
 

Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer 

drs. C.J. Muselaers OPTA/AM/2011/202204  (070) 315 35 92 

Datum Onderwerp Bijlage(n) 

21 september 2011 10.0315.23 Verzoek om dupliek over VSA verplichting  

   

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

 

Het college heeft in het kader van de consultatie van het ontwerpbesluit Ontbundelde toegang van 23 

juni 2011 van een aantal partijen bedenkingen ontvangen over het voornemen om de SDF-access 

verplichting in te trekken en een verplichting tot het leveren van VSA op te leggen. Het college ontving 

over dit onderwerp bedenkingen van Easynet, Tele2 en T-Mobile (ET&T)
1
, KPN,

2
 UPC

3
 en Vodafone.

4
 

Het college wil partijen middels deze brief de gelegenheid geven om op elkaars zienswijze ten aanzien 

van dit onderwerp te reageren. 

 

Uit de bedenkingen van partijen blijkt dat zij enerzijds pleiten voor het in stand laten van de SDF-

access verplichting en anderzijds voor het nader definiëren en invullen van de VSA verplichting. KPN 

wijst daarnaast op de hoge kosten die zij moet maken voor het ontwikkelen van de dienst, terwijl de 

dienst mogelijk niet afgenomen wordt. Naar aanleiding van deze bedenkingen overweegt het college 

om de SDF-access verplichting te continueren en de VSA verplichting niet op te leggen. De SDF-

access verplichting zou daarbij op vergelijkbare wijze worden ingevuld als de MDF-access 

verplichting.
5
 

 

Het college verzoekt partijen - in het licht van de overweging van het college om de SDF-

access verplichting te continueren en VSA niet op te leggen - om een reactie op de zienswijzen 

van ET&T, KPN, UPC en Vodafone ten aanzien van het onderwerp VSA. 

                                                      
1
 ET&T, randnummer 94-112 

2
 KPN, onder 7.2.1 en 7.2.2. 

3
 UPC, onder 6. 

4
 Vodafone, onder 5.2. 

5
 Dat wil zeggen met een safety cap met de huidige tarieven als startpunt en een ND-5 toets tussen SDF-access en wholesale 

breedbandtoegang. 

 
 
Marktpartijen 
  
  
  
  

 

 

Openbaar 



 

Het college verzoekt partijen om hun reactie uiterlijk donderdag 6 oktober 2011 per e-mail aan het 

college te verzenden. Reacties kunnen gestuurd worden naar Breedband-MA@opta.nl. Indien uw 

reactie bedrijfsvertrouwelijke gegevens bevat dan verzoekt het college u tevens om een openbare 

versie van uw reactie.  

 

Hoogachtend, 

 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 

namens het college, 

Plv. afdelingshoofd afdeling Markten  

 

 

 

ir. M.G.J. Meijers 

 
 


