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1. In de Marktanalyse Ontbundelde toegang
1
 (hierna: Marktanalysebesluit ULL) zijn Koninklijke KPN 

N.V., haar groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 24b Boek 2 Burgerlijk Wetboek (hierna: 

KPN N.V.), alsmede Reggefiber Group B.V. (hierna: Reggefiber), waarin KPN N.V. gezamenlijke 

zeggenschap heeft (hierna KPN N.V. en Reggefiber gezamenlijk: KPN), voor zover zij actief zijn als 

aanbieder van openbare elektronische communicatienetwerken, bijbehorende faciliteiten of 

elektronische communicatiediensten op de markt voor ontbundelde toegang tot het 

aansluitnetwerk, door het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit 

(hierna: het college) aangewezen als onderneming bedoeld in artikel 6a.2, eerste lid, van de 

Telecommunicatiewet (hierna: Tw). Daarbij is onder andere de verplichting tot kostenoriëntatie 

opgelegd voor ontbundelde toegang tot glazen aansluitnetwerken op het niveau van de optische 

verdeler (Fiber-to-the-Home (FttH) -netwerken
2
; hierna: ontbundelde glastoegang (FttH) of ODF-

access FttH). 

 

2. Het dictum van het Marktanalysebesluit ULL luidde als volgt: 

 

“XXII. Voor ODF-access FttH is de verplichting tot kostenoriëntatie van toepassing zoals die is 

beschreven in de beleidsregels tariefregulering ontbundelde glastoegang van 19 december 2008 

en in het tariefbesluit ontbundelde glastoegang (FttH) van 25 juni 2009 (met kenmerk 

OPTA/AM/2009/201367).”  

 

3. Om ondubbelzinnig vast te stellen dat de verplichting tot kostenoriëntatie wordt uitgewerkt in een 

(nog op te stellen) tariefbesluit ontbundelde glastoegang (FttH) voor de reguleringsperiode vanaf 

het jaar 2012 besluit het college om het bovenvermelde onderdeel XXII van het dictum van het 

Marktanalysebesluit ULL met terugwerkende kracht te wijzigen. Door deze aanpassing is duidelijk: 

 

 dat de verplichting tot kostenoriëntatie zal worden uitgewerkt in een tariefbesluit ontbundelde 

glastoegang (FttH) voor de reguleringsperiode vanaf het jaar 2012, en  

 welke onderwerpen onder andere zullen worden uitgewerkt in dat tariefbesluit.  

 
 

4. Het gewijzigde onderdeel XXII van het dictum van het marktanalysebesluit ULL komt hierdoor als 

volgt te luiden:  

 

“XXII. Voor ODF-access FttH is de verplichting tot kostenoriëntatie van toepassing zoals die is 

beschreven in de beleidsregels tariefregulering ontbundelde glastoegang van 19 december 2008 

en wordt uitgewerkt in een Tariefbesluit Ontbundelde glastoegang (FttH). In dat tariefbesluit zullen 

in ieder geval een rendementstoets worden uitgevoerd en de tariefplafonds worden vastgesteld 

voor maandelijkse tarieven, eenmalige tarieven en nieuwe diensten.”  

 

5. De overige onderdelen van het dictum van het Marktanalysebesluit ULL blijven ongewijzigd. 

 

6. Het college is van oordeel dat deze wijziging van onderdeel XXII van het dictum van het 

                                                      
1
 Besluit van 29 december 2011 met kenmerk OPTA/AM/2011/202886. 

2
 FttH-netwerken impliceren de grootschalige aanleg van glazen aansluitnetwerken in gebieden die grotendeels bestaan uit 

residentiële gebruikers; zie in dit verband ook paragraaf 1.2.2 van de Beleidsregels. 
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Marktanalysebesluit ULL geen aanzienlijke gevolgen heeft voor de markt als bedoeld in het tweede 

lid van artikel 6b.1 van de Tw en ook niet van invloed is op de handel tussen de lidstaten. Daarom 

is voor de onderhavige wijziging niet de uniforme openbare voorbereidingsprocedure gevolgd en is 

de onderhavige wijziging niet Europees genotificeerd.  

 

7. De datum van inwerkingtreding van dit besluit is 1 januari 2012, waarbij geldt dat het besluit 

terugwerkt tot en met die datum. 

 

 

 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT 

 

 

 

 

 

mr. C.A. Fonteijn, voorzitter 

 

 

Beroepsmogelijkheid 

Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is 

bekendgemaakt beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven te Den Haag. 

Het postadres is: College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA ’s-Gravenhage. 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een 

omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht bevatten. Voorts moet het beroepschrift de gronden van het beroep 

bevatten en dient een afschrift van het bestreden besluit te worden meegezonden. 

Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Informatie hierover kan worden ingewonnen bij de griffie van het 

College, telefonisch bereikbaar op (070) 381 39 10 of (070) 381 39 30. 

 


