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1 Inleiding 

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) heeft op 

uiterlijk 13 februari 2008 van Verizon Nederland B.V. (hierna: Verizon), UPC Nederland B.V. (hierna: 

UPC) en Priority Telecom Netherlands B.V. (hierna: Priority) een zienswijze ontvangen met betrekking 

tot het ontwerpbesluit interregionale gespreksdoorgifte (met kenmerk: OPTA/TN/2007/202641).  

2 Zienswijze Verizon 

Verizon heeft aangegeven het eens te zijn met het ontwerpbesluit. 

3 Zienswijze UPC en Priority 

All IP 

UPC en Priority geven aan dat zij er vanuit gaan dat het niet aanwijzen van KPN als aanbieder met 

AMM op de markt voor interregionale gespreksdoorgifte alleen betrekking heeft op de RAP-POP 

omgeving in het PSTN-netwerk van KPN en niet ziet op het toekomstige All IP-netwerk van KPN, 

aangezien interregionale gespreksdoorgifte volgens hen onlosmakelijk verbonden is met de PSTN-

netwerk van KPN. Daarnaast wijzen zij OPTA er op dat het bij interconnectie van IP-netwerken 

efficiënter is om nationaal te koppelen op enkele punten dan lokaal op meer dan honderd. Een 

toekomstig IP-interconnectie aanbod van KPN zou afnemers hiertoe in staat moeten stellen.  

Het college wijst UPC en Priority er op dat de markt voor interregionale gespreksdoorgifte bestaat uit 

alle transmissie van verkeer tussen regionale centrales, inclusief interne leveringen. Het is daarbij niet 

relevant over welk type netwerk dit verkeer wordt getransporteerd. De impact van de uitrol van KPN’s 

All IP-netwerk op de huidige door het college afgebakende doorgiftemarkten zal door het college 

uiteraard worden meegenomen in de nieuwe ronde marktanalyses. 

Verschillende soorten 

UPC merkt op dat OPTA de markt voor interregionale gespreksdoorgifte niet op juiste wijze heeft 

geschetst. Zo bestaan er volgens UPC tussen UPC en KPN (tenminste) twee soorten interregionale 

gespreksdoorgifte. De eerste soort ontstaat indien het gesprek origineert bij UPC, de tweede indien 

het gesprek origineert bij KPN. Ten aanzien van deze tweede situatie stelt UPC dat zij gedwongen 

wordt om KPN’s sleeptarieven te betalen indien zij het verkeer niet in de bestemmingsregio kan 

overnemen. Aangezien KPN monopolist is op haar eigen sleepdienst (met 100% marktaandeel) heeft 

zij op die dienst wel degelijk AMM, aldus UPC. UPC verzoekt OPTA om in het besluit de verplichting 

op te nemen dat KPN gehouden wordt aan het afleveren van verkeer bij een derde aanbieder naar 

keuze, indien die aanbieder, zoals UPC, niet is uitgerold naar de POP waarvoor het verkeer is 

bestemd. 

Wellicht ten overvloede wijst het college UPC er op dat slechts de nieuw uitgevoerde 

dominantieanalyse ter consultatie voorligt en niet de door het college uitgevoerde marktafbakening in 

het doorgiftebesluit 2005. Daarnaast merkt het college op dat de door UPC beschreven interregionale 

doorgiftesoorten zich beide bevinden in dezelfde markt voor interregionale gespreksdoorgifte. De 

eigen sleepdienst van KPN, zonder deze overigens inhoudelijk te beoordelen, bevindt zich derhalve 

ook in deze markt. Het college heeft vastgesteld dat KPN op deze markt beschikt over een 
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marktaandeel van hooguit 45% en, mede gelet op de overige dominantiecriteria, niet beschikt over 

AMM. Van het opleggen van verplichtingen aan KPN kan dan ook in het kader van deze marktanalyse 

geen sprake zijn.       

      

4 Conclusie 

De door marktpartijen naar voren gebrachte bedenkingen tegen het ontwerpbesluit hebben niet tot 

aanpassingen van het besluit geleid.  

*** 


