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 concept beleidsregels  

   

Geachte heer, mevrouw, 

 

Via deze e-mail wil het college van OPTA u informeren over het feit dat hij voornemens is nieuwe 

beleidsregels inzake vertraagde reciprociteit vast te stellen ter vervanging van de oude beleidsregels. 

Deze oude beleidsregels betreffen “de beleidsregels inzake de redelijkheid van vaste terminating 

tarieven” van 18 april 2003, kenmerk OPTA/IBT/2003/201171 en welke nader zijn uitgebreid bij besluit 

inzake geschil KPN-Priority van 1 juli 2003, kenmerk OPTA/IBT/2003/202192. De conceptbeleidsregels 

inzake vertraagde reciprociteit kunt u vinden op de website van OPTA. Het college biedt 

belanghebbenden de mogelijkheid om gedurende vier weken na dagtekening van het concept van 

deze beleidsregels hierop te reageren, waarna ze definitief zullen worden vastgesteld.  

 

De aanleiding voor deze nieuwe beleidsregels lag in het gegeven dat marktpartijen vragen hadden 

over de hoogte van de afgiftetarieven die voorvloeien uit de verplichtingen die aan andere aanbieders 

van gespreksafgifte dan KPN in het marktanalysebesluit van gespreksafgifte zijn opgelegd. In dat 

marktanalysebesluit wordt verwezen naar oude beleidsregels en het geschilbesluit KPN-Priority en 

worden de beleidsregels op een aantal punten gewijzigd. Tevens worden in dat marktanalysebesluit de 

regels van toepassing verklaard op de nieuwe markten betreffende verkeer naar 084/087-nummers en 

088-nummers.  

 

 

 

Aanbieders van gespreksafgifte op afzonderlijke openbare 

telefoonnetwerken, verzorgd op een vaste locatie, op geografische 

nummers, 084/087-nummers en 088-nummers  

 

 



 

 

Om duidelijkheid aan de markt te geven is besloten om nieuwe beleidsregels te formuleren die de 

oude beleidsregels vervangen. Deze nieuwe beleidsregels bevatten voornamelijk de oude 

beleidsregels en de wijzigingen en aanvullingen zoals die uit het marktanalysebesluit voortvloeien. 

Daarnaast bevatten deze nieuwe beleidsregels de uit het marktanalysebesluit volgende rekenregels, 

inclusief rekenvoorbeelden, aangaande de maximaal redelijke tarieven voor afgifte van geografisch 

verkeer en afgifte op 084/087-nummers en 088-nummers. 

 

Hoogachtend, 

 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 

namens het college, 

Sectorleider Telefonie 

 

 

 

drs. K. Noorlag 

 
 


