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Geachte heer/mevrouw,  

Op 21 februari 2012 heeft het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit 

(hierna: het college) op grond van artikel 7 van de Kaderrichtlijn 2002/21/EG twee ontwerpbesluiten 

genotificeerd bij de Europese Commissie. Het betreft de analyse van de markt voor ontbundelde 

toegang tot zakelijke glasvezelnetwerken (ODF-access (FttO), zaaknummer: 11.0222.23) en de 

analyse van de markt voor wholesalebreedbandtoegang en –huurlijnen (WBT/HL, zaaknummer: 

10.0249.23).
1
  

Op 21 maart 2012 heeft de Europese Commissie het college geïnformeerd dat zij ernstige twijfels 

heeft bij het ontwerpbesluit ODF-access (FttO) en een tweede fase onderzoek zal starten zoals 

bedoeld in artikel 7 van de Kaderrichtlijn.
2
 De serieuze twijfels over ODF-access (FttO) hebben 

betrekking op de conclusies van het college over de marktafbakening en de dominantieanalyse. 

Daarnaast informeerde de Europese Commissie het college gelijktijdig dat zij op onderdelen 

eveneens ernstige twijfels heeft bij het ontwerpbesluit WBT/HL en een tweede fase onderzoek als 

bedoeld in artikel 7 bis van de Kaderrichtlijn zal starten. De twijfels van de Europese Commissie over 

WBT/HL hebben betrekking op het voornemen van het college om op de markt voor hoge kwaliteit 

wholesalebreedbandtoegang en –huurlijnen (HKWBT/HL) geen verplichting aan KPN op te leggen om 

toegang tot haar zakelijke glasvezelnetwerken aan te bieden. Over de markt voor lage kwaliteit 

wholesalebreedbandtoegang (LKWBT) heeft de Europese Commissie een aantal opmerkingen 

gemaakt, maar deze markt vormt geen onderdeel van het geopende tweede fase onderzoek. Het 

college heeft op 27 april 2012 derhalve een definitief besluit gepubliceerd over de markt voor 

LKWBT.
3
  

                                                     
1
 Zaaknummers van de Europese Commissie: NL/2012/1298 en NL/2012/1299. 

2
 Richtlijn 2002/21/EG als gewijzigd bij Richtlijn 2009/140/EG. 

3
 Gepubliceerd op www.opta.nl, kenmerk: OPTA/AM/2012/201220. 
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Conform de procedures in de richtlijnen heeft BEREC op 25 april 2012 een advies gegeven over het 

tweede fase onderzoek over het ontwerpbesluit ODF-access (FttO).
4
 BEREC concludeert in haar 

advies dat zij de argumentatie van het college ten aanzien van de marktafbakening grotendeels volgt 

en daarom overweegt dat de ernstige twijfels van de Europese Commissie over de afbakening ODF-

access (FttO) mogelijk niet gerechtvaardigd zijn. BEREC deelt echter de twijfels van de Europese 

Commissie over de dominantieanalyse ODF-access (FttO).
5
 Op 2 mei 2012 heeft BEREC een advies 

gegeven over het tweede fase onderzoek over het ontwerpbesluit WBT/HL, waarin BEREC 

concludeert dat zij de ernstige twijfels van de Europese Commissie over het niet opleggen van 

HKWBT/HL op zakelijke glasvezelnetwerken van KPN grotendeels gerechtvaardigd vindt.
6
  

Het college hecht een groot belang aan de door de Europese Commissie kenbaar gemaakte ernstige 

twijfels en aan het in beide zaken door BEREC uitgebrachte adviezen. In de door de Europese 

Commissie geuite twijfels en de BEREC adviezen heeft het college daarom aanleiding gevonden om 

de notificaties van beide ontwerpbesluiten in te trekken teneinde nader onderzoek te kunnen doen.
7

Het college zal in zijn afweging over nieuwe ontwerpbesluiten de adviezen van BEREC en de 

Europese Commissie betrekken.  

Het college beraadt zich nu over het vervolgproces en zal marktpartijen hierover zo snel mogelijk 

informeren.   

Hoogachtend, 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 

namens het college, 

Plv. afdelingshoofd afdeling Markten  

[w.g.] 

ir. M.G.J. Meijers 

                                                     
4
 Berec is het samenwerkingsverband van de 27 verschillende nationale regelgevende instanties met de 

Commissie. 
5
 http://berec.europa.eu/doc/opinion_1298.pdf. 

6
 http://berec.europa.eu/doc/2012/bor_12_26.pdf. 

7
 De intrekking van de notificatie van het ontwerpbesluit WBT/HL betreft uitsluitend de onderdelen die betrekking 

hebben op de markt voor HKWBT/HL. 


