haag: Sdu Uitgevers 2000, p. 107-121.
Armstrong e.a. 1994
M. Armstrong e.a., ‘Regulatory reform. Economic Analysis and British Experience’, Lon-
don: The MIT Press, 1994.
Armstrong 1998
M. Armstrong, ‘Telecommunications’, In: D. Helm & T. Jenkinson, ‘Competition in
regulated industries’, Oxford: Oxford University Press, 1998, p. 132-159.
Asser 2004
W.H.D. Asser, ‘Bewijslastverdeling’, Deventer: Kluwer 2004.
Asser-Hartkamp 2005
C. Asser, ‘Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Verbintenis-
senrecht. Deel II, Algemene leer der overeenkomsten’, bewerkt door A.S. Hartkamp,
Deventer: Kluwer, 2005.

Bailey 2003
D. Bailey, ‘Standard of proof in EC merger proceedings: a common law perspective’,
Common Market Law Review 40: 845-888, 2003.
Bakker 2002
H. Bakker, ‘Viereneenhalf jaar OPTA. Wennen aan onafhankelijk markttoezicht’, I&I,
20e jaargang 2002-2, p. 32-35.
Baldwin & McCrudden 1987
R. Baldwin & C. McCrudden, ‘Regulation and Public law’, London: Weidenfield and
Nicolson 1987.
Baldwin & Cave 1999
R. Baldwin & M. Cave, ‘Understanding regulation. Theory, Strategy and practice’,
Oxford: University Press, 1999.
Barkhuysen & Griffioen 2004
T. Barkhuysen & H.M. Griffioen, ‘Formele rechtskracht en kracht van gewijsde in het
licht van recente EG-jurisprudentie. De zaak Kühne & Heitz nader beschouwd’, NJB
2004, afl. 41, p. 2132-2140.

397

11.qxd  10-04-2006  14:44  Pagina 397



Van den Berg e.a. 1992
A.J. van den Berg e.a., ‘ArbitrageRecht’, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1992.
Van den Berg 2004
B. van den Berg, ‘Bouwen aan het bestuursrechtelijk sanctierecht inzake boetes’, M&M
2004, nr. 7, p. 229-245.
Ten Berge & Widdershoven 2001
J.B.J.M. ten Berge & R.J.G.M. Widdershoven, ‘Bescherming tegen de overheid. Neder-
lands algemeen bestuursrecht 2’, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2001.
Besselink 2005
H.J.M. Besselink, ‘Beoordeling van verzoeken om voorlopige voorziening in appèl’, JB
plus 2005, p. 86-95.
De Bijl 2000
P. de Bijl, ‘Competition and regulation in telecommunications markets’, Den Haag: CPB
2000.
Biondi 1999
A. Biondi, ‘The European Court of Justice and certain national procedural limitations:
not such a tough relationship’, Common Market Law Review 36: 1271-1287, 1999.
Blomberg 2004
A.B. Blomberg, ‘Handhaven binnen EVRM-grenzen’, In: ‘De betekenis van het EVRM
voor het materiële bestuursrecht’, VAR preadviezen 2004, Den Haag: Boom Juridische
uitgevers, p. 115-191.
De Bock 2000
R.H. de Bock, ‘De toetsing van de feiten door de bestuursrechter en het vriespunt van
de afdeling bestuursrechtspraak’, JB plus, juni 2000, p. 66-77.
Borba Lefèvre 2003
C. Borba Lefèvre, ‘Doorwerking van de nieuwe richtlijnen voor elektronische commu-
nicatienetwerken en –diensten in het Nederlandse telecommunicatierecht’, Media-
forum 2003-7/8, p. 232-239.
Boukema 2003
P. J. Boukema,‘De WOB: recente ontwikkelingen in de rechtspraktijk’, In: A.W. Hins & A.J.
Nieuwenhuis, ‘Van ontvanger naar zender’, Amsterdam: Otto Cramwinkel, 2003, p. 33-44.
Braeken 2005
B. Braeken, ‘De aanwijzingsprocedures in de nieuwe Telecommunicatiewet’, Media-
forum 2005-1, p. 2-8.
Brenninkmeijer & Lavrijssen 2004
A.F.M. Brenninkmeijer & S.A.C.M. Lavrijssen, ‘Independent administrative authorities
in The Netherlands’, In: R. Caranta e.a. (ed.), ‘Independent administrative authorities’,
London: British Institute of International and Comparative Law, 2004, p. 126-158.
Van den Breugel & Daalder 1999
J.M.E. van Breugel & E.J. Daalder, ‘Telecommunicatierecht. De parlementaire geschiede-
nis van de Telecommunicatiewet’, Den Haag: Sdu Uitgevers, 1999.
Brouwer 2001
O.W. Brouwer, ‘Toegang tot het dossier van de Europese Commissie in EG-kartelza-
ken’, M&M 2001/nr. 6, p. 201-208.

398

LIJST VAN AANGEHAALDE WERKEN

11.qxd  10-04-2006  14:44  Pagina 398



Caranta e.a. 2004
R. Caranta e.a. (ed.), ‘Independent Administrative Authorities’, London: British Institu-
te of International and Comparative Studies, 2004.
Charbit 2004
N. Charbit, ‘Les objectifs du régulateur. Entre recherche d’efficacité et rappel de léga-
lité’, In: M. Frison-Roche (dir), ‘Droit et économie de la régulation. Règles et pouvoir
dans les systèmes de régulation’, Paris: Presses de Sciences Po et Dalloz, 2004, p. 54-73.
Chiti 2000
E. Chiti, ‘The emergence of a community administration: the case of European agencies’,
Common Market Law Review 37: 309-343, 2000.
Craig 2003
P.P. Craig, ‘Administrative law’, London: Sweet & Maxwell, 2003.
Crew & Kleindorfer 2002
M. Crew & P. Kleindorfer, ‘Regulatory economics: twenty years of progress?’, Journal
of Regulatory Economics; 21: 15-22, 2002.
Curtin & Dekker 2005
D. M. Curtin & I. Dekker, ‘Good governance: the concept and its application by the
European Union’, In: D.M. Curtin & R.A. Wessel, ‘Good governance and the European
Union’, Antwerp: Intersentia, 2005, p. 3-20.

Daalder 1998
E.J. Daalder, ‘Onderneming, toezicht en de Algemene wet bestuursrecht’, In: S.C.J.J.
Kortman e.a. (red.), ‘Overheid en onderneming. Tussen publiek en privaat ondernemen’,
Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1998.
Daalder 2000
E.J. Daalder, ‘Processuele openbaarheid: toegang tot stukken in het bestuursproces’, JB
plus, aflevering 4, 30 november 2000, p. 153-163.
Daalder 2002
E.J. Daalder, ‘Een bestuursrechtelijk exequatur’, NTB 2002/8, p. 242-243.
Daalder 2004a 
E.J. Daalder, ‘Enkele gedachten bij tien jaar bestuurlijke voorlopige voorziening’, TCR
2004, nr. 3, p. 49-55.
Daalder 2004b
E.J. Daalder, ‘Van geschillen, advocaten en geschilbeslechting door de overheid’, In:
N.S.J. Koeman e.a. (red.), ‘Overheid en Markt’, Deventer: Kluwer 2004, p. 23-32.
Daalder 2005
E.J. Daalder, ‘Toegang tot overheidsinformatie. Het grensvlak tussen openbaarheid en
vertrouwelijkheid’, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2005.
Daalder & Schreuder-Vlasblom 2000
E.J. Daalder & M. Schreuder-Vlasblom, ‘Balanceren boven nul. De vaststelling van de
feiten in het bestuursprocedsrecht’, NTB 2000/7, p. 214-221.
Daalder & Heinrich 2005
E.J. Daalder & J.P. Heinrich, ‘De bestuursrechtelijke voorlopige voorziening: overzicht
en enige ontwikkelingen’, JB plus 2005, p. 43-55.

399

LIJST VAN AANGEHAALDE WERKEN

11.qxd  10-04-2006  14:44  Pagina 399



Damen e.a. 2002
L.J.A. Damen e.a., ‘Bestuursrecht. Deel 2 Rechtsbescherming tegen de overheid. Bestuurs-
procesrecht’, Den Haag: BJu, 2002.
Damen e.a. 2003
L.J.A. Damen e.a., ‘Bestuursrecht. Deel 1 Systeem, Bevoegdheid, Besluitvorming, Hand-
having. Bestuursprocesrecht’, Den Haag: BJu, 2003.
Van Damme 2003
E.E.C. van Damme, ‘Tariefregulering: economische principes en economische effec-
ten’, In: H.J. de Ru (red.), ‘Tarieven. Regelgeving en toezicht’, Den Haag: Sdu Uitgevers,
2003, p. 53-66.
Van Damme & Hancher 2000
E.E.C. van Damme en L. Hancher, ‘Netwerksectoren in transitie’, ESB, 22 juni 2000,
p. D6-D9.
Van Damme & Eijlander 2000
E.E.C. van Damme en Ph. Eijlander, ‘Toezicht op marktwerking: algemeen of speci-
fiek?’, In: ‘Toezicht en regulering van nieuwe markten’, Den Haag: Sdu Uitgevers, 2000.
Dekker 2002
C.T. Dekker, ‘Nederlands mededingingsprocesrecht. Besluitvormingsprocedures en rechts-
bescherming in het kader van de Mededingingswet’, Deventer: Kluwer 2002.
Dick 2005
K. Dick, ‘Ofcom stands firm on anti-competition complaint and disputes guidelines’,
Computer and Telecommunications Law Review 2005, 11 (3), p. 78-80.
Van Dijk 2001
Th. Van Dijk, ‘General or specific competition rules for network utilities?, Journal of
Network Industries 2: 93-111, 2001.
Dingemans & Widdershoven 2005
R.P.B.A. Dingemans & R.J.G.M. Widdershoven, ‘De Schutznormleer in communautiar
perspectief: het Duitse debat’, NTB 2005-10, p. 327-337.
Docters van Leeuwen 2000
A.W. H. Docters van Leeuwen, ‘Inzake toezicht’, in: H.J. de Ru e.a., ‘Toezicht en regule-
ring van nieuwe markten: opstellen over de juridische aspecten van regulering’, Den
Haag: Sdu Uitgevers 2000, p. 131-136.
Doing-Bierens & Kolthek 2005
E. Doing-Bierens & R. Kolthek, ‘Reactie op: De Europese dimensie van nationale tele-
comprocedures’, Mediaforum 2005-7/8, p. 259-260.
Dommering e.a. 1999
E.J. Dommering e.a., ‘Handboek Telecommunicatierecht. Inleiding tot het recht en de
techniek van de telecommunicatie’, Den Haag: Sdu Uitgevers 1999, p. 49.
Dommering  2001
E.J. Dommering, ‘De mededingingsrechterlijke regulering van de (tele)communica-
tiemarkt in de toekomst’, Mediaforum 2001-2, p. 51-56.
Dommering e.a. 2001
Dommering e.a, ‘Toezicht en regulering in de Telecommunicatiemarkt. Een analyse van
sectorspecifiek en algemeen mededingingstoezicht’, Amsterdam: Universiteit van
Amsterdam, Instituut voor Informatierecht (IViR), 2001.

400

LIJST VAN AANGEHAALDE WERKEN

11.qxd  10-04-2006  14:44  Pagina 400



Dommering 2002
E.J. Dommering, ‘Institutionele vormgeving van netwerken. Een nieuw maatpak voor
netwerkmarkten’, I&I 2002/4, p. 24-33.
Dommering 2003
E.J. Dommering, ‘Telecommunicatie explosie rond de eeuwwisseling’, Amsterdam: Uni-
versiteit van Amsterdam, Instituut voor Informatierecht (IViR), december 2003.
Dommering e.a. 2003
E.J. Dommering e.a., ‘Zes jaar bestuur en rechtspraak in de telecommunicatiemarkt’,
Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Informatierecht (IViR), 2003.
Drijber 2002
B.J. Drijber, ‘Gouden aandelen van hun glans ontdaan’, NTER, nr. 10, oktober 2002, p.
237-241.
Drijber 2003
B.J. Drijber, ‘De vijfde macht’, Tijdschrift voor Ondernemingsrecht 2003-9, p. 319-320.
Duk 1988
W. Duk, ‘Beoordelingsvrijheid en beleidsvrijheid’, RM Themis 1988-4, p. 156-169.

Edens 2000
D.F. Edens, ‘Van toezichthouder naar regulator? Het spanningsveld tussen legaliteit en
legitimiteit’, Tijdschrift voor Privatisering, jaargang 7, nr. 6, p. 10-13.
Embregts 2003
M.C.D. Embregts, ‘Uitsluitsel over bewijsuitsluiting. Een onderzoek naar de toelaatbaar-
heid van onrechtmatig verkregen bewijs in het strafrecht, het civiele recht en het bestuurs-
recht’, Deventer: Kluwer 2003.
Van Ettekoven e.a. 2001
B.J. van Ettekoven, M.A. Pach en I.C. van der Vlies, ‘Alternatieven van en voor de
bestuursrechter’, VAR preadviezen 2001, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2001.

Fairgrieve 2004
D. Fairgrieve, ‘Pragmatism or principle? The use of agencies in public service provision
in the United Kingdom’, In: R. Caranta e.a. (ed.), ‘Independent Administrative Authorities’,
London: British Institute of International and Comparative Studies, 2004, p. 191-204.
Forges 1997
J-M de Forges, ‘Droit administratif ’, Paris: Presses Universitaires de France, 1997.

Van Galen & Van Maarseveen 1978
A.G. van Galen & H.Th.J.F. van Maarseveen, ‘Beginselen van administratief procesrecht’,
preadvies voor de Vereniging voor Administratief Recht, Alphen aan den Rijn: H.D.
Tjeenk Willink 1978.
Gerardin 2004
D. Gerardin, ‘The development of European regulatory agencies: what the EU should
(or shouldn’t) learn from the American experience’, paper presented at the conferen-
ce ‘Which regulatory authorities in Europe?’, organised by the University of Liege,
Brussels 18-19 march 2004.

401

LIJST VAN AANGEHAALDE WERKEN

11.qxd  10-04-2006  14:44  Pagina 401



Van Gerven 2000
W. van Gerven, ‘Of rights, remedies and procedures’, CMLRev. 37: 501-536, 2000.
Goossen 2003
J. Goossen, ‘Notificaties onder Richtlijn 98/34. preventieve controle op het vrije ver-
keer van goederen: stand van zaken 2003’, SEW 3 (2003) maart, p. 94-99.
Van der Gronden & Mortelmans 2001
J.W. van der Gronden & K.J.M. Mortelmans, ‘Holland Media Groep of Luxemburg
Media Groep: de trouvaille van de Raad van State’, Mediaforum 2001, p. 191-200.
Van de Gronden & Widdershoven 2002
J.W. van de Gronden & R.J.G.M. Widdershoven, ‘Slotbeschouwing. Over onafhankelijk
mededingingstoezicht, politieke verantwoordelijkheid en het publieke belang’, In: Van
de Gronden & R.J.G.M. Widdershoven (eindredactie), ‘Mededingingsautoriteiten als
zelfstandig bestuursorgaan: onafhankelijk toezicht?’, Deventer: Kluwer 2002, p. 145-170.
Gundelach & Michiels 2003
J. Gundelach & F.C.M.A. Michiels, ‘Ongegronde vrees: een onderzoek naar de recht-
spraak inzake handhavingsbesluiten’, Deventer: Kluwer 2003.

De Haan e.a. 2001
P. de Haan e.a., ‘Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat. Deel I Ontwikkeling, Organisa-
tie, Instrumentarium’, Deventer: Kluwer 2001.
Hancher e.a. 2003
L. Hancher e.a., ‘Principles of good market governance’, TILEC Discussion Paper DP
2003-008, Tilburg: Tilburg University 2003.
Hantke-Domas 2003
M. Hantke-Domas, ‘The public interest theory of regulation: non-existence or mis-
interpretation?’, European Journal of Law and Economics, 15: 165-194, 2003.
Harmsen & Heldeweg 2001
M. Harmsen & M.A. Heldeweg, ‘Mededingingswet en beleidsregels’, M&M 2001/3, p.
120-123.
Hartley 1998
T.C. Hartley, ‘The foundations of European Competition Law’, Oxford: Oxford Univer-
sity Press, 1998.
Van der Heijden 1994
G.M.A. van der Heijden, ‘Bestuursrecht als opvatting over beleid’, In: T. Hoogenboom
& L.A.A. Damen, ‘In de sfeer van administratief recht. Opstellen aangeboden aan Wil-
lem Konijnenbelt’, Utrecht: Uitgeverij Lemma, 1994, p. 165-184.
Van der Heijden 2001
G.M.A. van der Heijden, ‘Een filosofie van behoorlijk bestuur. Een verklaring voor de
juridische en maatschappelijke functie van de beginselen van behoorlijk bestuur’, Deven-
ter: W.E.J. Tjeenk Willink, 2001.
Heldeweg 1999
M.A. Heldeweg, ‘Confidence in the workings of justice. Het (standaard)deskundigen-
bericht in het Awb-bestuursproces vanuit het perspectief van hoor en wederhoor vol-
gens artikel 6, lid 1 EVRM’, NTB 1999/4, p. 77-84.

402

LIJST VAN AANGEHAALDE WERKEN

11.qxd  10-04-2006  14:44  Pagina 402



Heringa 2003
A.W. Heringa, ‘Agencies in France. Authorités Administratives Centrales Indépendan-
tes/National Independent Administrative Authorities’, In: T. Zwart & L. Verhey (eds.),
‘Agencies in European and Comparative Law’, Antwerpen: Intercentia 2003, p. 37-57.
Heringa & Verhey 2003
A.W. Heringa en L.F.M. Verhey, ‘Independent Agencies and Political Control’, In: T.
Zwart & L. Verhey (eds.), ‘Agencies in European and Comarative Law’, Antwerpen:
Intercentia 2003, p. 155-169.
Hermans 2003
R.M. Hermans, ‘Het onderzoek in de enquêteprocedure’, In: G.van Solinge & M. Holt-
zer, ‘Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2002-2003’, Deventer: Klu-
wer 2003, p. 113-173.
Hijmans 2004
H. Hijmans, ‘De Europese Unie, verdwijnende grenzen en elektronische diensten’,
SEW 2004, nr. 9, p. 350-362.
Hins 2003
W. Hins, ‘Geschillen over geschillen’, Mediaforum 2003-6, p. 185.
Hocepied & De Streel 2005
C. Hocepied & A. De Streel, ‘The ambiguities of the European Electronic Communi-
cations regulation’, In: E.J. Dommering & N.A.N.M. van Eijk (ed.), ‘The Round Table
Expert Group on Telecommunications Law. Conference papers’, Amsterdam: Institute for
Information Law, University of Amsterdam, 2005, p. 139-188.
Huygen 1999
A. Huygen‘Regulering bij concurrentie. De Nederlandse elektriciteitssector’, Leiden: Uni-
versiteit van Leiden, 1999.

Jans 1993
J.H. Jans, ‘Het belanghebbende-begrip in het licht van het Europees recht’, In: J.L.
Boxum e.a. (red.), ‘Aantrekkelijke gedachten. Beschouwingen over de Algemene wet
bestuursrecht’, Deventer: Kluwer, 1993, p. 195-210.
Jans e.a. 2002
J.H. Jans e.a. ‘Inleiding tot het Europees bestuursrecht’, Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2002.
Jans 2005
J.H. Jans, ‘Doorgeschoten? Enkele opmerkingen over de gevolgen van de Europanisering
van het bestuursrecht voor de grondslagen van de bestuursrechtspraak’, Groningen: Euro-
pean Law Publishing, 2005.
Jansen 2003
A.M.L. Jansen, ‘Sloom bestuur onder vuur’, JB plus 2003, p. 152-169.
Jansen 2004
A.M.L. Jansen, ‘Constitutionalisering van het bestuursprocesrecht’, Preadvies voor de
Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, Deventer: Kluwer, 2004.
Jansen 1999
O.J.D.M.L. Jansen, ‘Het handhavingsonderzoek. Behoren het handhavingstoezicht, het
boeteonderzoek en de opsporing verschillend te worden genormeerd? Een interne rechts-
vergelijking’, Nijmegen: Ars Aequi Libri, 1999.

403

LIJST VAN AANGEHAALDE WERKEN

11.qxd  10-04-2006  14:44  Pagina 403



Kakouris 1997
C.N. Kakouris, ‘Do the member States possess judicial procedural “autonomy”?’, Com-
mon Market Law Review 34: 1389-1412, 1997.
Kapteyn VerLoren van Themaat 2003
Kapteyn VerLoren van Themaat, ‘Het recht van de Europese Unie en van de Europese
Gemeenschappen’, Deventer: Kluwer 2003.
Klap 1994
A. P. Klap, ‘Vage normen in het bestuursrecht’, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994.
Klap 1996
A. P. Klap, ‘Bestuurlijke vrijheid en rechterlijke toetsing’, Bestuurswetenschappen 1996,
nr. 4, p. 242-258.
Klap 2002
A.P. Klap, ‘Rechterlijke toetsing van en aan beleidsregels’, JB plus 2002, p. 17-28.
Klap 2005
A. P. Klap, ‘Dwangsom op overschrijden van termijnen’, Staatscourant 14 januari 2005,
nr. 10.
Koetser 1992
M.B. Koetser, ‘Belanghebbende volgens de rechtsprekende Afdelingen van de Raad van
State’, VAR-reeks 108, p. 109.
Konijnenbelt 2003
W. Konijnenbelt, ‘Bestuursprocesrecht: Josefs rok?’, NTB 2003, nr. 1, p. 1-4.
Koopmans 1999
T. Koopmans, bewerking en nabeschouwing van G.J. Wiarda, ‘Drie typen van rechts-
vinding’, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink, 1999.
Koopmans 2000
T. Koopmans, ‘The theory of interpretation and the Court of Justice’, In: D. O’Keeffe
(ed.), ‘Judicial review in European Union Law’, Den Haag: Kluwer International, 2000,
p. 45-58.
Van der Korst 2004
P.J. van der Korst, ‘Bedrijfsgeheimen in het civiele geding’, In: ‘Geschriften vanwege de
vereniging Corporate Litigation 2003-2004’, p. 654-659.
Kortmann 2000
C.A.J.M. Kortmann, ‘Wie van de drie: de algemene wet, de algemene wet of de bijzon-
dere wet?’, In: ‘De Awb en de bijzondere wetgeving’, VAR preadvies, Den Haag: Boom
Juridische uitgevers, 2000, p. 7-43.
Kovacic 2002
W.E. Kovacic, ‘Economic regulation and the courts 1982-2001: Ten cases that made
the difference’, Journal of Regulatory Economics; 21:1, 23-34, 2002.
Kranenborg 2003
H.R. Kranenborg, ‘Art. 8 EVRM en de verificatiebevoegdheden van de Commissie.
Colas Est en Roquettes Frères’, SEW 2 (2003), p. 49-57.
Kranenborg 2005
H.R. Kranenborg, ‘Is het tijd voor een herziening van de EuroWob?’, SEW 2005-nr. 4,
p. 164-171.

404

LIJST VAN AANGEHAALDE WERKEN

11.qxd  10-04-2006  14:44  Pagina 404



Kreijger 2004
P.J. Kreijger, ‘Naming and shaming- paal en perk aan het persbeleid van de Nma?’,
M&M 2004-3, p. 112-117.
Kummeling & Duikersloot 2003
H. Kummeling & T. Duijkersloot, ‘Agencies in The Netherlands’, In: T. Zwart & L. Verhey
(eds.), ‘Agencies in European and Comparative Law’, Antwerp: Intersentia, 2003, p. 79-112.

Laget-Annmayer 2002
A. Laget-Annamayer, ‘La Régulation des services publics en réseaux. Télécommunica-
tions et électricité’, Bruxelles: Bruylant 2002.
Larouche 2000
P. Larouche, ‘Competition law and regulation in European telecommunications’, Oxford
and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2000.
Larouche & Lavrijssen 2002
P. Larouche & S. Lavrijssen, ‘EG-regulering van elektronische communicatie. Een kri-
tische beschouwing van de onderliggende aannames van de EG-regelgeving betreffen-
de elektronische communicatie’, SEW 7/8 (2002) juli/augustus, p. 258-268.
Lasok 2004
K.P.E. Lasok, ‘Appeals under the new regulatory framework in the electronic communi-
cations sector’, paper for the EIPA seminar, Maastricht: 29 November 2004.
Lavrijssen 2003
S.A.C.M. Lavrijssen, ‘De samenwerking tussen de OPTA en de NMa in het mta-dos-
sier’, M&M 2003/nr. 1, p. 4-11.
Lavrijssen 2004a
S.A.C.M. Lavrijssen, ‘De rol van de Nederlandse administratieve rechter bij het toe-
zicht op de mededinging’, SEW 1 (2004) januari, p. 18-37.
Lavrijssen 2004b
S.A.C.M. Lavrijssen, ‘De European Regulators Group; een panacee voor good gover-
nance?’, Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2004-5, p. 176-184.
Lavrijssen 2004c
S.A.C.M. Lavrijssen, ‘An analysis of the constitutional position of the US independent
agencies’, In: R. Caranta e.a., ‘Independent administrative authorities’, London: British
Institute of International and Comparative Law, 2004.
Van Leeuwen & Punt-Guellec 2002
E.T.W.M. van Leeuwen & A.C.M.P. Punt-Le Guellec, ‘Binnentreden of overtreden: toe-
zichts- en onderzoeksbevoegdheden van de NMa na Colas Est’, Actualiteiten Mededin-
gingsrecht 2002, p. 196-201.
Lenaerts 1998
K. Lenaerts, ‘Redactionele signalen’, SEW 7/8 (1998) juli/augustus, p. 269.
Lenaerts & Arts 1999
K. Lenaerts & D. Arts, ‘Europees procesrecht’, Antwerpen: Maklu 1999.

McEldowney 2002
J.F. McEldowney, ‘Public law’, London: Sweet & Maxwell, 2002.

405

LIJST VAN AANGEHAALDE WERKEN

11.qxd  10-04-2006  14:44  Pagina 405



McHarg 1995
A. McHarg, ‘Regulation as a private law function?’, Analysis 1995, p. 539-550.
Van der Meulen 1999a
B.M.J. van der Meulen e.a., ‘Vertrouwelijk gegeven. Juridische beschouwingen over de
verstrekking van bedrijfsgegevens aan de overheid en het beheer daarvan door de over-
heid’, Deventer: Kluwer 1999.
Van der Meulen 1999b
B.M.J. van der Meulen, ‘Bestuursrechtelijke keuzen ten aanzien van de toepassing van
de mededingingswet’, M&M 1999/1, p. 21-23.
Van der Meulen 2002
B.M.J. van der Meulen, ‘Onoverkomelijk bezwaar. Drie soorten prorogatie: maatwerk
of wetgevingsvandalisme?’, NTB 2002/4-5, p. 87-97.
Michiels 2001
F.C.M.A. Michiels, ‘Kleur in het omgevingsrecht’, Den Haag: Boom Juridische uitgevers,
2001.
Mok 2004
M.R. Mok, ‘Kartelrecht I. Nederland’, Deventer: Kluwer, 2004.
Mortelmans 2003
K. J.M. Mortelmans, ‘RTL 4 en RTL 5: toch een verwijzing naar Luxemburg’, Media-
forum 2003-9, p. 280 – 287.

Nicolaides e.a. 2003
Nicolaides e.a., ‘Improving Policy Implementation in an Enlarged European Union. The
case of national regulatory Authorities’, Maastricht: European Institute of Public Infor-
mation, 2003.
Nijmeijer 2003
A.G.A. Nijmeijer, ‘Twee is teveel? Een beschouwing over rechtspraak in twee feitelijke
instanties, in het bijzonder inzake geschillen over milieubesluiten en bestemmings-
plannen’, NTB 2003, nr. 1, p. 5-13.
Van Nus 1995
J.G.L. van Nus, ‘Overheidstoezicht op afstand. Verzelfstandiging van toezichthoudende
taken naar zelfstandige bestuursorganen verkend’, Antwerpen: Maklu, 1995.

Ogus 1994
A. Ogus, ‘Regulation. Legal form and economic theory’, Oxford: Clarendon Press, 1994.
O’Keeffe 2003
S. O’Keeffe, ‘Gerecht laatdunkend over concentratieanalyse Commissie. Enige beschou-
wingen over de zaken Schneider/Legrand en Tetra laval/Sidel’, SEW 6, 2003, p. 212-220.
Olivier & van der Vlies 2002
B.K. Olivier & I.C. van der Vlies, ‘Kroniek van het algemeen bestuursrecht’, NJB, afl.
31, 6 september 2002, p. 1510.
Van Ommeren 1996
F.J. van Ommeren, ‘De verplichting verankerd. De reikwijdte van het legaliteitsbeginsel
en het materiële wetsbegrip’, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1996.

406

LIJST VAN AANGEHAALDE WERKEN

11.qxd  10-04-2006  14:44  Pagina 406



Van Ommeren & Zijlstra 2003
F.J. van Ommeren & S.E. Zijlstra (red.), ‘De rechtsstaat als toetsingskader’, Den Haag:
Boom Juridische uitgevers, 2003.
Van Ommeren 2004
F.J. van Ommeren, ‘Schaarse vergunningen. De verdeling van schaarse vergunningen als
onderdeel van het algemene bestuursrecht’, Deventer: Kluwer, 2004.
Oppelaar 2004
H.V. Oppelaar, ‘De herregulering van de finaciële dienstverlening en markten op een
tweesprong. Over de klemmende behoefte aan reflectie’, In: ‘Voorstel van Wet op het
financieel toezicht – Beschouwingen over de regulering van de financiële markten’, Pre-
advies voor de Vereniging voor Effectenrecht, Deventer: Kluwer, 2004, p. 69-162.
Ottow 1998
A.T. Ottow, ‘Uitzicht op effectief toezicht in de telecomsector?’, Mediaforum 1998/3, p.
76-79.
Ottow 2000
A.T. Ottow, ‘De procedures bij OPTA: geen sinecure’, M&M 2000/nr. 1, p. 3-10.
Ottow 2002a
A.T. Ottow, ‘Over toezicht en rechtsbescherming: de omissies in de Telecommunica-
tiewet’, Mediaforum 2002-4, p. 108-113.
Ottow 2002b
A.T. Ottow, ‘De bevoegdheidsverdeling tussen OPTA en de civiele rechter’, Media-
forum 2002-10, p. 316- 319.
Ottow 2003a
A.T. Ottow, ‘Review van het toezicht’, Computerrecht 2003-1, p. 12-18.
Ottow 2003b
A.T. Ottow, ‘Het verschil tussen duivenhokken en telecommunicatie. De bestuursrech-
telijke obstakels bij het toezicht op de telecommunicatiemarkt’, In: B.M.J. van der
Meulen en A.T. Ottow, ‘Toezicht op markten’, Preadviezen voor de VAR 2003, Den
Haag: Boom Juridische uitgevers, 2003, p. 131-234.
Ottow 2004
A.T. Ottow, ‘Kort commentaar op enkele procedurele wijzingingen in de nieuwe Tele-
communicatiewet’, Mediaforum 2004-1, p. 2-5.
Ottow 2005a
A.T. Ottow, ‘Dispute resoultion under the new European framework’, In: E.J. Domme-
ring & N.A.M. van Eijk, ‘The round table expert group on telecommunications law’, p.
191-222.
Ottow 2005b
A.T. Ottow, ‘De Europese dimensie van nationale telecomprocedures’, Mediaforum
2005-3, p. 91.
Ottow 2005c
A.T. Ottow, ‘Naschrift’, Mediaforum 2005-7/8, p. 261.
Ottow 2005d
A.T. Ottow, ‘De bewijspositie van OPTA en de rechterlijke toetsing van besluiten inza-
ke aanmerkelijke marktmacht’, Mediaforum 2005, nr. 6, p. 221-229.

407

LIJST VAN AANGEHAALDE WERKEN

11.qxd  10-04-2006  14:44  Pagina 407



Ottow e.a. 2005
A.T. Ottow e.a., ‘De Telecommunicatiewet en handhaving’, Amsterdam: Instituut voor
Informatierecht, Universiteit van Amsterdam, 2005.
Ottow & Prompers 2001
A.T. Ottow & A. Prompers, ‘De wisselwerking tussen het telecom- en mededingings-
recht’. In: A.T. Ottow & A.F. Eeken (red.), ‘De rol van het mededingingsrecht in geregu-
leerde markten’, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2001, p. 37-63.
Ottow & Schong 2002
A.T. Ottow & I. Schong, ‘De sectorspecifieke toezichthouders en het kamermodel
NMa’, M&M 2002/nr. 4, p. 128-134.

Petit 2004
N. Petit, ‘The profileration of nationale regulatory authorities alongside competition 
authorities: a source of jurisdictional confusion’, The Global Competition Law Centre
Working Papers Series, GCLC Working Paper 02/04, www.gclc.coleurop.be.
Pietermaat 2004
E.C. Pietermaat, ‘Processuele openbaarheid’, In: ‘Toegang tot de rechter: processuele
openbaarheid en belang’, Preadviezen Jonge VAR, 21 november 2003, Den Haag: Boom
Juridische uitgevers, 2004, p. 9-49.
Polak 1999
J.E.M. Polak. ‘Burgerlijke rechter of bestuursrechter,’ Deventer: Kluwer, 1999.
Polak 2004
J.E.M. Polak, ‘De Algemene wet bestuursrecht en het moderne marktordeningsrecht’,
In: N.S.J. Koeman e.a. (red.), ‘Overheid en Markt’, Deventer: Kluwer 2004, p. 1-10.
De Poorter 2003
J.C.A. de Poorter, ‘De belanghebbende. Een onderzoek naar de betekenis van het belang-
hebbende-begrip in het bestuurs(proces)recht’, Den Haag: Boom Juridische uitgevers,
2003.
De Poorter 2004a
J.C.A. de Poorter, ‘Het belangvereiste in betuursrechtelijke procedures’, In: E.C. Pieter-
maat & J.C.A. de Poorter, ‘Toegang tot de rechter: processuele openbaarheid en belang’,
Preadviezen Jonge VAR 2003, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2003.
De Poorter 2004b
J.C.A. de Poorter, ‘Ontvankelijkheidskwesties in de energie- en telecommunicatiesec-
tor’, M&M 2004, nr. 5, p. 155-163.
De Poorter e.a. 2004
J.C.A. de Poorter e.a. ‘Herijking van het belanghebbendebegrip. Een relativiteitsvereiste
in het Awb-procesrecht?, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2004.
Posner 1974
R. Posner, ‘Theories of economic regulation’, Bell Journal of Economics and Manage-
ment Science, 5 (2), 1974, p. 335-358.
Prechal 1998
S. Prechal, ‘Community law in national courts: the lessons from Van Schijndel’, Com-
mon Market Law Review. 35: 681-706.

408

LIJST VAN AANGEHAALDE WERKEN

11.qxd  10-04-2006  14:44  Pagina 408



Prechal 2005
S. Prechal, ‘Directives in EC Law’, Oxford: EC Law Library, 2005.
Prechal & Hancher 2001
S. Prechal & L. Hancher (red.), ‘Europees bewijsrecht: een verkenning’, Deventer: Kluwer,
2001.
Prechal & Van Ooik 2003
S. Prechal & R.H. van Ooik, ‘Het institutionele recht van de Europese Unie en de
Nederlandse rechter: het acquis in een notendop’, SEW 10 (2003) oktober, p. 328-352.
Prinssen 2004
J.M. Prinssen, ‘Doorwerking van Europees recht. De verhouding tussen directe werking,
conforme interpretatie en overheidsaansprakelijkheid’, Deventer: Kluwer, 2004.
Prompers 2005
A.S.M.L. Prompers, ‘De gevolgens van de modernisering van het Europese mededin-
gingsrecht voor de nationale rechter: het eerste jaar’, Tijdschrift voor Civiele Rechtsple-
ging 2005-4, p. 100-105.
Prosser 1997
T. Prosser, ‘Law and the regulators’, Oxford: 1997.

Van Ravels 2004
B.P.M. van Ravels, ‘De rechter tegenover de vrijheden van de toezichthouder. Enige
opmerkingen aangaande de rechterlijke beoordeling van nalaten van een financiële
toezichthouder naar aanleiding van de Vie d’Or-affaire’, In: N.S.J. Koeman e.a. (red.),
‘Overheid en Markt’, Deventer: Kluwer, 2004, p. 143-157.
Rolin 2004
E. Rolin, ‘Les règlements de différends devant l’Autorité de régulation des télécommu-
nications’, In : M. Frison-Roche (ed.), ‘Droit et économie de la régulation. Les régulations
économiques légitimité et efficacité’, Volume 1, Paris: Press de Sciences Po et Dalloz, 2004.
De Ru 1999
H.J. de Ru, ‘Is OPTA bevoegd ONP op kabel toe te passen?’, Mediaforum 1999-6, p. 167-
168.
De Ru 2001
H.J. de Ru, ‘De toekomst van het overheidstoezicht op telecommunicatie’, Mediaforum
2001-11/12, p. 346.
De Ru 2003
H.J. de Ru, ‘Toezicht moet geen nieuwe staatsmacht worden, Commentaar op de pre-
adviezen voor de VAR 2003 over: Toezicht op markten’, in: M&M 2003/nr. 5, 178-181.
De Ru & Peters 2000
H.J. de Ru & J.A.F. Peters, ‘Toezicht als nieuwe vorm van overheidsbemoeienis ingeka-
derd’, In: H.J. de Ru e.a., Toezicht en regulering van nieuwe markten: opstellen over de
juridische aspecten van regulering, Den Haag: Sdu Uitgevers 2000, p. 3-17.
De Ru & Spaans 2004
H.J. de Ru en J. Spaans, ‘Persoonsgegevens: vragen mag, verstrekken hoeft niet’, Media-
forum 2004-9, p. 269.

409

LIJST VAN AANGEHAALDE WERKEN

11.qxd  10-04-2006  14:44  Pagina 409



Scheltema 2000
M. Scheltema, ‘Van toezichthouder tot regulator’, Tijdschrift privatisering, jaargang 7,
nr. 6, p. 5-7.
Scheltema & Scheltema 2003
M. Scheltema & M.W. Scheltema, ‘Gemeenschappelijk recht. Wisselwerking tussen
publiek- en privaatrecht’, Deventer: Kluwer, 2003.
Schermers & Waelbroeck 2001
H.G. Schermers & D.F. Waelbroeck, ‘Judicial protection in the European Union’, Den
Haag, Kluwer Law International, 2001.
Schlössels 2001
R.J.N. Schlössels, ‘Het belanghebbende-begrip: een blik op de actuele rechtspraak
inzake artikel 1:2, lid 1 en 2 Awb’, JB plus, 2001, p. 101-114.
Schlössels 2004
R.J.N. Schlössels, ‘Dimensies van rechtsbeginselen. Enige observaties vanuit het
bestuursrecht’, In: R.J.N. Schlössels e.a. (red.), ‘In beginsel. Over aard, inhoud en samen-
hang van rechtsbeginselen in het bestuursrecht’, Deventer: Kluwer, 2004, p. 13-43.
Schnezler 2000
P. Schnezler, ‘Geschilbehandeling in het perspectief van OPTA’, M&M 2000/nr. 3, p. 103-
106.
Schueler 2003a
B.J. Schueler, ‘Het zand in de machine. Over de noodzaak tot beperking van de rechtsbe-
scherming’, Deventer: Kluwer, 2003.
Schueler 2003b
B.J. Schueler, ‘Boekbespreking van Toezichth op Markten. Preadviezen van de VAR
Vereniging voor bestuursrecht’, M & M 2003, nr. 7/8, p. 257-260.
Schueler 2004
B.J. Schueler, ‘Marktautoriteiten in een democratische rechtsstaat’, In: F.B. Falkena,
M.E. Koppenol-Laforce en A.T. Ottow (red.), ‘Markten onder toezicht’, Deventer: Klu-
wer, 2004, p. 13-28.
Schuurmans 2004a
Y.E. Schuurmans, ‘Bewijslastverdeling in een bestuursrechtelijke context’, NTB 2004,
p. 1-9.
Schuurmans 2004b
Y.E. Schuurmans, ‘Besluit gevraagd, bewijslast verkregen. De bewijslastverdeling bij
het besluit op aanvraag’, JB plus 2004, p. 213-228.
Schuurmans 2004a
I. de Silva, annotatie Cour d’appèl de Paris, 28 april 1998, L’Actualité juridique-Droit
administratif, 20 octobre 1998, p. 835-842.
De Silva 1998
I. De Silva, annotatie Cour d’ appel de Paris, 28 avril 1998, L’ Actualité juridique-Droit
administratif, 20 octobre 1998, p. 835-842.
Simon 1999
H.J. Simon, ‘Bewijzen in het bestuursrecht’, JB plus 1999, p. 25-39.

410

LIJST VAN AANGEHAALDE WERKEN

11.qxd  10-04-2006  14:44  Pagina 410



Simon 2004
H.J. Simon, ‘Het EVRM en de bestuurlijke besluitvorming’, JB plus 2003, p. 170-181
(Deel I) en JB plus 2004, p. 2-14 (Deel II).
Simons 2001
Th.G.M. Simons, ‘Openingsrede’, In: Mr. O.J.D.M.L. Jansen e.a., ‘De handhaving van de
Mededingingswet’, Deventer: Kluwer, 2001, p. 41-10.
Simons 2005
Th. G.M. Simons, ‘De beoordeling van een verzoek om voorlopige voorziening’, JB
plus 2005, p. 56-72.
Sitompoel 2000
N. Sitompoel, ‘De interconnectieovereenkomst en contractsvrijheid’, Computerrecht
2000/3, p. 123-133.
Spaans 2002
L.A.J. Spaans, ‘Milieukwaliteitsnormstelling, Over de wijze van milieukwaliteitsnorm-
stelling binnen de democratische rechtsstaat’, Den Haag: Boom Juridische uitgevers,
2002.
Spaans 2003
L.A.J. Spaans, ‘Buitenwettelijke milieukwaliteitsnormstelling democratisch-rechtssta-
telijk getoetst’, In: F.J. van Ommeren & S.E. Zijlstra, ‘De rechtsstaat als toetsingskader’,
Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2003, p. 239-253.
Spaans 2004
L.A.J. Spaans, ‘Wet openbaarheid van bestuur: recente ontwikkelingen in jurispruden-
tie en wetgeving’, Mediaforum 2004-2, p. 22-27.
Steyger e.a. 1996
E. Steyger, R.J.G.M. Widdershoven en A.W.H. Meij, ‘Europees recht en het Nederlands
bestuursrecht’, Preadviezen voor de Algemene vergadering van de Vereniging voor
Administratief recht op 10 mei 1996, Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Wil-
link 1996.
De Streel 2003
A. de Streel, ‘The new concept of “significant market power” in electronic communi-
cations: the hybridisation of the sectoral regulation by competition law’, ECLR 2003,
issue 10, p. 535-542.
Stroink 2004
F.A.M. Stroink, ‘Iets over rechtsbeginselen en wat daarop lijkt in het bestuursproces-
recht’, In: R.J.N. Schlössels e.a. (red.), ‘In beginsel. Over aard, inhoud en samenhang van
rechtsbeginselen in het bestuursrecht’, Deventer: Kluwer, 2004, p. 129-140.
Struys 2000
M.L. Struys, ‘Le droit communautaire et l’Application des regles procédurales natio-
nales’, Journal des tribunaux, 2000, p. 49-54.

Tak 2002a
A.Q.C. Tak, ‘Het Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en praktijk. Deel I’, Den
Haag: Sdu Uitgevers, 2002.

411

LIJST VAN AANGEHAALDE WERKEN

11.qxd  10-04-2006  14:44  Pagina 411



Tak 2002b
A.Q.C. Tak, ‘Het Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en praktijk. Deel II’, Den
Haag: Sdu Uitgevers, 2002.
Temple Lang 1998
J. Temple Lang, ‘The Duties of National Authorities Under Community Constitutio-
nal Law’, (1998) 23 E.L.Rev. April.
Temple Lang 2000
J. Temple Lang, ‘The duties of cooperation of national authorities and courts and the
Community Institutions under article 10 EC Treaty’, General report for the XIX.
F.I.D.E. Congress, Helsinki: 1-3 June 2000, Vol. I, p. 373- 426.
Tomkins 2003
A. Tomkins, ‘Public Law’, Oxford: Oxford University Press, 2003.

Uylenburg 1992
R. Uylenburg, ‘Rechtsbescherming in het milieurecht’, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink,
1992.

Vande Lanotte & Haeck 2004
J. Vande Lanotte & Y. Haeck (eds.), ‘Handboek EVRM. Deel 2. Artikelgewijs commen-
taar. Volume I’, Antwerpen: Intersentia 2004.
Verhey 2003
L.F.M. Verhey, ‘British Agencies: surveying the Quango State’, In: T. Zwart & L. Verhey
(eds.), ‘Agencies in European and Competitive perspective’, Antwerp: Intercentia 2003,
p. 19-36.
Verhey & Verheij 2005
L.F.M. Verhey & N. Verheij, ‘De macht van de marktmeesters. Markttoezicht in con-
stitutioneel perspectief ’, Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging, 135e jaar-
gang/2005-1, p. 135-332.
Verra 2001
A.K. Verra, ‘The question of the national regulatory Authorities (NRAs)’Independen-
ce in the telecommunications Sector’, European Business Law Review, July/August
2001, p. 175-185.
Verwey 1997
J.H. Verwey, ‘De bestuurlijke dwangsom’, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink, 1997.
Vesterdorf 2005
B. Vesterdorf, ‘Standard of proof in merger cases: reflections in the light of the recent
case law of the Community courts’, European Competition Journal, Vol. I, no. 1, March
2005, p. 3-33.
Visser 1986
B.L.W. Visser, ‘Toezicht in bestuurlijke rechtsverhoudingen’, Deventer: Kluwer, 1986 
Van der Vlies 2001
I.C. van der Vlies, ‘Geschilbeslechting en conflictbehandeling, juridisch geregeld’, In:
B.J. van Ettekoven e.a., ‘Alternatieven van en voor de bestuursrechter’, VAR-preadviezen
2001, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2001.

412

LIJST VAN AANGEHAALDE WERKEN

11.qxd  10-04-2006  14:44  Pagina 412



Van der Vlies & Van Spanje 2004
I.C. van der Vlies & J.H.P. van Spanje, ‘Checks, balance, public governance en de AFM’,
NJB 2004, afl. 27, p. 1340-1344.
Van de Voorde 2003
S. van der Voorde, ‘Het nieuwe sectorspecifieke mededingingsrecht in de communica-
tiesector. Vaart Nederland een juiste koers?’, M&M 2003/nr. 5, p. 171 – 177.
Voorhoof 2003
D. Voorhoof, ‘Tien jaar openbaarheid van bestuur in belgié: het mag wel iets meer zijn’,
In: A.W. Hins & A.J. Nieuwenhuis, ‘Van ontvanger naar zender’, Amsterdam: Otto
Cramwinkel, 2003, p. 389-406.
Vos 2003
E.Vos, ‘Agencies and the European Union’, In: T. Zwart & L. Verhey, ‘Agencies in Euro-
pean and Comparative Law’, Antwerpen: Intercentia, 2003.
Vos 2004
E. Vos, ‘European regulatory authorities: independence, accountability and transparan-
cy’, paper presented at the conference ‘Which regulatory authorities in Europe?’, orga-
nised by the University of Liege, Brussels 18-19 March 2004.
Voskamp- Ter Borg 2005
I.E.I. Voskamp-ter Borg, ‘Europese eisen aan de nationale markttoezichthouder’, NJB
2005, afl. 19, p. 986-990.

De Waard 1997
B.W.N. de Waard, ‘Beginselen van behoorlijke rechtspleging’, Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink, 1987.
Van der Wal 2002
G. van der Wal, ‘EHRM: het kantoor als woning’, NTER 2002, nr. 7/8, p. 191-243.
Widdershoven 1996
R.J.G.M. Widdershoven, ‘Naar een bestuurs(proces)rechtelijk Ius Commune in Europa’,
VAR-reeks 116, Alphen aan de Rijn: Samsom, 1996, p. 107-123.
Widdershoven 1999
R.J.G.M. Widdershoven, Deel A, Hoofdstuk 5 ‘Rechtsbescherming en Europees recht’.
In: D. Allewijn e.a. (red.), ‘Bestuursprocesrecht’, Deventer: Kluwer, 1999 
Widdershoven 2004
R.J.G.M. Widdershoven, ‘Rechtsbeginselen in het Europese recht’, In: R.J.N. Schlössels
e.a. (red.), ‘In beginsel. Over aard, inhoud en samenhang van rechtsbeginselen in het
bestuursrecht’, Deventer: Kluwer, 2004, p. 293-327.
Van Wijk/ Koijnenbelt & Van Male 2002
H.D. Van Wijk/W. Konijnenbelt & R.M. van Male, ‘Hoofdstukken van bestuursrecht’,
Den Haag: Elsevier Juridisch, 2002.
Willis 2003
P.R. Willis, ‘Competition investigations: a comparison of the powers of the European
Commission and the UK authorities’, In: G. Dannecker & O. Jansen, ‘Competition Law
Sanctioning in the European Union’, Den Haag: Kluwer, 2003, p. 133-164.

413

LIJST VAN AANGEHAALDE WERKEN

11.qxd  10-04-2006  14:44  Pagina 413



Wolberink & Steinhauser 2004
C. Wolberink en S. Steinhauser, ‘De Europese Commissie en het nieuwe telecommu-
nicatierecht: procedurele waakhond of embryonale Europese toezichthouder?’, Media-
forum 2004-7/8, p. 238-245.
Wulffraat-Van Dijk 1995
M.S.E. Wulffraat-van Dijk, ‘Feitenonderzoek door de bestuursrechter. Een onderzoek
naar het normatieve kader voor het gebruik van bestuursrechtelijke onderzoeksbevoegd-
heden’, Utrecht: 1995.

Zijlstra 1997
S.E. Zijlstra, ‘Zelfstandige bestuursorganen in een democratische rechtstaat’, Den Haag:
Vuga, 1997.
Zijlstra 2002
S.E. Zijlstra, ‘Recente jurisprudentie over het begrip algemeen verbindend voorschrift’,
JB plus, 2002, p. 170-180.
Zijlstra 2004
S.E. Zijlstra, ‘Weg met de zelfstandige bestuursorganen?’, NJB 2004, afl. 38, p. 1980-
1986.
Zoethout 2003
C.M. Zoethout, ‘Wat is de rechtsstaat?’, In: F.J. van Ommeren & S.E. Zijlstra (red.), ‘De
rechtsstaat als toetsingskader’, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2003, p. 55-77.
Zwart 2003
T. Zwart, ‘Judicial review of agency action: the scope of review’, In: T. Zwart & L. Ver-
hey, ‘Agencies in European and Competitive perspective’, Antwerpen: Intercentia, 2003.
Zwart & Verhey 2003
T. Zwart & L. Verhey (eds.), ‘Agencies in European and Competitive perspective’, Ant-
werp: Intercentia, 2003.

414

LIJST VAN AANGEHAALDE WERKEN

11.qxd  10-04-2006  14:44  Pagina 414



Jurisprudentieregister

Verwezen wordt naar paragraafnummers.

Europese Hof voor de Rechten van de Mens
EHRM 28 juni 1978, König vs. Germany, Publ. Hof, serie A, Vol. 27 ...... 5.2.2
EHRM 27 oktober 1993, Dombo Beheer BV vs. Nederland, NJ 1994/534, m.nt. E.J.

Dommering ...... 5.2.2
EHRM 16 april 2002, Colas Est e.a. vs. Frankrijk, NJ 2003, 452, m.nt. E.J. Dommering

...... 8.3.2

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
HJEG 15 juli 1964, Costa vs.ENEL, zaak C-6/64, Jur. 1964, p. I-1203 ...... 5.3.4
HJEG 30 juni 1966, Société Technique Miniere vs.Machinenbau Ulm Gmbh, zaak 

C-56/65, Jur. 1966, 00282 ...... 5.3.4
HJEG 11 juli 1974, Dassonville, zaak C-8/74, Jur. 1974, p. I-837 ...... 5.3.4
HJEG 16 december 1976, zaak C-33/76, Jur. 1996, p. I-1989 ...... 2.4.1
HJEG 25 oktober 1977, Metro vs. Commissie, zaak C-26/76, Jur. 1977, p. I-1875 ......

9.5.2
HJEG 4 maart 1982, Gauff vs.Commissie, zaak C-182/80, Jur. 1982, p. I- 817 ...... 9.5.1
HJEG 9 november 1983, San Giorgio, zaak C-199/82, Jur. 1983, p. I-3595 ...... 6.2.3,

8.2.2
HJEG 10 april 1984, Von Colson, zaak 14/83, Jur. 1984, p. I-1891 ...... 1.11
HJEG 13 juli 1989, Enichem Base e.a., zaak C-380/87, Jur. 1987, p. I-2491 ...... 5.3.4
HJEG 21 september 1989, Commissie vs. Griekenland, zaak C-68/88, Jur. 1989, p. I-

2965 ...... 2.4.3, 8.2.2
HJEG 17 oktober 1989, Danfoss, zaak C-109/88, Jur. 1989, p. I-3199 ...... 6.2.3
HJEG 12 juni 1990, Duitsland vs. Commissie, zaak C-8/88, Jur. 1990, p. I-2321 ...... 2.4.1
HJEG 5 juli 1990, Drinkwater Verviers, zaak C-42/89, Jur. 1990, p. I-2821 ...... 8.2.2
HJEG 13 november 1990, FEDESA, zaak C-331/88, Jur. 1990, p. I-4023 ...... 6.2.4, 6.3.2
HJEG 19 maart 1991, Frankrijk vs. Commissie, zaak C-202/88, Jur. 1991, p. I-1223 ......

1.2, 1.9, 2.3.1, 2.3.3 
HJEG 11 juni 1991, Verholen e.a., zaak C-87/90, Jur. 1991, p. I-3757 ...... 2.4.2
HJEG 13 december 1991, RTT vs. GB-INNO, C 18/88, Jur. 1991, p. I-5941 ...... 1.9,

2.3.3
HJEG 3 december 1992, Borelli, zaak C-97/91, Jur. 1992, p. I-6313 ...... 9.4.1

415

11.qxd  10-04-2006  14:44  Pagina 415



HJEG 27 oktober 1993, Procureur du Roi vs. Lagauche, gev. zaken C-46/90 en C-93/91,
Jur. 1993, I-5267 ...... 1.9, 2.3.3

HJEG 27 oktober 1993, Decoster, zaak C-69/91, Jur. 1993, p. I-5335 ...... 1.9, 2.3.3
HJEG 27 oktober 1993, Taillandier, zaak C-92/91, Jur. 1993, p. I-5383 ...... 1.9, 2.3.3
HJEG 10 november 1993, Otto vs. Postbank, zaak C-60/92, Jur. 1993, p. I-5683 ......

1.10, 2.4.1
HJEG 14 december 1995, Petersbroeck vs. Belgische Staat, zaak C-312-93, Jur. 1995,

p. I-4599 ...... 2.4.1
HJEG 14 december 1995, Van Schijndel, gevoegde zaken C-430/93 en C-431/93, ......

2.4.1
HJEG 30 april 1996, CIA Security International vs. Signalson SA en Securitel SPRL, zaak

C-194/94, Jur. 1996, p. I- 2201, ...... 5.3.4
HJEG 17 juli 1997, GT-link vs. DSB, C-242/95, Jur. 1997, p. I-440 ...... 2.4.1
HJEG 17 juli 1997, A. Leur-Bloem vs. Inspecteur der Belastingdienst, zaak C-28/95, Jur.

1997, p. I-4161 ...... 6.2.4
HJEG 17 juli 1997, Affish BV vs. Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, zaak C-

183/95, Jur. 1997, I-4315 ...... 6.2.4 
HJEG 17 september 1997, Dorsch Consult, zaak C-54/96, Jur. 1997, p. I-4961 ...... 9.3.3
HJEG 31 maart 1998, Frankrijk e.a. vs. Commissie, gevoegde zaken, C-68/94 en C-

30/95, Jur. 1998, p. I-1375 ...... 4.2.3, 6.2.4
HJEG 16 juni 1998, Lemmens, zaak C-226/97, Jur. 1998-I, p.3711 ...... 9.4.1
HJEG 24 september 1998, Evobus Austria, zaak C-111/97, Jur. 1998, p. I-4961 ...... 9.3.3
HJEG 26 september 2000, Unilever Italia, zaak C-443/98, Jur. 2000, I-7535 ...... 5.3.4
HJEG 15 februari 2001, Oostenrijk vs. Commissie, zaak C-99/98, Jur. 2001, p. I-1101

...... 5.5.2
HJEG 13 december 2001, Telefonica España, zaak C-79/00, Jur. 2001, p. I-10075 ......

2.3.2
HJEG 25 juli 2002, Unión de Pequeños Agricultores, zaak C-50/00, Jur. 2002, p. I-6677

...... 9.5.2
HJEG 17 september 2002, Antonio Munoz vs. Frumar, zaak C-253/00, Jur. 2001, p. I-

7289 ...... 8.2.2, 9.6.2
HJEG 24 september 2002, Grundig Italiana, zaak C-255/00, Jur. 2002, p. I-8003 ......

2.4.1
HJEG 22 oktober 2002, Roquettes Frères vs. Directeur général de la concurrence, NJ

2003, 453, m.nt. M.R. Mok ...... 8.3.2
HJEG 12 juni 2003, Schmidtberger, zaak C-112/00, AB 2003/377, m.nt. AdMvV ......

2.4.3
HJEG 11 september 2003, Safalero vs. Prefetto di Genova, zaak C-13/01, ...... Jur. 2003,

p. I-8679 ...... 2.4.1, 2.4.2
HJEG 22 mei 2003, Connect Austria Gesellschaft für Telecommunication GmbH vs. Tele-

com-Control-Kommission, zaak C-462/99, Jur. 2003, p. I-5197 ...... 2.3.2, 9.2, 9.3.3,
9.4.1

HJEG 13 januari 2004, Kühne & Heitz vs. Productschap voor Pluimvee en Eieren, zaak
C-453/00, AB 2004/58, m.nt. RW ...... 2.4.1

416

JURISPRUDENTIEREGISTER

11.qxd  10-04-2006  14:44  Pagina 416



HJEG 1 april 2004, zaak C-263/02 P, Jur. 2004, p. I-3425 ...... 9.5.2
HJEG 5 oktober 2004, Pfeiffer, zaak C-397/01, AB 2005/16, m.nt. R. Widdershoven en

SEW 2005, Jur. nr. 12, p. 95-99, m.nt. S. Prechal ...... 5.3.4
HJEG 12 oktober 2004, Peter Paul vs. Duitsland, zaak C-222/02, Jur. 2004, p. I-9425

...... 9.4.1
HJEG 30 november 2004, Peak Holding, zaak C-16/03, Jur. 2004, p. I-11313 ...... 2.3.2
HJEG 13 januari 2005, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant vs. Staatssecretaris van

Financiën, zaak C-174/02 Jur. 2005, p. I-85 en AB 2005, 118, m.nt. De Moor-Van
Vugt ...... 2.4.1, 9.4.1

HJEG 13 januari 2005, Pape vs. Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, zaak
C-175/02, Jur. 2005, p. I-127 ...... 9.4.1

HJEG 15 februari 2005, Commissie vs. Tetra Laval, zaak C-12/03, Jur. 2005, p. I-987 ......
4.2.3, 6.2.4

HJEG 15 september 2005, Cindu Chemicals BV, gevoegde zaken C-281/03 en C-
288/03, www.curia.eu.int ...... 3.6.2

HJEG 6 oktober 2005 (Ordonnance), Telekom Austria AG, zaak C-256/05,
www.curia.eu.int ...... 9.5.1

Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen
GvEA 3 mei 2002, Jégo-Quéré vs. Commissie, zaak T-177/01, Jur. 2002, p. II-2365 ......

9.5.2
GvEA 22 oktober 2002, Schneider vs. Commissie, zaak T-310/01, Jur. 2002, p. II-2002,

p. 4071 ...... 4.2.3, 6.2.4
GvEA 25 oktober 2002, Tetra Laval vs. Commissie, zaak T-5/02, Jur. 2002, p. II- 2002,

p. 4381 ...... 4.2.3, 6.2.4
GvEA 23 november 2005,Verenigd Koninkrijk vs. Commissie, zaak T-178/05,

www.curia.eu.int ...... 5.3.4
GvEA 15 december 2005, Infront WM AG vs. Commissie, zaak T-33/01,

www.curia.eu.int ...... 9.5.1, 9.5.2

ABRvS
ABRvS 13 juli 1987, Schoonbrood vs. B & W Schimpelveld, AB 1987, 249 ...... 8.2.1
ABRvS 17 december 1993, C. De Bruin Auto’s BV vs. Ministerie van Verkeer en Water-

staat, SEW 1994, p. 456 ...... 6.2.3
ABRvS 10 april 2001, Rawb 2001, 96, m.nt. R. Widdershoven ...... 5.6.2
Vz. ABRvS 19 maart 2003, OPTA vs. Yarosa, TJ 162 ...... 7.7
ABRvS 16 juli 2003, OPTA vs. Yarosa, TJ 185 ...... 7.7
ABRvS 6 augustus 2003, RTL/De Holland Media Groep SA, JB 2003/263 ...... 5.6.2
ABRvS 20 augustus 2003, Vereniging Verontruste Burgers van Voorne, AB 2003/391,

m.nt. R.Widdershoven ...... 2.4.1
ABRvS 18 februari 2004, Commissariaat voor de Media vs. Radio 538, AB 2004/113 en

Mediaforum 2004-4, Jur. nr. 16, p. 143-144, m. nt. W. Hins ...... 5.4.2, 9.4.1
ABRvS 23 juni 2004, Minister van EZ vs. KPN Mobile, LJN AP3347 ...... 8.4
ABRvS 28 juli 2004, appellant vs. College van B&W van Eersel, LJN AQ5759 ...... 8.2.1 
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ABRvS 28 juli 2004, appellant vs. College van B&W van Schijndel, LJN AQ5776 ......
8.2.1

Vz. ABRvS 18 augustus 2004, A vs. GS van Gelderland, AB 2004/424, m.nt. L. Michiels
...... 8.2.1

Hoge Raad
HR 22 juni 1973, Bedding e.a. vs Gemeente Amsterdam, NJ 1973, 386 ...... 3.3.1 
HR 24 juni 1983, X vs. Y, NJ 1984, 801 ...... 7.4
HR 27 januari 1984, Telegraaf e.a. vs. A en B BV, NJ 1984, 802 ...... 7.4
HR 27 januari 1984, Vara; Bom vs. Vereniging Leading Success People, NJ 1984, 803 ......

7.4
HR 20 december 2002, Peterson e.a. vs. Nederlandse Antillen e.a., NJ 2004, 4 ...... 7.5
HR 24 januari 2003, Maple Tree vs. Staat, NJ 2003/629 ...... 2.4.1

Hof Den Haag
Hof Den Haag 25 september 2003, Staat vs. Vodaphone Libertel, KG 2003, 257 ......

5.4.2, 7.3.2
Hof Den Haag 30 december 2004, Commissariaat voor de Media vs. Ernst & Young,

Mediaforum 2005-4, Jur. nr. 14, p. 176-177 ...... 6.2.2
Hof Den Haag: 14 april 2005, KPN Telecom vs. OPTA, NJF 2005/234 ...... 7.1

Arrondissementsrechtbank Den Haag (civiele sector)
Vz. Rb. Den Haag, 6 juli 2001, Gasunie vs. Staat, KG 01/646, niet gepubliceerd ......

7.3.2
Vz. Rb. Den Haag 22 januari 2002, Snitjer en BAM NBM, LJN AF3195 ...... 7.3.3
Vz. Rb. Den Haag 18 maart 2002, BT Ignite vs. KPN Telecom, zaaknr. KG 02/248, niet

gepubliceerd ...... 9.6.1
Vz. Rb. Den Haag 1 oktober 2002, Vodafone Libertel vs. Staat, KG 02/1016, niet gepu-

bliceerd ...... 7.3.2 
Vz. Rb. Den Haag 1 september 2003, T-Mobile vs. KPN Telecom, KG 03/784, niet gepu-

bliceerd ...... 9.6.2

Arrondissementsrechtbank Den Haag (sector bestuursrecht)
Rb. Den Haag 2 juli 2003, KPN Telecom vs. OPTA, Mediaforum 2003-9, Jur. nr. 39, p.

303-305, m.nt. W. Hins ...... 7.3.1
Vz. Rb. Den Haag 14 juni 2005, Koninklijke KPN NV vs. OPTA, reg. nr. AWB 05/1870

WOB en AWB 05/1872 WOB, niet gepubliceerd ...... 7.3.2

Arrondissementsrechtbank Rotterdam (civiele sector)
Rb. Rotterdam 21 december 2000, Energis N.V. vs. KPN Telecom BV, zaaknr:

138043/HA ZA 00-1088, niet gepubliceerd ...... 9.6.1
Rb. Rotterdam 29 november 2001, CLEC Netherlands BV en BabyXL Broadband DSL

vs. KPN Telecom BV, zaak-rolnr. 156783/HAZA 01-1308, niet gepubliceerd ......
4.3.4
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Rb. Den Haag 2 juli 2003, KPN Telecom vs. OPTA, LJN AH9927 ...... 7.1
Rb. Den Haag 17 maart 2004, TPG vs. OPTA en TPG vs. Staat, Mediaforum 2004-5, Jur.

nr. 19, p. 182-188, m.nt. V. Textor & A.T. Ottow ...... 3.3.3

Arrondissementsrechtbank Rotterdam (sector bestuursrecht)

Telecommunicatie
Rb. Rotterdam 28 februari 1998, Versatel vs. OPTA, Mediaforum 1998-5, Jur. nr. 28 en

Computerrecht 1998/2, p. 89-97, m.nt. P. Burger ...... 9.4.1, 9.6.1
Vz. Rb. Rotterdam van 25 februari 1999, EnerTel vs. OPTA, Computerrecht 1999/2,

p. 78- 81, m.nt. A.T. Ottow ...... 4.3.4
Vz. Rb. Rotterdam 3 juni 1999, KPN Mobile vs. OPTA en Dutchtone, LJN AA3594 ......

7.3.2
Vz. Rb. Rotterdam 14 september 1999, KTA vs. Canal+, Mediaforum 1999-11, p. 327-

330, m.nt. J. van den Beukel, LJN AA3679 ...... 5.6.3
Vz. Rb. Rotterdam 23 december 1999, Libertel vs. OPTA, Mediaforum 2000-2, Jur. nr.

13, m.nt. E. Loozen & K. Mortelmans ...... 6.2.3, 6.2.4, 6.3.1, 9.4.1
Vz. Rb. Rotterdam 31 maart 2000, Landelijke Organisatie Kerktelefoon/OPTA, Media-

forum 2000-6, Jur. nr. 42, m.nt. W. Hins ...... 9.4.1
Vz. Rb. Rotterdam 28 juli 2000, KPN Telecom vs. OPTA, LJN AA7314 ...... 8.3.1
Vz. Rb. Rotterdam 16 februari 2001, KPN Telecom vs. OPTA en MCI WorldCom, LJN

AB0027, Computerrecht 2001/3, p. 159-163, m.nt. R. van den Hoven van Genderen
...... 2.3.2, 4.3.4, 9.4.1

Vz. Rb. Rotterdam 15 juni 2001, Canal+ vs. OPTA, TJ 50 ...... 6.2.5
Rb. Rotterdam 21 juni 2001, KPN en Denda vs. OPTA, Actualiteiten Mededingingsrecht,

2001-7, p.180-184, m.nt. RM ...... 2.3.2
Rb. Rotterdam 29 november 2001, CLEC en BaByXL vs. KPN Telecom BV, zaaknr.

156783/HA ZA 01-1308, niet gepubliceerd ...... 9.6.1
Rb. Rotterdam 7 januari 2002, Versatel vs. OPTA, Mediaforum 2002-3, Jur. nr. 9, m.nt.

M.J. Geus en Computerrecht 2002/3, p. 182-187, m.nt. A.T. Ottow ...... 2.3.2, 5.4.2
Vz. Rb. Rotterdam 19 februari 2002, KPN Telecom vs. OPTA, LJN AE2874 ...... 4.3.4,

9.6.1
Rb. Rotterdam 14 maart 2002, Versatel vs. OPTA en KPN Telecom, TJ 80 ...... 3.3.1
Vz. Rb. Rotterdam 1 mei 2002, Telfort Mobiel vs. OPTA, LJN AE2382 ...... 3.3.2, 3.5.1
Vz. Rb. Rotterdam van 14 mei 2002, zaaknr. 173281/KG ZA 02-284, niet gepubliceerd

...... 9.6.1
Vz. Rb. Rotterdam 8 juli 2002, UPC vs. OPTA, Mediaforum 2002-10, p. 337, Jur. nr. 40,

m.nt. A.T. Ottow ...... 3.3.2, 6.2.2
Rb. Rotterdam 15 juli 2002, W. Van der Genugten vs. Staatssecretaris van Verkeer en

Waterstaat, TJ 106 ...... 8.2.1, 8.5.1
Rb. Rotterdam 25 november 2002, Versatel vs. OPTA en KPN Telecom, TJ 139 ...... 5.4.2,

9.4.1
Rb. Rotterdam 25 november 2002, Energis vs. OPTA en KPN Telecom, TJ 140 ...... 5.4.2
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Vz. Rb. Rotterdam 29 november 2002, O2 e.a. vs OPTA, LJN AF1538, Mediaforum
2003-3, Jur. nr. 17, p. 104-108, m.nt. A.T. Ottow ...... 3.3.2, 3.5.1, 4.3.4, 6.3.1, 9.4.1

Rb. Rotterdam 29 november 2002, Versatel 3G vs. Staatssecretaris van Economische
Zaken e.a, LJN AF2577 ...... 9.4.1

Rb. Rotterdam 31 januari 2003, KPN Telecom vs. OPTA en Energis, Mediaforum 2003,
Jur. nr. 21, p. 139-141, m.nt. A.T. Ottow ...... 4.3.4

Rb. Rotterdam 4 februari 2003, KPN Telecom vs. OPTA, reg. nr. TELEC 01/87 RIP, niet
gepubliceerd ...... 9.4.1

Vz. Rb. Rotterdam 13 februari 2003, KPN Mobile vs. OPTA, TJ 156 ...... 7.7
Vz. Rb. Rotterdam 13 februari 2003, Yarosa vs. OPTA, Mediaforum 2003-5, Jur. nr. 26,

p. 175-179, m.nt.W. Hins ...... 7.3.2, 7.3.3, 7.7
Rb. Rotterdam 26 februari 2003, UPC en Canal+ vs. OPTA, LJN AF5123, Mediaforum

2003/4, Jur. nr. 23, p. 146-152, m.nt. N. Van Eijk ...... 3.3.2, 6.2.2, 6.2.5
Rb. Rotterdam 25 april 2003, O2 vs. OPTA, Mediaforum 2003-9, Jur. nr. 41, m.nt. A.T.

Ottow, LJN AF8131 ...... 3.5.1, 9.4.1
Rb. Rotterdam 5 juni 2003, Tele2 vs. OPTA, TJ 176 ...... 5.5.3, 8.5.2
Rb. Rotterdam 5 juni 2003, Tele2 vs. OPTA, TJ 177 ...... 5.5.3, 8.5.2
Rb. Den Haag 2 juli 2003, Mediaforum 2003-9, Jur. nr. 40, p. 305-308 ...... 3.3.1
Vz. Rb. Rotterdam 17 juli 2003, KPN Telecom vs. OPTA en Tiscali, Mediaforum 2003-

11/12, Jur. nr. 53, m.nt. D. Schipper, p. 382-385, LJN AI0514 ...... 3.5.2
Vz. Rb. Rotterdam 29 juli 2003, KPN vs. OPTA en MCI WorldCom en Versatel, reg. nr.

VTELEC 03/1803-MES en VTELEC 03/1804-MES, TJ 190 ...... 8.5.2
Rb. Rotterdam 3 oktober 2003, Yarosa vs. KPN Mobile, TJ 196 ...... 8.2.1
Vz. Rb. Rotterdam 30 oktober 2003, KPN Telecom vs. OPTA en Tiscali, LJN AN4631

...... 3.5.3
Rb. Rotterdam 9 december 2003, KPN Telecom vs. OPTA, LJN AN9799 ...... 6.2.4, 6.3.1
Rb. Rotterdam 23 december 2003, Tele2 e.a. vs. OPTA, niet gepubliceerd ...... 5.4.2
Vz. Rb. Rotterdam 26 januari 2004, Tele2 e.a. vs. OPTA, TJ 206 ...... 5.4.2
Rb. Rotterdam 29 januari 2004, KPN Telecom vs. OPTA, LJN AO2740 ...... 8.5.3
Rb. Rotterdam 17 februari 2004, KPN Telecom vs. OPTA, LJN AT7604 ...... 8.5.2
Vz. Rb. Den Haag 13 april 2004, Ernst & Young vs. Commissariaat voor de Media,

Mediaforum 2004, nr. 9, Jur. nr. 32 en 33, m.nt. P. Burger ...... 6.2.2, 6.2.3
Vz. Rb. Rotterdam 27 april 2004, FSV Accountant vs. Minister van Economische

Zaken,LJN AP1666, Mediaforum 2004, nr. 9, Jur. nr. 32 en 33, m.nt. P. Burger ......
6.2.2

Vz. Rb. Rotterdam 9 juli 2004, KPN Mobile vs. OPTA, reg. nr. VTELEC 04/1288-HRK,
niet gepubliceerd ...... 5.3.4, 8.2.4

Rb. Rotterdam 12 augustus 2004, KPN Telecom vs. OPTA, LJN AR5163 ...... 8.2.1, 9.4.1,
9.6.1

Rb. Rotterdam 23 december 2004, Tele2 e.a. vs. OPTA, LJN AT0606 en AS1892, Media-
forum 2005, Jur. nr. 10, p. 129-137, m.nt. Schillemans ...... 4.2.3, 6.2.3, 6.3.1

Rb. Rotterdam 5 januari 2005, Yarosa vs. OPTA, reg. nr. WOB 03/3796-FRC, niet gepu-
bliceerd ...... 7.7

Rb. Rotterdam 22 april 2005, KPN Telecom vs. OPTA, LJN AT5264 ...... 4.2.3, 9.4.2

420

JURISPRUDENTIEREGISTER

11.qxd  10-04-2006  14:44  Pagina 420



Rb. Rotterdam 22 april 2005, KPN Telecom vs. OPTA, LJN AT5256 4.2.3, 9.4.2
Rb. Rotterdam 2 juni 2005, KPN Telecom vs. OPTA, LJN AT8786 ...... 4.2.3, 9.4.2
Rb. Rotterdam 7 juli 2005, KPN Telecom vs. OPTA en Tele2 en Versatel, reg. nrs. TELEC

04/1691 t/m 04/1693-HRK, niet gepubliceerd ...... 9.4.2
Rb. Rotterdam 7 juli 2005, Atlantic Telecom vs. OPTA en KPN Telecom, reg. nr. TELEC

04/1694-STRN, niet gepubliceerd ...... 9.4.2
Rb. Rotterdam 11 augustus 2005, KPN Telecom en Tiscali, reg. nrs. TELEC 03/1395 en

03/1422-HRK, niet gepubliceerd ...... 6.3.1
Rb. Rotterdam 16 augustus 2005, KPN Telecom vs. OPTA en Verstael, reg. nr. TELEC

04/912-HRK, niet gepubliceerd ...... 6.3.1
Rb. Rotterdam 25 augustus 2005, Versatel vs. OPTA en Tele2, LJN AU2878 ...... 3.5.1
Rb. Rotterdam 11 oktober 2005, KPN Telecom vs. OPTA en Versatel, reg. nrs. TELEC

03/3528 en 03/3531-VRLK en TELEC 03/3532-HRK, niet gepubliceerd ...... 4.3.4,
6.3.1

Rb. Rotterdam 23 november 2003, College van B & W gemeente Westland vs. OPTA,
reg. nr. TELEC 02/1470 STRN, niet gepubliceerd ...... 6.2.5

Rb. Rotterdam 23 november 2005, KPN Telecom vs. OPTA en Versatel e.a., reg. nr.
TELEC 04/3683 ...... 6.3.1

Rb. Rotterdam 22 december 2005, KPN Mobile vs. OPTA en UPC; en UPC vs. OPTA
en KPN Mobile en KPN Telecom, reg. nrs. TELEC 04/390 en TELEC 04/396-HRK,
niet gepubliceerd ...... 6.3.1

Post
Rb. Rotterdam 20 maart 2002, TNT Post vs. OPTA, LJN: AE1151 ...... 3.3.2
Vz. Rb. Rotterdam 25 juli 2003, TPG vs. OPTA, LJN: AI0515 ...... 6.2.2
Rb. Rotterdam 7 augustus 2002, Impress BV en Van den Busken vs. OPTA en TNT Post-

groep, LJN AE7898 ...... 9.4.1
Rb. Rotterdam 12 augustus 2003, TPG vs. OPTA, reg. nr. TELEC 02/168-MES, niet

gepubliceerd ...... 4.3.3, 4.3.4
Rb. Den Haag 17 maart 2004, TPG vs. OPTA, LJN AO5781 en Mediaforum 2004-5, Jur.

nr.19, p. 182-188, m.nt. V. Textor & A.T. Ottow ...... 5.4.2

Mededinging
Rb. Rotterdam 24 januari 2000, Vereniging Belangen Behartiging Schildersbedrijven e.a.

vs d-g NMa, zaaknr. MEDED 99/602-scr., M&M 2000/nr. 2, p. 79-82, m.nt. P.J.M.
Koning ...... 9.4.1

Rb. Rotterdam 20 september 2000, Wegener vs. d-g NMa, Mediaforum 2001-1, Jur. nr.
14, p. 20-33, m.nt. F. Leeflang & K. Mortelmans ...... 4.2.3, 6.2.4

Rb. Rotterdam 9 augustus 2001, X. e.a. vs. d-g Nma, M&M 2001, nr. 8, p. 288-290,
m.nt. De Poorter ...... 9.4.1

Vz. Rb. Rotterdam 9 september 2002, Vodafone Libertel vs. d-g NMa, niet gepubliceerd
...... 7.3.3

Rb. Rotterdam 26 november 2002, SEP vs. d-g NMa, LJN AF1531 ...... 5.2.2, 7.3.3
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Vz. Rb. Rotterdam 24 december 2002, Snitjer BV en BAM NBM vs. d-g NMa, niet
gepubliceerd ...... 7.3.3

Rb. Rotterdam 18 juni 2003, X. vs. d-g NMa, LJN AH9702 ...... 8.3.2
Rb. Rotterdam 7 augustus 2003, Texaco vs. d-g NMa, Actualiteiten Mededingingsrecht,

nr. 7, september 2003, p. 160-166 ...... 6.2.2
Rb. Rotterdam 3 december 2004, eiser vs. d-g NMa en Stichting Centrale Zorgverzeke-

raars Groep, LJN AS3852 ...... 8.2.1
Rb. Rotterdam 17 december 2004, Electroburo vs. d-g NMa, LJN AS9142 ...... 9.4.1
Rb. Rotterdam 31 mei 2005, Nuon/Reliant vs. d-g NMa, LJN AT6440 ...... 6.2.4

Overig
Rb. Rotterdam 25 januari 2002, Retirade vs. De pensioen & Verzekeringskamer, AB

2003, 270, m.nt. O. Jansen ...... 8.2.1
Rb. Rotterdam 12 december 2002, Stichting Pensioenfonds Price Waterhouse vs. De pen-

sioen & Verzekeringskamer, AB 2003, 398, m.nt. O. Jansen ...... 8.2.1
Rb. Rotterdam 21 maart 2003, Nidera handelscompagnie BV vs. DNB, AB 2003, 253,

m.nt. O. Jansen ...... 8.2.1

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Telecommunicatie
CBB 18 september 1996, KPN en PTT Post vs. Minister van Verkeer en Waterstaat, UCB

nr. 91, m.nt. K. Mortelmans ...... 2.3.2
CBB 25 april 2001, KPN vs. OPTA en Dutchtone, Mediaforum 2001-6, Jur. nr. 28, m.nt.

A.T. Ottow en Computerrecht 2001/4, p. 207, m.nt. E. J. Dommering ...... 2.3.2,
4.3.4, 6.3.1, 7.3.2

CBB 19 november 2003, Versatel vs. OPTA, LJN AO1107 ...... 9.4.1
CBB 3 december 2003, UPC en Canal+ vs. OPTA, LJN AO1112, Mediaforum 2004-3,

Jur. nr. 11, p. 95-99, m.nt. N. Van Eijk ...... 3.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 6.2.2, 6.2.5, 6.3.1, 8.3.1
Vz. CBB 19 maart 2004, KPN Telecom vs. OPTA, LJN AO7841 ...... 6.2.4
CBB 29 maart 2004, Versatel vs. Minister van Verkeer en Waterstaat, LJN: AO7734,

Mediaforum 2004-6 Jur. nr. 26, p. 232-236, m.nt. W. Hins ...... 9.4.1
CBB 16 april 2004, OPTA en Tiscali vs. KPN Telecom, Mediaforum 2004-7/8 ...... 3.5.2
CBB 7 mei 2004, OPTA vs. O2 e.a., Mediaforum 2004-7/8, Jur. nr. 29, m.nt. A.T. Ottow,

LJN AO9592 ...... 3.5.1
CBB 8 september 2004, KPN Telecom vs. OPTA, LJN AR1296 ...... 6.2.4, 6.3.1, 8.3.1
CBB 24 november 2004, T-Mobile vs. OPTA en Yarosa, LJN AR6450 ...... 9.3.3, 9.4.2
Vz. CBB 27 april 2005, Wanadoo vs. OPTA, LJN AT6100 en Mediaforum 2005-7/9, Jur.

nr. 26, p. 279-284, m. nt. A.T. Ottow ...... 8.2.1
CBB 11 mei 2005, KPN Telecom vs. OPTA en MCI, LJN AT6099 ...... 6.3.2
CBB 16 juni 2005, KPN Telecom vs. OPTA en Casema, LJN AT7786 ...... 4.3.4, 6.3.2,

9.4.2
CBB 16 juni 2005, KPN Telecom en Versatel vs. OPTA, LJN AT7789, AB 2005, nr. 326,

m.nt. G. Gartigny ...... 4.3.4, 6.3.1, 6.3.2, 9.4.2
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CBB 11 november 2005, Nozema vs. OPTA, LJN AU6002 ...... 5.3.4, 6.3.2, 9.4.2
Vz. CBB 13 februari 2006, KPN Telecom vs. OPTA, LJN AV1487 ...... 6.2.4, 9.4.2, 9.4.4

Energie
CBB 6 februari 2002, Rendo vs. Minister van Economische Zaken, LJN AD9309 ...... 3.5
CBB 2 augustus 2002, Electrabel e.a. vs. DTe, LJN AE6773 ...... 5.6.1
CBB 4 september 2002, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor vs. DTe, LJN

AE8318 ...... 6.2.2

Mededinging
CBB 5 december 2001, d-g NMa en Wegener, Mediaforum 2002-4, Jur. nr.15, p. 131-

145, m.nt. F. Leeflang & K. Mortelmans en Actualiteiten Mededingingsrecht 2001-2,
p. 33-34 ...... 4.2.3

CBB 27 september 2002, Essent vs. d-g NMa, LJN AE8688, Actualiteiten Mededingings-
recht 2002-9, p. 171-176, m.nt. F. J. Leeflang ...... 4.2.3, 9.4.2

CBB 28 mei 2004, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor vs. d-g NMa, LJN
AP1336 ...... 9.4.1

CBB 17 november 2004, Carglass e.a. vs. d-g NMa, LJN AR6034 ...... 8.2.1

Overig
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