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Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer 

mw. drs. P.M.A. Sneekes OPTA/AM/2011/202342  (070) 315 92 34

Datum Onderwerp Bijlage(n) 

5 oktober 2011 10.0314.23 Verzoek om dupliek  op  1) de 

verplichtingen marktanalyse Vaste Telefonie en 2) de 

non-discriminatieverplichtingen marktanalyse Vaste 

Telefonie en marktanalyse Ontbundelde toegang 

  

Geachte heer/mevrouw, 

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) doet in 

deze brief allereerst het verzoek om dupliek op de zienswijzen van partijen ten aanzien van enkele 

telefoniespecifieke verplichtingen, zoals opgenomen in het ontwerp marktanalysebesluit Vaste 

Telefonie.
1
  Vervolgens verzoekt het college om dupliek op de zienswijzen van partijen die betrekking 

hebben op de non-discriminatieverplichtingen, zoals opgenomen in het ontwerp marktanalysebesluit 

Ontbundelde toegang en het ontwerp marktanalysebesluit Vaste Telefonie. 

1. Telefoniespecifieke verplichtingen 

Het college heeft in het kader van de consultatie van het ontwerp marktanalysebesluit Vaste Telefonie 

(hierna: ontwerpbesluit VT) van 14 juli 2011 bedenkingen van marktpartijen ontvangen. Het college 

heeft van BCPA, KPN, T-Mobile, TPE, Ziggo, Zakelijke Telefonie/MTTM en Vodafone bedenkingen 

ontvangen met betrekking tot de verplichtingen die het college wil opleggen. Het college wil partijen de 

gelegenheid geven op elkaars zienswijzen ten aanzien van de hieronder genoemde verplichtingen te 

reageren. Daarnaast overweegt het college om wijzigingen door te voeren in het definitieve VT besluit. 

Het college verzoekt partijen dit in hun dupliek te betrekken. 

De openbare versies van de betreffende zienswijzen zijn terug te vinden op de website van OPTA. 

De thans overwogen wijzigingen ten aanzien van het ontwerpbesluit VT zien op de navolgende 

onderwerpen:  

                                                     
1
 Uitzondering vormt hierop de aankondigingstermijn voor nieuwe of gewijzigde diensten, waarbij de voorgenomen wijziging van 

het college ook betrekking heeft op het marktbesluit Ontbundelde toegang.  

Marktpartijen 
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1. Regulering van WLR over FttO 

KPN geeft in haar zienswijze
2
 op het ontwerpbesluit aan dat in het kader van de reguleringsvisie van 

het college de markt voor FttO glas effectief concurrerend is en het onlogisch zou zijn om op actief 

niveau wel verplichtingen op te leggen.  

Naar aanleiding van deze zienswijze en in het licht van de reguleringsvisie van het college op FttO 

overweegt het college om de WLR-verplichting niet op te leggen voor diensten geleverd over ODF-

access (FttO). Het college verzoekt partijen om, in het licht van deze overweging van het college, een 

reactie te geven op de zienswijze van KPN. 

2. Continuïteitsgarantie voor zakelijk PSTN/ISDN diensten 

Tele2, Pretium en EspritXB (hierna: TPE) geeft in haar zienswijze
3
 op het ontwerpbesluit aan dat de 

toegangsverplichting dient te worden aangescherpt. TPE wijst op de continuïteitsverklaring van KPN 

die voorziet in het leveren van zakelijke PSTN/ISDN diensten tot eind 2014. TPE is onder andere van 

mening dat het college in het marktbesluit zou moeten opnemen dat hij nadere voorwaarden kan 

stellen aan de uitfasering van PSTN en ISDN, vergelijkbaar met de voorwaarden die het college heeft 

genomen in het marktbesluit voor Ontbundelde toegang.  

Naar aanleiding van deze zienswijze overweegt het college om in het marktbesluit een redelijke 

aankondigingstermijn op te nemen, die erin voorziet dat KPN partijen tijdig informeert over de 

voorgenomen uitfasering van de PSTN en ISDN diensten. Het college overweegt aan te sluiten bij de 

redelijke termijn die hij hanteert in het marktbesluit Ontbundelde toegang in het kader van het 

uitfaseren van centrales (een aankondigingstermijn van drie jaar)
4
. In het verlengde hiervan overweegt 

het college om in het marktbesluit aan te geven dat zij nadere voorwaarden aan de uitfasering van 

PSTN en ISDN kan gaan stellen. Het college is niet voornemens om reeds voorwaarden ten aanzien 

van de uitfasering van PSTN en ISDN in het marktbesluit op te nemen. Het college verzoekt partijen 

om, in het licht van deze overweging van het college, een reactie te geven op de zienswijze van TPE. 

3. Aankondigingstermijn voor nieuwe of gewijzigde diensten 

In het ontwerpbesluit is aangegeven dat KPN voor nieuwe of gewijzigde diensten (bijvoorbeeld een 

tariefswijziging) een aankondigingstermijn van twee maanden moet hanteren. In het marktbesluit uit 

2008 heeft het college aangegeven dat KPN een termijn van “in beginsel minimaal twee maanden” 

voor de introductie van nieuwe/gewijzigde diensten in acht dient te nemen.  

TPE geeft in haar zienswijze
5
 op het ontwerpbesluit aan dat het college door het schrappen van 

“minimaal” op voorhand van mening lijkt te zijn dat twee maanden aankondigingtermijn voor alle 

situaties genoeg is. TPE stelt dat in sommige gevallen een aankondigingstermijn van twee maanden te 

                                                     
2
KPN, paragraaf 3.3.10. 

3
 TPE, paragraaf 4.4 (i) in combinatie met paragraaf 4.5.2. 

4
 Ontwerpbesluit Ontbundelde toegang, randnummer 524. 

5
 TPE, paragraaf 4.5.5. 
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kort is. Voor hele complexe wijzigingen in het aanbod van KPN hebben wholesaleafnemers langer de 

tijd nodig om hun business case aan te passen. KPN geeft daarentegen in haar zienswijze
6
 aan dat het 

college ook rekening moet houden met situaties van licht gewijzigde diensten waarin een kortere 

aankondigingstermijn redelijk is. De introductie van diensten kan in deze gevallen onnodig gefrustreerd 

worden. KPN acht het van belang dat het college in het marktbesluit preciseert in welke gevallen KPN 

de voorgenomen aankondigingstermijn in acht moet nemen en in welke gevallen niet. 

Het college overweegt om in het marktbesluit een aankondigingtermijn van “minimaal twee maanden” 

op te leggen
7
. In bijna alle gevallen acht het college een aankondigingstermijn van twee maanden 

echter voldoende. Bij complexe dienstintroducties kan een langere implementatieperiode vereist zijn. 

In deze uitzonderlijke gevallen dient KPN daarom ook een langere aankondigingstermijn te hanteren.  

Het college verzoekt partijen om, in het licht van deze overweging van het college, een reactie te 

geven op de zienswijzen van TPE en KPN. 

2. Non-discriminatie verplichtingen  

In het kader van de consultatie van het ontwerp marktanalysebesluit Ontbundelde toegang (hierna: 

ontwerpbesluit ULL) van 23 juni 2011 en het ontwerp marktanalysebesluit vaste telefonie (hierna: 

ontwerpbesluit VT) heeft het college van BCPA, Edutel, Esprit, KPN, Pretium, Reggefiber, Tele2, T-

Mobile, Vodafone en Ziggo bedenkingen ontvangen met betrekking tot de non-

discriminatieverplichtingen die het college wil opleggen. Het college wil partijen de gelegenheid geven 

op elkaars zienswijzen ten aanzien van de non-discriminatie verplichtingen te reageren. Daarbij wijst 

het college nadrukkelijk op de onderstaande wijzigingen die het college, naar aanleiding van de 

ontvangen zienswijzen, overweegt door te voeren in de definitieve ULL- en VT-besluiten. Het college 

verzoekt partijen dit in hun dupliek te betrekken. 

De openbare versies van de betreffende zienswijzen zijn terug te vinden op de website van OPTA. 

De thans overwogen wijzigingen zijn de volgende: 

1. Met het oog op reguleringszekerheid overweegt het college het in randnummer 534 t/m 538 

van het ontwerpbesluit ULL beschreven verbod op tariefdifferentiatie niet op Reggefiber van 

toepassing te laten zijn. Het college zou ten aanzien van deze verplichtingen het bestaande 

kader in de FttH beleidsregels
8
 in stand willen laten. Dit zou concreet betekenen dat de 

gedragsregels ND-1 t/m ND-4 voor Reggefiber blijven gelden en dat de in de beleidsregels 

toegestane vormen van tariefdifferentiatie toegestaan blijven. Ten aanzien van deze wijziging 

verwijst het college met name naar paragraaf 7.3.2. van de zienswijze van KPN (blz. 84 

bovenste alinea) op het ULL ontwerpbesluit en paragraaf 5.2 van de zienswijze van Reggefiber 

op het ULL ontwerpbesluit; 

                                                     
6
 KPN, paragraaf 5.4.1. 

7
 Deze voorgenomen wijziging geldt ook voor het besluit Ontbundelde toegang. 

8
 Beleidsregels Tariefregulering ontbundelde glastoegang, OPTA/AM/2008/202874, 5 januari 2009. 
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2. In randnummer 535 van het ontwerpbesluit ULL en randnummer 833 van het ontwerpbesluit 

VT staat dat het college zijn goedkeuring aan voorgenomen tariefdifferentiatie slechts zal 

verlenen in het geval van de aanwezigheid van aantoonbare onderliggende kostenvoordelen. 

Het college overweegt deze norm zodanig te verruimen dat er ook andere vormen van 

tariefdifferentiatie mogelijk zijn. Het college zal daarbij een norm hanteren die aansluit bij de 

doelstellingen van het verbod op tariefdifferentiatie. Daarbij overweegt het college zoveel 

mogelijk toelichting te geven over de vormen van tariefdifferentiatie die wel of niet zijn 

toegestaan. Ten aanzien van deze wijziging verwijst het college met name naar paragraaf 

7.3.2. van de zienswijze van KPN op het ULL ontwerpbesluit en paragraaf 5.2 van de 

zienswijze van Reggefiber op het ULL ontwerpbesluit. Voorts overweegt het college een 

implementatietermijn voor het verbod op tariefdifferentiatie van drie maanden; 

3. Het college overweegt de in randnummer 547 van het ontwerpbesluit ULL en randnummer 845 

van het ontwerpbesluit VT opgenomen omschrijving van categorie B in die zin te wijzigen dat 

alle onderdelen van het vaste netwerk (dus inclusief eventuele platforms) van KPN op basis 

van EDC-minus moeten worden gewaardeerd. Enige uitzondering hierop zou de bouwsteen 

FttO vormen die onder categorie C komt te vallen. De verbijzondering naar productieketens 

komt daarmee te vervallen; 

4. Het college overweegt de in randnummer 553 van het ontwerpbesluit ULL en randnummer 851 

van het ontwerpbesluit VT genoemde ND-5 nullijntoetsen niet langer op te leggen. Het college 

overweegt vooralsnog dat sprake lijkt van een te beperkt risico op marge-uitholling tussen de 

in deze randnummers genoemde markten; of dat het risico reeds is weggenomen door andere 

opgelegde verplichtingen; 

5. In randnummer 554 van het ontwerpbesluit ULL en randnummer 853 van het ontwerpbesluit 

VT staat dat KPN het college voor alle standaard downstreamdiensten eens per kwartaal dient 

te voorzien van de meest actuele versie van de ND-5 toetsen. Ter vergroting van de 

transparantie voor partijen, overweegt het college hieraan toe te voegen dat KPN een 

openbare versie op haar website dient te publiceren zodat deze voor partijen raadpleegbaar is. 

Ten aanzien van deze wijziging verwijst het college met name naar opmerkingen van partijen 

over de intransparantie van de inkooprecepten zoals in paragraaf 6.1.2. van de zienswijze van 

ET&T op het ULL ontwerpbesluit; 

6. Het college overweegt de in randnummer 555 van het ontwerpbesluit ULL en randnummer 854 

van het ontwerpbesluit VT genoemde termijn voor het doorvoeren van eventuele 

prijsaanpassingen ten behoeve van het actief afneembaar portfolio te wijzigen naar drie 

maanden. Voor eventuele correcties van de installed base zou de termijn worden gewijzigd 

naar negen maanden. Deze termijnen komen beter overeen met eerdere ervaringen met ND-5 

en EDC implementatietrajecten. Ten aanzien van deze wijziging verwijst het college met name 

naar paragraaf 7.3.1. onder punt (vi) van de zienswijze van KPN op het ULL ontwerpbesluit.  
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Het college verzoekt partijen om hun reactie uiterlijk dinsdag 18 oktober per e-mail aan het college te 

verzenden. Reacties kunnen gestuurd worden naar Vastetelefonie-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 Markten 

mr. K.J. Graver   


