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Geachte heer en/of mevrouw,

In november 2001 heeft het college een consultatie gehouden over 'Integrale tariefregulering voor
eindgebruikers- en interconnectiediensten'1. Bijgaand treft u hierover de nota van bevindingen van
het college van 26 april 2002, kenmerk OPTA/EGM-IBT/2002/201084, aan.

Het nieuwe ONP-kader
In de nota van bevindingen wordt ook ingegaan op de toekomstige retail tariefregulering voor de
periode 1 juli 2002 tot 1 juli 2006. Het college loopt hiermee vooruit op het in Europees verband
nieuw vastgestelde ONP kader, waarbij de nadruk ligt op het wegnemen van wholesale
belemmeringen. In de afgelopen weken heeft OPTA de belangrijkste problemen die momenteel
bestaan ten aanzien van groothandelsdiensten voor telefoonverkeer in kaart gebracht. KPN heeft
zich gecommitteerd aan het op korte termijn oplossen van deze problemen. Dit betekent dat voor de
retail tariefregulering van een aantal onder de price cap vallende verkeersdiensten met een
veiligheidsplafond kan volstaan.

Ronde tafel bijeenkomst
Teneinde alle belanghebbenden in deze afweging te kunnen betrekken, is het college voornemens
om op 16 mei 2002, van 14.00 uur tot 17.00 uur, zijn beleidsvoornemen tijdens een ronde tafel
bijeenkomst aan de markt toe te lichten. Deze vindt plaats ten kantore van OPTA: Babylon-complex,
toren B, derde verdieping Koningin Julianaplein 30 te Den Haag. Uiterlijk op 13 mei a.s. zal het
college aangeven welke concrete wholesale belemmeringen door KPN worden weggenomen en op
welke termijn, om van voldoende toegang te kunnen spreken.

Het college nodigt u uit om uiterlijk 10 mei 2002 aan te geven of u aanwezig zult zijn bij de ronde
tafel bijeenkomst. U wordt verzocht u per email aan te melden bij de in het briefhoofd genoemde
contactpersoon via mailto:i.vanderhart@opta.nl.

Hoogachtend,

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT,
namens het college,
hoofd van de afdeling Eindgebruikersmarkt

drs. K. Noorlag
                                                
1 Consultatiedocument 'Integrale tariefregulering voor eindgebruikers- en interconnectiediensten van 26 november
2001, kenmerk OPTA/EGM-IBT/2001/203548.




