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Geachte heer, mevrouw, 
 
OPTA heeft op 21 juni 2000 FEL-TNO opdracht gegeven de technische mogelijkheden van het 
aansluitnetwerk van KPN voor toepassing van XDSL-diensten te evalueren. Dit met als doel OPTA te 
ondersteunen bij de evaluatie van de technische voorwaarden die KPN stelt aan het gebruik van het 
aansluitnet voor XDSL-diensten. Op 14 december heeft het college in een openbare brief een aantal 
voorlopige standpunten ten aanzien van spectraalmanagement ingenomen (hierna: de voorlopige 
standpunten). Het college heeft daarbij partijen in de gelegenheid gesteld zowel schriftelijk als 
tijdens een daartoe gehouden bijeenkomst op 18 januari 2001 mondeling, te reageren op deze 
voorlopige standpunten en het rapport van TNO.  
 
Vijf marktpartijen, WorldCom, Versapoint, Novaxess, COLT en KPN, hebben gebruikt gemaakt van de 
mogelijkheid om hun zienswijze aan het college kenbaar te maken.  Hoewel deze partijen de 
voorlopige standpunten grotendeels hebben onderschreven, hebben verschillende partijen 
kanttekeningen geplaatst bij de geformuleerde voorlopige standpunten.  
Andere partijen dan KPN hebben het college verzocht om een stellingname in kwesties waarover al 
lange tijd geen overeenstemming kan worden bereikt in de markt. 
 
De ontvangen reacties zijn voor het college aanleiding geweest om zijn voorlopige standpunten 
inzake  de breedbandtoeslag en de inzetregel aan te passen en een nieuw standpunt toe te voegen 
ten aanzien van het gebruik van de ontbundelde aansluitlijn.  
 
De standpunten die het college in deze brief inneemt, zijn gebaseerd op het rapport van FEL-TNO 
inzake een evaluatie van spectraalmanagement voor XDSL technieken in het aansluitnetwerk van 
KPN (FEL-00-C248), op de informatie rond spectraalmanagement van het afgelopen jaar en de 
bovengenoemde reacties van marktpartijen op de voorlopige standpunten. Voorts zijn de 
standpunten geformuleerd in het licht van de Verordening (EG) Nr. 2887/2000 van het Europees 
Parlement en de Raad van 18 december 2000 inzake ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk 
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en op grond van de ‘Principles of implementation and best practice regarding LLU’, zoals 
vastgesteld door de Independent Regulators Group op 24 november 2000. 
 
Tenslotte  wenst het college op te merken dat KPN gezamenlijk gedragen afspraken met 
marktpartijen over de invulling van spectraalmanagement dient op te nemen in haar referentie-
aanbod inzake ontbundelde toegang tot het aansluitnet, zoals bedoeld in de genoemde 
Verordening.  
Het college is voornemens om in een separaat  traject op dit referentie-aanbod te reageren.  
 
Hoogachtend, 
 
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
namens het college, 
 
 
 
Prof. dr. J.C. Arnbak, voorzitter 
 


