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Inleiding
Dit document beschrijft de stemmingswijze van de Inflatiecorrectieprocedure en de
Standaardprocedure staalkaarttariefmutaties, gehanteerd in de FIST-taskforce NGN, ter
besluitvorming over staalkaartmutaties. Dit document bevat algemene bepalingen, die gelding
hebben voor beide stemprocedures. Daarnaast zijn specifieke bepalingen per stemprocedure
opgenomen.
De Inflatiecorrectieprocedure geldt voor een voorstel tot introductie van een hogere tarief, indien
het CBS-prijsinflatiecijfer (CPI-index) daartoe de ruimte geeft. De Standaardprocedure
Staalkaartmutaties geldt voor alle andere mutaties in de staalkaart.

Algemene bepalingen
1. Stemgerechtigden en stemregister - Uitsluitend stemgerechtigd zijn de aan FIST
deelnemende rechtspersonen, die deelnemen aan de taskforce NGN, en zijn opgenomen in
het stemregister. Het secretariaat houdt een stemregister bij, waarin stemgerechtigde
partijen worden geregistreerd. Deelnemers aan de taskforce NGN worden standaard
opgenomen in het stemregister, tenzij zij zich voor deelname aan stemming afmelden bij het
secretariaat. Het stemregister is op verzoek van de deelnemers aan de taskforce NGN
beschikbaar voor inzage.
2. Voorbespreking van stemvoorstellen – Stemvoorstellen dienen bij voorkeur voorafgaand aan
stemming te worden geagendeerd om marktbehoefte inzichtelijk te maken en waar mogelijk
te kwantificeren en wenselijkheid en mogelijke bezwaren te bespreken. Voorbespreking kan
plaatsvinden in een regulier overleg of middels een voor dit specifieke doel gepland
telefonisch overleg, voorafgaand aan de stemronde. De voorbespreking helpt de indiener om
maximaal draagvlak te verkrijgen voor stemvoorstellen en daarin tegemoet te komen aan
mogelijke bezwaren.
3. Wijze van stemming - Stemming kan meerdere malen per jaar plaatsvinden en dient te
worden aangevraagd per e-mail via het secretariaat, waarbij de anonimiteit van de indiener
van het voorstel en de vertrouwelijkheid van de stemming worden gewaarborgd. Een
stemgerechtigde kan één voor, tegen of blanco stem uitbrengen of zich onthouden van het
uitbrengen van een stem.
4. Quorum - Om het quorum te behalen dient minstens de helft van de stemgerechtigden een
voor, tegen of blanco stem uit te brengen. Indien het quorum niet wordt behaald, wordt het
voorstel geacht niet te zijn aanvaard.
5. Stemresultaten en stemverklaringen - Iedere stem kan worden gemotiveerd middels een
stemverklaring. Een tegenstem dient inhoudelijk te worden gemotiveerd met het oog op het
voeren van een inhoudelijk vervolggesprek. Het secretariaat maakt het aantal uitgebrachte
stemmen en de stemresultaten zo spoedig mogelijk aan de taskforce NGN bekend, inclusief
geanonimiseerde stemverklaringen. Bespreking van stemresultaten wordt geagendeerd voor
een eerstvolgend overleg volgend op de stemronde.
6. Jaarlijkse implementatie van aanvaarde voorstellen - Indien een voorstel voor een
staalkaartmutatie wordt aanvaard, verzoekt het secretariaat Vereniging COIN om

implementatie van de mutatie. Vereniging COIN bundelt de in FIST aanvaarde voorstellen tot
één jaarlijkse implementatie van tariefwijzigingen. Deze zal doorgaans per 1 mei van het
betreffende kalanderjaar worden ingepland. Indien een voorstel niet is aanvaard, wordt
Vereniging COIN niet om implementatie van de mutatie verzocht.

Inflatiecorrectieprocedure
1. Het secretariaat berekent maandelijks of er ruimte is voor een inflatiecorrectie, aan de hand
van het CBS-inflatiecijfer (CPI-index). Deze berekening is op verzoek van de deelnemers aan
de taskforce NGN beschikbaar voor inzage.
2. Het ijkmoment voor de inflatiecorrectieberekening is november 2002, het introductiemoment van de destijds twee hoogste tarieven in de staalkaart van €0,80 per minuut en
€1,30 per gesprek. Indien het voorstel voor een nieuw hoger tarief wordt aanvaard conform
de Standaardprocedure Staalkaartmutaties, geldt de COIN-implementatiedatum van dat
nieuwe hoogste tarief in de staalkaart vervolgens als ijkmoment voor de betreffende
categorie (per minuut / per gesprek).
3. Indien uit de inflatiecorrectieberekening blijkt dat er ruimte is voor een inflatiecorrectie met
een tarief met een stapgrootte van vijf (5) of tien (10) eurocent ten opzichte van het thans
geldende hoogste tarief voor de betreffende categorie (per minuut / per gesprek), wordt een
voorstel voor een nieuw tarief door het secretariaat ter stemming gebracht. Gestreefd wordt
naar het ter stemming brengen binnen een periode van één maand na de inflatiecorrectieberekening.
4. Met het oog op eventuele gelijktijdige implementatie van meerdere staalkaartmutaties
(synergie in implementatiemomenten) zal het secretariaat voorafgaand aan de stemming
onder de deelnemers inventariseren of er behoefte is aan andere mutaties in de staalkaart,
tot stand te komen middels besluitvorming conform de Standaardprocedure
Staalkaartmutaties.
5. Het voorstel is aanvaard indien het quorum is behaald en er meer vóór- dan tegenstemmen
zijn uitgebracht.

Toelichting bij de inflatiecorrectieprocedure


Een deelnemer die zich niet kan vinden in de verhoging, kan er voor kiezen om nummers,
gekoppeld aan het nieuwe tarief, niet aankiesbaar te maken. Daarbij dient de deelnemer de
regels die gelden voor interoperabiliteit in acht te nemen.



Een deelnemer die besluit om een nummer niet aankiesbaar te maken is er zelf voor
verantwoordelijk dat hij geen verkeer aan andere deelnemers aanlevert. Met andere
woorden, de gespreksaanbiedende partij dient in dat geval het nummer 'dicht te zetten'.



De staalkaart kan tarieven bevatten voor nummers die niet door iedere deelnemer
aankiesbaar worden gemaakt.

Standaardprocedure Staalkaartmutaties
1. Een deelnemer aan de taskforce NGN die een voorstel wil doen voor één of meerdere
staalkaartmutatie(s), stuurt het secretariaat een gemotiveerd verzoek.
2. Het secretariaat legt het verzoek voor aan de deelnemers aan de taskforce NGN, zonder dat
de identiteit van de verzoeker bekend wordt gemaakt.
3. Het voorstel is aanvaard indien het quorum is behaald en er geen tegenstem is uitgebracht.

Toelichting bij de standaardprocedure staalkaartmutaties


Indien het voorstel niet is aanvaard, bepalen de deelnemers aan de stemming zelfstandig en
zonder overleg met de andere deelnemers van de taskforce NGN hoe zij verder gaan. Met de
procedures wordt niet beoogd op enigerlei wijze het maken van bilaterale afspraken tussen
deelnemers te belemmeren. De deelnemer die bilaterale afspraken heeft gemaakt met een
andere deelnemer omtrent aankiesbaarheid van een nummer, kan een interoperabiliteitsgeschil aanhangig maken bij ACM als hij wenst dat ook andere deelnemers het nummer
aankiesbaar maken.

