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Geachte mevrouw, heer, 
 
Hierbij treft u de bovenvermelde ontwerpbesluiten voor WLR aan (hierna ‘WLR ontwerpbesluiten). 
Deze ontwerpbesluiten worden conform artikel 6b.1 van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw) 
voorbereid met inachtneming van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals beschreven in 
artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. In de terminologie van de Tw wordt de procedure in het 
vervolg aangeduid als nationale consultatie. 
 
Kennisgeving, publicatie en terinzagelegging 
De WLR ontwerpbesluiten zijn op 22 april 2008 gepubliceerd op de website van OPTA (www.opta.nl) 
en ter inzage gelegd bij OPTA. De terinzagelegging markeert het begin van de nationale consultatie. 
 
De WLR ontwerpbesluiten liggen gedurende 6 weken na 22 april 2008 voor belanghebbenden ter 
inzage. Indien u het ontwerpbesluit wilt inzien, verzoeken wij u contact op te nemen met het 
secretariaat van de Afdeling Markten om een afspraak te maken. Dit secretariaat is bereikbaar op 
telefoonnummer (070) 315 3521. 
 
Belanghebbenden kunnen naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit 
naar voren brengen. De termijn voor het naar voren brengen van de zienswijze bedraagt zes weken. 
Dit betekent dat tot en met uiterlijk 3 juni 2008 belanghebbenden hun (schriftelijke) zienswijze over het 
ontwerpbesluit kunnen inbrengen. Zienswijzen die gedurende deze termijn worden ingediend, worden 
toegevoegd aan het dossier dat reeds ter inzage ligt. 
 
 
 
Zienswijze 

http://www.opta.nl/


 

Het college verzoekt u uw schriftelijke zienswijze zoveel mogelijk te structureren conform de structuur 
van de WLR ontwerpbesluiten en bij verwijzingen de in de ontwerpbesluiten gebruikte randnummers te 
vermelden. 
 
Vertrouwelijkheid 
Het college verzoekt u aan te geven of uw zienswijze vertrouwelijke gegevens bevat en zo ja, welke 
dat zijn en de vertrouwelijkheid daarvan te motiveren. In dat geval verzoeken wij u een vertrouwelijke 
en een openbare versie van uw zienswijze in te zenden. Het college wijst er nadrukkelijk op dat bij het 
ontbreken van een aanduiding van de aanwezigheid van vertrouwelijke gegevens, hij er vanuit gaat dat 
de zienswijze volledig openbaar is. 
 
Indienen schriftelijke zienswijzen 
Schriftelijke zienswijzen dienen zowel per post als per e-mail te worden ingediend onder vermelding 
van één of meer van de hieronder vermelde onderwerpen. 
 
Ontwerp-wijzigingsbesluit-WLR-marktbesluit (OPTA/AM/2008/200853) 
Ontwerp-WLR-tariefbesluit (OPTA/AM/2008/200854) 
Ontwerp-Herstelbesluit WLR-implementatie (OPTA/AM/2008/200806) 
 
Adres: OPTA, Afdeling Markten, Postbus 90420, 2509 LK Den Haag. 
E-mail: wlr@opta.nl 
 
Verdere procedure 
Na het sluiten van de termijn voor het indienen van de zienswijzen zal het college de zienswijzen 
inventariseren en beoordelen of de zienswijzen al dan niet dienen te leiden tot wijzigingen van de WLR 
ontwerpbesluiten. De eerste 2 ontwerpbesluiten zullen tegelijkertijd op Europees niveau genotificeerd 
en geconsulteerd worden. Het college streeft ernaar binnen een redelijke termijn tot een definitieve 
besluitvorming te komen. 
 
Hoogachtend, 
 
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
namens het college, 
Plv. afdelingshoofd afdeling Markten  
 
 
 
drs. J.G.J. Keetelaar 
 


