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A. Inleiding
1. Onderhavig oordeel van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit

(hierna: het college) betreft de verplichtingen die KPN Telecom B.V. (hierna: KPN) heeft ter zake
van de levering van nieuwe aansluitlijnen ten behoeve van ontbundelde toegang tot het
aansluitnetwerk. Het college beoordeelt in dit kader het zogenaamde “OFFER FOR MDF ACCESS
SERVICES KPN Telecom ‘New Line Services’ SERVICE DESCRIPTION MDF SD 15 dec2001 REFERENCE
OFFER FOR MDF ACCESS SERVICES KPN Telecom ‘New Line Services’ SERVICE DESCRIPTION ” en
het “OFFER FOR MDF ACCESS SERVICES KPN Telecom ‘New Line Services’ (type 3) SERVICE
DESCRIPTION MDF SD 15/12/2001”.

B. Achtergrond
2. Op 29 juni 2001 heeft het college het “KPN Telecom Referentieaanbod Toegang tot het

Aansluitnet”, versie 2.0, mei 2001, beoordeeld1. Met deze beoordeling werd beoogd om,
vooruitlopend op de bevoegdheid van het college om wijzigingen in het referentieaanbod voor
de ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk en bijbehorende faciliteiten (hierna: RA ULL)
op te leggen, KPN en andere aanbieders inzicht te geven in de wijze waarop het college het RA
ULL zal beoordelen. Bij dit oordeel heeft het college aangekondigd het RA ULL van KPN na
inwerkingtreding van artikel 6.10 van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw) opnieuw te zullen
beoordelen.

3. Eén van de elementen in het RA ULL betreft het aanbieden van ontbundelde toegang tot
nieuwe aansluitlijnen. Met een nieuwe aansluitlijn wordt bedoeld een aansluitlijn welke op het
moment van aanvraag niet in gebruik is voor de levering van een bepaalde dienst dan wel deze
niet volledig is uitgevoerd en derhalve niet in gebruik kan zijn omdat daarvoor nog bepaalde
werkzaamheden dienen te worden verricht. KPN biedt op dit moment deze dienst aan onder de
naam New Line Services (hierna: NLS). In het onderhavige oordeel beoordeelt het college het
NLS-aanbod van KPN van 15 december 2001.

                                                
1 Oordeel van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit inzake het referentieaanbod voor
de ontbundelde toegang tot het aansluitnet en bijbehorende faciliteiten d.d. 29 juni 2002, OPTA/IBT/2001/201679



4. In het navolgende oordeel wordt allereerst het wettelijk en regelgevend kader weergegeven.
Daarna zal kort worden ingegaan op het oordeel van het college van 29 juni 2001 en huidige
NLS-aanbod van KPN. Daarop volgend zal het college zijn overwegingen ter zake weergeven. Tot
slot zal het college zijn oordeel geven.

C. Wettelijk en regelgevend kader
5. Op 2 januari 2001 is de Verordening 2887/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 18

december 2000 inzake ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk2 (hierna: Verordening) van
kracht geworden. De verplichtingen, welke op basis van de Tw in Nederland reeds grotendeels
met betrekking tot het bieden van ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk voor KPN geldig
waren, worden door middel van de Verordening op Europees niveau geüniformeerd. In de
Verordening wordt het bieden van ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk verplicht
gesteld voor die netwerkexploitanten, welke zijn aangewezen als exploitanten met een
aanmerkelijke macht op de markt van vaste openbare telefoonnetwerken. Bij wet van 14
september 2001 tot wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet Onafhankelijke post- en
telecommunicatieautoriteit3 ter uitvoering van deze Verordening is de Tw gewijzigd in die zin
dat het nieuwe artikel 6.10 in de Tw is ingevoerd. Artikel 6.10 van de Tw bepaalt onder andere
dat het college de nationaal regelgevende instantie is als bedoeld in artikel 4 van de
Verordening.

6. Ingevolge artikel 2, onder a, van de Verordening wordt onder aangemelde exploitant verstaan:
exploitanten van vaste openbare telefoonnetwerken die door de nationale regelgevende
instantie zijn aangemeld als beschikkende over een aanmerkelijke marktmacht op de markt van
de levering van vaste openbare telefoonnetwerken uit hoofde van bijlage I, deel 1, van Richtlijn
97/33/EG of van Richtlijn 98/10/EG. KPN is aangewezen als aanbieder met aanmerkelijke
marktmacht als bedoeld in artikel 6.4 van de Tw en is derhalve aan te merken als de
aangemelde exploitant zoals bedoeld in de Verordening.

7. Ingevolge artikel 2, onder c, van de Verordening wordt onder aansluitnetwerk verstaan: de
metalen aderparen die het netwerkaansluitpunt in de ruimte van de klant verbinden met de
hoofdverdeler of gelijkwaardige voorziening in het vaste openbare telefoonnetwerk.

8. Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Verordening dient de aangemelde exploitant per 31
december 2000 een referentieaanbod voor ontbundelde toegang tot haar aansluitnetwerk en
bijbehorende faciliteiten te publiceren dat ten minste de in de bijlage bij de Verordening
genoemde punten bevat, en dit regelmatig bij te werken. Het aanbod dient in voldoende mate
ontbundeld te zijn, zodat de ontvanger niet hoeft te betalen voor onderdelen of faciliteiten van
het netwerk die niet nodig zijn om zijn diensten te verlenen, en bevat een beschrijving van de
verschillende onderdelen en de respectieve voorwaarden en tarieven.

                                                
2 Verordening(EG) Nr, 2887/2000 van het Europese Parlement en de Raad van 18 december 2000 inzake ontbundelde
toegang tot het aansluitnetwerk (Pb EG 2000 L 336/4).
3 Staatsblad 2001, nr. 431.



9. Op grond van artikel 3, tweede lid, van de Verordening dienen de aangemelde exploitanten per
31 december 2000 elk redelijk verzoek van een ontvanger om ontbundelde toegang tot hun
aansluitnetwerk en bijbehorende faciliteiten onder transparante, billijke en niet-
discriminerende voorwaarden in te willigen. Een verzoek om ontbundelde toegang kan alleen
worden afgewezen op grond van objectieve criteria die betrekking hebben op de technische
haalbaarheid of de noodzaak om de integriteit van het netwerk te handhaven. De aangewezen
aanbieder dient voorts faciliteiten te leveren die gelijkwaardig zijn aan die, welke zij aan haar
eigen diensten of haar geassocieerde ondernemingen levert, en dit volgens dezelfde
voorwaarden binnen dezelfde termijnen.

10. Artikel 3, derde lid, van de Verordening bepaalt dat de aangemelde exploitanten de ontbundelde
toegang tot het aansluitnetwerk en bijbehorende faciliteiten op basis van kostenoriëntatie
dient aan te rekenen. Ingevolge het nieuwe artikel 6.10, derde lid, van de Tw dient de
aangemelde exploitant ter zake een systeem voor de toerekening van de kosten van
ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk en bijbehorende faciliteiten op te stellen. Dit
systeem behoeft de goedkeuring van het college.

11. In artikel 4, tweede lid, van de Verordening is onder meer bepaald dat de nationaal
regelgevende instantie in gerechtvaardigde gevallen wijzigingen van het referentieaanbod voor
de ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk en bijbehorende faciliteiten kan opleggen. Het
college kan, indien gerechtvaardigd, op basis van artikel 4, derde lid, Verordening op eigen
initiatief optreden om non-discriminatie, eerlijke concurrentie, economische doeltreffendheid
en een maximaal nut voor de gebruikers te waarborgen.

12. In de zogenaamde Principles of implementation and best practice regarding LLU (hierna: PIBs)
is door de Europese toezichthouders, samenwerkend in de Independent Regulators Group, een
aantal gemeenschappelijke beginselen, zogenaamde beleidsregels, voor de uitvoering van de
Verordening neergelegd. Deze beginselen vormen een nadere invulling van de in de
Verordening opgenomen minimumlijst van punten die moeten voorkomen in het door de
aangemelde exploitanten te publiceren RA ULL. Vaststelling van de PIBs betekent onder meer
dat het college, net als zijn collega-toezichthouders, vanaf 31 december 2000 zal werken met
dezelfde principes voor het uitvoeren van de Verordening. Hierdoor ontstaat vooraf meer
duidelijkheid en uniformiteit in het handelen van toezichthouders jegens aanbieders.

13. In de PIBs4 onder annex 1 'Metallic Path Facilities' is ten aanzien van het aanbieden van
ontbundelde toegang tot nieuwe aansluitlijnen het volgende overwogen:

                                                
4 Principles of implementation and best practice regarding LLU of 24 November 2000, updated on 8 March 2002.



“Provision and maintenance of a metallic twisted pair extending between the end user Network
terminating Point (NTP) and the serving Main Distribution Frame (MDF) or equivalent
distribution point closer to the user premises. It includes any metallic pair that can be
provisioned in accordance with a minimum set of technical standards. The unbundled local loop
does not necessarily have to be the existing customer‘s telephone line, spare pairs can be used,
where a connection is or can be made available. More in general, the beneficiary should be able
to request and be supplied with a loop, even when this requires the establishment of a new
local loop within the existing infrastructure. “

14. Dit betekent kort gezegd dat elke aansluitlijn die geleverd kan worden overeenkomstig de
geldende minimum technische standaarden, in aanmerking komt voor de levering van
ontbundelde aansluitlijnen. De aansluitlijn hoeft niet noodzakelijkerwijs een bestaande
telefoonlijn van een gebruiker te zijn, reserve aansluitlijnen kunnen gebruikt worden wanneer
een verbinding bestaat of gerealiseerd kan worden. Meer in het algemeen dienen (andere)
aanbieders in staat te zijn om een aansluitlijn te bestellen en geleverd te krijgen, zelfs als dit
betekent dat een nieuwe aansluitlijn gerealiseerd dient te worden binnen de reeds bestaande
infrastructuur.

D. Oordeel van het college van 29 juni
15. In zijn oordeel van 29 juni 2001 heeft het college onder 4.1.7 ‘Toegang tot aansluitnetten’ ten

aanzien van het aanbieden van ontbundelde toegang tot nieuwe aansluitlijnen onder meer het
volgende overwogen.

“Het college is van oordeel dat een aansluitlijn die in aanmerking komt voor ontbundeling niet
noodzakelijkerwijs een bestaande aansluitlijn met een eindgebruikerscontract behoeft te zijn.
Het college is van oordeel dat ook de reservecapaciteit in het aansluitnetwerk beschikbaar dient
te zijn voor ontbundeling. Het college is aldus van oordeel dat een eindgebruikercontract geen
voorwaarde kan zijn voor de ontbundeling van een aansluitlijn. Het college is van oordeel dat,
indien een aanbieder verzoekt om ontbundelde toegang tot een aansluitlijn en er nog
aderparen beschikbaar zijn in het aansluitnetwerk waar geen eindgebruikerscontract op rust,
ook indien deze niet volledig zijn uitgevoerd van de hoofdverdeler tot het netwerkaansluitpunt
(ook wel IS/RA punt genoemd), KPN deze dient te leveren.”

“Het college is van oordeel dat KPN een aanbod voor het ontbundelen van aansluitlijnen waar
geen eindgebruikerscontract op rust, dient op te nemen in het RA ULL. Het college acht het
wenselijk dat de bestelprocedure voor ontbundeling van nieuw te realiseren aansluitlijnen
zoveel mogelijk gebruik maakt van dezelfde processen en systemen als de bestelprocedure voor
ontbundeling van aansluitlijnen waar een eindgebruikerscontract op rust. Dit aanbod dient in
elk geval een bestel- en leveringsprocedure, condities, voorwaarden en tarieven te bevatten.”

16. In dat kader heeft het college KPN onder dictumpunt 18 het volgende opgedragen:



“KPN dient een transparant, non-discriminatoir en kostengeoriënteerd aanbod voor het
ontbundelen van aansluitlijnen waar geen eindgebruikerscontract op rust, op te nemen in het
RA ULL. In deze procedure dient KPN in ieder geval het volgende op te nemen:
− Een informatie-uitwisselingsprocedure, waarin in elk geval is opgenomen dat KPN op

verzoek een aanbieder informeert over de hoeveelheid beschikbare aansluitlijnen en de
status van deze aansluitlijnen (volledig uitgevoerd, manipulaties noodzakelijk,
graafwerkzaamheden noodzakelijk) op een locatie, zowel op het niveau van de hoofdverdeler
als op het niveau van het subnetwerk (bijvoorbeeld door aanbieders in staat te stellen
actuele informatie op te vragen uit relevante informatiesystemen van KPN);

− Een bestelprocedure voor het ontbundelen van aansluitlijnen waar geen
eindgebruikerscontract op rust;

− Een leveringsprocedure (inclusief levertermijnen voor het realiseren van een ongebruikte
aansluitlijn waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen volledig uitgevoerde aansluitlijnen,
aansluitlijnen waarvoor nog manipulaties dienen te worden uitgevoerd en aansluitlijnen
waarvoor graafwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd);

− De condities en voorwaarden;
− Kostengeoriënteerde tarieven.”

E. Beschrijving Nieuwe Aansluitlijnen
Voor een goed begrip van ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk en de aanleg en levering
van nieuwe aansluitlijnen, zal het college in deze paragraaf de relevante feiten weergeven.

17. Bij de levering van nieuwe aansluitlijnen is geen sprake van een gerealiseerde
eindgebruikersdienst over een aansluitlijn die reeds wordt afgenomen van KPN. Dit betekent dat
er initieel een metallieke verbinding tot stand gebracht moet worden tussen het door de
afnemer opgegeven Service Interface Point (hierna: SIP) op de hoofdverdeler enerzijds en het
adres van de eindgebruiker anderzijds. De minimale fysieke werkzaamheden bestaan uit het
trekken van een kruisdraad op de hoofdverdeler en het testen en labelen van de verbinding op
het InfraStructuur/RandApparatuur scheidingspunt bij de eindgebruiker (hierna: IS/RA punt). De
werkelijke fysieke werkzaamheden worden bepaald door de situatie in het aansluitnet. In figuur
1 is de meest voorkomende structuur van het aansluitnetwerk weergegeven.
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Figuur 1: Meest voorkomende structuur van het aansluitnetwerk

18. De hoofdverdeler bevindt zich in de wijkcentrale van KPN en wordt gekenmerkt door een
horizontale zijde en een verticale zijde. Op de horizontale zijde (ook wel: diensten-zijde)
worden de verschillende diensten van de diverse dienstenaanbieders afgemonteerd. Op de
verticale zijde (ook wel: aansluitnet-zijde) worden de kabels van het aansluitnetwerk
afgemonteerd. De verbinding tussen een dienst-adres (plaats op de hoofdverdeler waar een
dienst wordt getermineerd) op de horizontale zijde en een aansluitnet-adres op de verticale
zijde wordt gemaakt met een zogenaamde kruisverbindingsdraad (hierna: kruisdraad).

19. De kabelverdeler is een kast die men in de woonwijken aantreft en die de verbinding vormt
tussen het primaire en het secundaire deel van het net. Het is ook mogelijk dat tussen
hoofdverdeler en eindgebruiker twee kabelverdelers zijn geplaatst. Het aansluitnetwerk heeft in
dat geval een primair, secundair en tertiair gedeelte waarbij het tertiaire gedeelte loopt van de
laatste kabelverdeler naar de eindgebruiker. De kabelverdeler heeft een aanvoerzijde waarop
het primaire deel van het aansluitnetwerk wordt afgemonteerd en een afvoerzijde waarop het
secundaire deel wordt afgemonteerd. De verbindingen tussen aan- en afvoerzijde worden,
evenals op de hoofdverdeler, gemaakt met kruisdraden.

20. De aftakkabel is de kabel die voor de woningen van de eindgebruikers ligt en waarop door
middel van invoerkabels en huisaansluitlassen (hierna: B-lassen) de woningen zijn



aangesloten. De invoerkabel wordt afgemonteerd op een IS/RA punt bij de eindgebruiker dat de
demarcatie vormt tussen het aansluitnetwerk en de huisinstallatie.

21. Zoals reeds is aangegeven, zal er bij de levering van een nieuwe aansluitlijn een metallieke
verbinding tot stand gebracht moeten worden tussen een SIP stift (dienst-adres) aan de
horizontale zijde van de hoofdverdeler en het IS/RA punt op het adres van de eindgebruiker. Uit
welke fysieke werkzaamheden een dergelijke levering bestaat, wordt bepaald door de situatie in
het aansluitnetwerk. In beginsel is er voor wat betreft de aansluitlijn geen verschil of deze bij
de hoofdverdeler op een telefoniepoort of op een SIP stift eindigt. Beiden zijn immers dienst-
adressen. Voor de aanleg en levering van nieuwe aansluitlijnen is het mogelijk dat KPN een
aantal werkzaamheden dient te verrichten zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van kruisdraad op
de hoofdverdeler tussen SIP stift en afgaande stift hoofdverdeler, het aanbrengen van een
kruisdraad op de kabelverdeler tussen aanvoerzijde en afvoerzijde, het openen van een B-las en
het inlassen van een aderpaar of het vervangen/verzwaren van de invoerkabel.

Voorbereide Aansluiting
22. Bij een voorbereide aansluiting is sprake van een situatie waarbij er een vrije, metallieke

verbinding beschikbaar is tussen IS/RA punt en afvoerzijde in de kabelverdeler. Dat wil zeggen
dat er een vrij aderpaar beschikbaar is in de invoerkabel en een vrij aderpaar in de aftakkabel,
welke aan elkaar verbonden zijn door middel van een B-las. Bovendien is er in geval van een
voorbereide aansluiting ook een vrije verbinding beschikbaar in het primaire deel van het
aansluitnetwerk (tussen aanvoerzijde in de kabelverdeler en de hoofdverdeler). Het leveren van
de aansluitlijn bestaat in dit geval uit 1) het trekken van een kruisdraad op de hoofdverdeler
tussen SIP stift en een afgaande stift aan de verticale zijde 2) voor zover deze al niet aanwezig
is, het trekken van een kruisdraad in de kabelverdeler tussen aanvoerzijde en afvoerzijde 3) het
testen van de gehele verbinding op het IS/RA punt op het adres van de eindgebruiker. Indien
de aansluitlijn goed getest is, wordt het IS/RA punt bij de eindgebruiker gelabeld. Het kan
voorkomen dat er bij de eindgebruiker geen IS/RA punt is aangebracht door KPN. Het IS/RA
punt, ook wel netwerkaansluitpunt, vormt onderdeel van het openbare
telecommunicatienetwerk (in onderhavig geval het openbare telefoonnetwerk) zoals bedoeld in
artikel 1.1, onder g, van de Tw. Mede gelet op de universele dienstverplichting, zal het IS/RA
punt in een dergelijk geval alsnog door KPN dienen te worden aangebracht. Voor geen van de
genoemde activiteiten hoeft er gegraven te worden en gaat het om zogenaamde
“bovengrondse” activiteiten.

Niet Voorbereide Aansluiting
23. Bij een niet-voorbereide aansluiting is sprake van een situatie waarbij de verbinding voor de

aansluitlijn niet gerealiseerd kan worden met alléén “bovengrondse” activiteiten. Naast de
eerder genoemde bovengrondse activiteiten dienen er óók ondergrondse activiteiten plaats te
vinden. De aard en omvang van deze activiteiten kan variëren en is afhankelijk van de nog
beschikbare capaciteit in het lokale aansluitnetwerk.



F. Het aanbod van KPN van 15 december 2001
24. KPN heeft op 15 december 2001 een aanbod gepubliceerd voor het leveren van ontbundelde

toegangsdiensten via nieuwe aansluitlijnen, het zogenaamde NLS-aanbod. In dit aanbod maakt
KPN in het kader van de door haar geleverde dienst NLS onderscheid in drie typen nieuwe
aansluitlijnen: NLS type 1, NLS type 2 en NLS type 3. NLS type 1 en NLS type 2 vormen op dit
moment onderdeel van het RA ULL. Naar de mening van KPN is NLS type 3 een niet-
gereguleerde dienst. Als gevolg daarvan is zij niet gehouden deze aansluitlijnen te realiseren
en als ontbundelde toegangsdienst aan te bieden en zijn de regels inzake de ontbundelde
toegang tot het aansluitnetwerk van KPN niet van toepassing, aldus KPN. In het onderstaande
zal het aanbod van KPN beschreven worden.

Aanbod voor NLS-1 en NLS-2
25. KPN geeft in haar aanbod ter zake van NLS-1 en NLS-2 het volgende aan:

“1.1.2 The KPN Telecom New Line Services shall only be provided on a Line where:
i) KPN does not have a contract with the Subscriber for the Access Line, which forms part

of the Line nor another organisation outside this Agreement is using the KPN Telecom
MDF Access Services;

ii) KPN can provision two types of a New Line. New Line Services type 1 will be provisioned
by  manipulations on the MDF/CDF. New Line Service type 2 is similar to type 1 plus a
single splice to make a connection between the Provisioning Cable and the network.

iii) (…)

1.2.1 KPN shall be responsible for:
i) The Access Network used to provide the KPN Telecom New Line Services from the IS/RA

to the MDF;
ii) Providing information about the availability of a New Line Service for a specific address

upon Service Takers request. Because of the dynamic character of the network the given
information does not guarantee the availability of a New Line;

iii) (…)
v) labelling the IS/RA or Wall Outlet ( So-called ‘wandcontactdoos’) if supplied;
vi) (…)”

26. Een NLS-1 komt kort gezegd overeen met de onder 22) beschreven Voorbereide Aansluiting. Dit
type aansluitlijn houdt in dat er 1) een vrij aderpaar beschikbaar is in de voedingskabel, 2) een
vrij aderpaar beschikbaar is in de aftakkabel, 3) een vrij aderpaar beschikbaar is in de
invoerkabel en 4) het vrije aderpaar in de invoerkabel ook verbonden is met de aftakkabel door
middel van een B-las (zie ook figuur 1). Om de desbetreffende aansluitlijn te leveren dient KPN
een kruisdraad op de hoofdverdeler te trekken en de aansluitlijn te testen en te labelen op het
IS/RA punt bij de eindgebruiker. In een aantal gevallen zal nog geen kruisdraad getrokken zijn
in de kabelverdeler. In dat geval dient KPN daarnaast ook nog een kruisdraad op de
kabelverdeler te trekken. Ten slotte geldt ook nog dat wanneer geen IS/RA punt aanwezig is op
het adres van de eindgebruiker, KPN een IS/RA punt dient aan te brengen.



27. Een NLS-2 is één van de vormen van een Niet Voorbereide Aansluiting. In het geval van een
NLS-2 is 1) een vrij aderpaar beschikbaar in de voedingskabel, 2) een vrij aderpaar beschikbaar
in de aftakkabel en 3) een vrij aderpaar beschikbaar in de invoerkabel. Het vrije aderpaar in de
invoerkabel is echter niet door middel van een B-las verbonden aan het vrije aderpaar in de
aftakkabel. Om de desbetreffende aansluitlijn te leveren, dient KPN ondergronds een B-las uit te
voeren. Dit houdt in dat de vrije ader in de invoerkabel door middel van een B-las verbonden
wordt met een vrije ader in de aftakkabel (zie ook figuur 2). Daarnaast worden de activiteiten
uitgevoerd die ook vereist zijn bij de levering van een NLS-1.

aftakkabel

invoerkabel

invoerkabel

invoerkabel

invoerkabel

B-las

B-las

B-las

B-las

kabelverdeelkast

hoofdverdeler (MDF)

IS/RA

wandcontact
doos invoerpunt

secundaire net primaire net

Lokale netwerkinfrastructuur

voedingskabel
netwerk

aansluitpunt

kruisdraad

sipstift

Niet Voorbereide Aansluiting
Vrij aderpaar in invoerkabel niet verbonden aan
vrij aderpaar in aftakkabel
Activiteiten:
1) Aanbrengen kruisdraad op hoofdverdeler
2) Aanbrengen kruisdraad op kabelverdeler (optioneel)
3) Openen huisaansluitlas en aderpaar inlassen
4) Testen en labelen op IS/RA punt en bij eindgebruiker
     en eventueel aanbrengen IS/RA punt

2

4 3

1

eindgebruiker

Figuur 2: Niet Voorbereide Aansluiting waarbij het vrije aderpaar in de invoerkabel niet verbonden is met het vrije
aderpaar in de aftakkabel.

Aanbod voor NLS-3
28. Lijnen waarvoor KPN meer werkzaamheden dient te verrichten worden onder NLS-3 aangeboden

in die zin dat KPN per geval een prijsopgaaf doet. In haar aanbod voor NLS-3 stelt KPN het
volgende:

“1.1.2 The KPN Telecom New Line Services shall only be provided on a Line where:
i) KPN does not have a contract with the Subscriber for the Access Line, which forms part

of the Line nor another organisation outside this Agreement is using the KPN Telecom
MDF Access Services;



ii) KPN can not provision a new Line by means of New Line Services type 1 or 2. New Line
Services type 3 are all New Line requests, which require more operational activities
than manipulations on the MDF/CDF or a single splice on the Provisioning Cable.

iii) (…)

1.2.1 KPN shall be responsible for:
i) The Access Network used to provide the KPN Telecom New Line Services from the IS/RA

to the MDF;
ii) Providing information about the availability of a New Line Service for a specific address

upon Service Takers request. Because of the dynamic character of the network the given
information does not guarantee the availability of a New Line;

iii) Making a quote after receipt of the application form
iv) (…)
vi) labelling the IS/RA or Wall Outlet ( So-called ‘wandcontactdoos’) if supplied
vii) (…)”

Kort gezegd worden in het kader van NLS-3 door KPN nieuwe aansluitlijnen geleverd waarvoor
volgens KPN (uitgebreide vormen van) graafwerkzaamheden vereist zijn. KPN is van mening dat
zij op grond van de bestaande wet- en regelgeving niet verplicht deze vorm van dienstverlening
te bieden en stelt derhalve dat de regels die de wet stelt voor volledig ontbundelde toegang tot
het aansluitnetwerk (transparantie, billijkheid, non-discriminatie en kostenoriëntatie) op deze
vorm van dienstverlening niet van toepassing zijn.

G. Overwegingen
29. In het kader van de aanleg en levering van nieuwe aansluitlijnen levert KPN een tweetal

diensten. De Business Unit Vaste Telefonie (BU VT) levert nieuwe aansluitlijnen via welke
telefonie wordt aangeboden aan eindgebruikers. De levering van deze telefoonlijnen valt onder
de universele dienstverplichting van KPN. KPN Carrier Services (KPN CS) levert nieuwe
aansluitlijnen die vervolgens ontbundeld worden als wholesaledienst aan andere aanbieders.
De eindgebruiker kan in dat geval zijn bestaande (eerste) aansluitlijn voor telefonie blijven
gebruiken terwijl hij van een andere aanbieder breedbanddiensten over de nieuwe ontbundelde
aansluitlijn afneemt.

30. Bij het verlenen van ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk dan wel het leveren van een
nieuwe aansluitlijn aan een andere aanbieder wordt de eigendom van KPN niet aangetast. De
daadwerkelijke controle over de aansluitlijn gaat over op de aanbieder die de betreffende
aansluitlijn van KPN huurt. Indien een eindgebruiker via een enkele of meerdere aansluitlijnen
is aangesloten en de krachtens artikel 9.1, eerste lid, van de Tw aangewezen diensten, of een
deel daarvan, van KPN wil (blijven) afnemen, dan blijven de verplichtingen voor KPN uit hoofde
van de universele dienstverlening van kracht. In het geval een eindgebruiker de telefoniedienst
van KPN wenst af te nemen, dan is KPN, mits sprake is van een redelijk verzoek, verplicht deze



eindgebruiker op het vaste openbare telefoonnetwerk aan te sluiten en toegang tot de vaste
openbare telefoondienst te bieden.

Positie KPN en reikwijdte verplichting
31. KPN beschikt als aanbieder met aanmerkelijke markmacht op de markt voor vaste openbare

telefoonnetwerken en vaste openbare telefoondiensten over een wijdverbreid en fijnmazig
aansluitnetwerk. Dit aansluitnetwerk vormt de essentiële infrastructuur die KPN geprivilegieerde
toegang tot eindgebruikers biedt voor de levering van telecommunicatiediensten.
Dientengevolge heeft KPN een concurrentievoordeel bij het aanbieden van telefoon- en
datadiensten via het aansluitnetwerk aan eindgebruikers. Ook bezit KPN als gevolg van haar
positie over relevante informatie inzake het aansluitnetwerk en de al dan niet te realiseren
aansluitlijnen naar de eindgebruikers teneinde diensten aan te kunnen bieden.

32. Aangezien het lokale aansluitnetwerk nog steeds één van de onderdelen van de
geliberaliseerde telecommunicatiemarkt is waar de minste concurrentie bestaat, hebben het
Europese Parlement en de Raad het noodzakelijk geacht regels te stellen omtrent de
ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk van de aanbieder met aanmerkelijke marktmacht.
Deze ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk stelt nieuwe aanbieders in staat de
concurrentie met KPN aan te gaan. Met de ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk wordt
beoogd een gelijk speelveld te creëren. Door andere aanbieders ontbundelde toegang tot het
aansluitnetwerk te verlenen zal de concurrentie en technologische innovatie op het
aansluitnetwerk toenemen waardoor het concurrerend aanbod aan de eindgebruiker toeneemt.
KPN dient dan ook een referentieaanbod te publiceren en voorts elk redelijk verzoek van een
andere aanbieder om ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk en bijbehorende faciliteiten
onder transparante, billijke en niet-discriminerende voorwaarden te honoreren.

33. Uit overweging 9 van de Verordening volgt evenwel dat de verplichting van KPN om ontbundelde
toegang tot het aansluitnetwerk ter beschikking te stellen niet impliceert dat zij volledig
nieuwe lokale netwerkinfrastructuur hoeft op te zetten om specifiek aan de verzoeken van
andere aanbieders te voldoen. Teneinde vast te stellen in hoeverre de door KPN te leveren
nieuwe aansluitlijnen onder de vereisten van de Verordening vallen, dient aldus bepaald te
worden wat onder “het opzetten van volledig nieuwe lokale netwerkinfrastructuur” wordt
verstaan. Het college overweegt hiertoe het volgende.

34. Naar het oordeel van het college is “de lokale netwerkinfrastructuur” in deze gelijk aan “het
aansluitnetwerk”. Het aansluitnetwerk omvat de metalen aderparen (aansluitlijnen) die het
netwerkaansluitpunt (het zogenaamde IS/RA punt) in de ruimte van de eindgebruiker verbinden
met de hoofdverdeler of gelijkwaardige voorziening in het vaste openbare telefoonnetwerk. Dit
geheel vormt aldus de volledig lokale netwerkinfrastructuur. Met andere worden, indien volledig



nieuwe lokale netwerkinfrastructuur wordt opgezet, wordt een geheel nieuwe aansluitlijn, van
de hoofdverdeler tot en met het netwerkaansluitpunt, aangelegd.

35. Gelet op de huidige omstandigheden in de Nederlandse lokale toegangsmarkt, is het college van
oordeel dat andere aanbieders niet alleen toegang tot het aansluitnetwerk van KPN dienen te
verkrijgen, maar tegelijkertijd ook een stimulans moeten hebben een eigen infrastructuur aan
te leggen en daarin te investeren. Immers, bij de bevordering van eerlijke en duurzame
concurrentie dient de noodzaak om in (alternatieve) infrastructuren te investeren in acht te
worden genomen. Teneinde de concurrentie en tevens de investeringen in de
telecommunicatie-infrastructuur te bevorderen, acht het college het nodig een nadere invulling
te geven aan de in overweging 9 van de Verordening gestelde uitzonderingsgrond. Gezien deze
overweging, is KPN verplicht altijd nieuwe aansluitlijnen aan andere aanbieders te leveren
behalve in die gevallen waarin sprake is van het aanleggen van een geheel nieuwe aansluitlijn
van de hoofdverdeler tot en met het netwerkaansluitpunt. Een dergelijke verplichting reikt naar
het oordeel van het college te ver en geeft andere aanbieders geen, althans onvoldoende,
stimulans in de aanleg van eigen infrastructuur te investeren.

36. In het geval een bestaande woonwijk wordt uitgebreid of een geheel nieuwe woonwijk wordt
gebouwd en de eindgebruikers wensen de telefoniedienst van KPN af te nemen, dan is KPN uit
hoofde van haar universele dienstverplichtingen verplicht deze adressen op het vaste openbare
telefoonnetwerk aan te sluiten. Echter, indien deze eindgebruikers telecommunicatiediensten
van een andere aanbieder wensen af te nemen, is het naar het oordeel van het college
onredelijk KPN te verplichten de betreffende adressen op het telefoonnetwerk aan te sluiten
enkel ten behoeve van de ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk. KPN dient dan namelijk
een nieuwe voedingskabel en/of aftakkabel aan te leggen om de adressen van die
eindgebruikers aan de bestaande netwerkinfrastructuur te koppelen. Dit vereist verschillende
bovengrondse en ondergrondse werkzaamheden. De betreffende eindgebruikers nemen echter
de diensten van een andere aanbieder af. Doordat KPN niet verplicht is een nieuwe
voedingskabel en/of aftakkabel aan te leggen en bijbehorende werkzaamheden te verrichten
enkel en alleen ten behoeve van de ontbundelde toegang tot haar aansluitnetwerk, wordt ook
bereikt dat andere aanbieders gestimuleerd raken zelf de betreffende eindgebruikers aan te
sluiten en daartoe in het opzetten van infrastructuur te investeren. Dergelijke investeringen
werken bevorderlijk voor de economie van de Nederlandse telecommunicatiemarkt en de
concurrentie op die markt, waarvan uiteindelijk de eindgebruiker zal profiteren.

37. Gezien het voorgaande is het college van oordeel dat KPN redelijkerwijs niet meer verplicht is
nieuwe aansluitlijnen te leveren wanneer zij daarvoor een nieuwe voedingskabel en/of
aftakkabel dient aan te leggen teneinde meerdere adressen van eindgebruikers initieel te
koppelen aan de bestaande lokale netwerkinfrastructuur. 'Initieel' geeft aan dat het
uitgangspunt is dat de betreffende adressen nog niet door middel van bestaande invoerkabel
en/of aftakkabels op de bestaande lokale netwerkinfrastructuur aangesloten zijn. Hierbij kan
aldus gedacht worden aan situaties als het uitbreiden van een bestaande woonwijk of het



bouwen van een geheel nieuwe wijk. Deze benadering is in overeenstemming met het oordeel
van het college van 29 juni 2001 en annex 1 van de PIB’s. Immers, aanbieders dienen ook in
staat te zijn om een aansluitlijn te bestellen en geleverd te krijgen indien binnen de reeds
bestaande netwerkinfrastructuur een nieuwe aansluitlijn gerealiseerd dient te worden of indien
de gevraagde aansluitlijn nog niet volledig van hoofdverdeler tot het netwerkaansluitpunt is
uitgevoerd.

38. Concluderend dient naar het oordeel van het college onder het opzetten van volledig nieuwe
lokale netwerkinfrastructuur te worden verstaan: het aanleggen van een nieuwe aftak- en/of
voedingskabel teneinde meerdere adressen van eindgebruikers initieel te koppelen aan de
bestaande lokale netwerkinfrastructuur. Met deze definitie wordt naar het oordeel van het
college een juiste grens getrokken tussen verplicht te leveren nieuwe aansluitlijnen en niet
verplicht te leveren nieuwe aansluitlijnen teneinde eerdergenoemde doelstellingen, het
bevorderen van zowel de concurrentie als de investeringen in het opzetten van eigen
infrastructuur, te bereiken. In het navolgende zal het college ingaan op de conform het
voorgaande op KPN rustende verplichtingen inzake de levering van nieuwe aansluitlijnen aan
andere aanbieders.

Verplichtingen KPN
39. In het aansluitnetwerk zijn ten aanzien van de levering van nieuwe aansluitlijnen diverse

situaties te onderscheiden. Voor zover het gaat om voorbereide aansluitlijnen en niet-
voorbereide aansluitlijnen waarvoor geldt dat een vrij aderpaar in de aftakkabel door middel van
een B-las gekoppeld moet worden aan een vrij aderpaar in de invoerkabel, constateert het
college dat KPN deze op dit moment reeds heeft opgenomen in het RA ULL. Het college zal de
tarifering van de levering van deze typen nieuwe aansluitlijnen op grond van de Verordening in
een afzonderlijk oordeel beoordelen.

40. Voor het onderhavige oordeel zijn derhalve slechts die situaties van belang waarin sprake is van
niet-voorbereide aansluitlijnen waarvoor meer werkzaamheden moeten worden verricht dan het
aanbrengen van een B-las. De volgende situaties kunnen zich dan voordoen in het
aansluitnetwerk.

i. Vrij aderpaar in invoerkabel, geen vrij aderpaar in aftakkabel
Er is een vrij aderpaar beschikbaar in de invoerkabel, maar er is geen vrij aderpaar beschikbaar
in de aftakkabel. In de desbetreffende aftakkabel is echter wel een aderpaar beschikbaar welke
niet in gebruik is (figuur 3). Dit aderpaar is door middel van een B-las verbonden met een
aderpaar in de invoerkabel naar een andere woning welke niet in gebruik is. In dat geval wordt
de ondergrondse B-las bij de andere woning geopend om het aderpaar in de aftakkabel los te
maken van het niet in gebruik zijnde aderpaar in de invoerkabel en deze door te lassen. Op deze
manier komt er een vrij aderpaar in de aftakkabel beschikbaar. Deze wordt vervolgens door
middel van een B-las voor de woning van de eindgebruiker verbonden met het vrije aderpaar in
de invoerkabel (figuur 4). Daarnaast worden de activiteiten, zoals genoemd bij de Voorbereide



Aansluiting uitgevoerd. Indien de aansluitlijn naar het huisadres aanwezig is, maar voor de
levering daarvan twee B-lassen dienen te worden geopend teneinde de invoerkabel te koppelen
aan de aftakkabel, dan is geen sprake van het opzetten van volledig nieuwe lokale
netwerkinfrastructuur. Immers, in dit geval is sprake van het aansluiten van een adres op de
bestaande lokale netwerkinfrastructuur.
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Figuur 3: Niet Voorbereide Aansluiting waarbij een vrij aderpaar beschikbaar is in de invoerkabel, maar geen vrij
aderpaar beschikbaar is in de aftakkabel.
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Figuur 4: Het doorlassen van een aderpaar naar een andere invoerkabel

ii. Vrij aderpaar in de aftakkabel, geen vrij aderpaar in invoerkabel
Er is geen vrij aderpaar meer beschikbaar in de invoerkabel vanaf de woning van de
eindgebruiker naar de aftakkabel. Om een nieuwe aansluitlijn te kunnen leveren dient de
capaciteit in de invoerkabel vergroot te worden. Dit wordt gedaan door de bestaande
invoerkabel te verzwaren of te vervangen. Dit is een ondergrondse activiteit. Tevens dient het
nieuwe aderpaar in de invoerkabel verbonden te worden aan een vrij aderpaar in de aftakkabel.
Dit gebeurt door middel van een ondergrondse B-las. Daarnaast worden de genoemde
activiteiten bij een Voorbereide Aansluiting uitgevoerd (figuur 5).
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Figuur 5: Het verzwaren/aanleggen van een invoerkabel

Indien voor de levering van een nieuwe aansluitlijn de invoerkabel verzwaard dient te worden,
is er geen sprake van het aanleggen van volledig nieuwe lokale netwerkinfrastructuur. In
randnummer 42 zal het college hier nader op ingaan. Indien er een nieuwe invoerkabel
aangelegd dient te worden, dan is naar het oordeel van het college sprake van het gedeeltelijk



opzetten van nieuwe lokale netwerkinfrastructuur. Het college is echter van oordeel dat er geen
sprake is van het opzetten van volledig nieuwe lokale netwerkinfrastructuur. Er wordt immers
niet ook een nieuwe aftakkabel en/of voedingskabel aangelegd. Omdat het hier gaat om het
aanleggen van een zeer beperkt deel van de lokale netwerkinfrastructuur is het college van
oordeel dat deze werkzaamheden op basis van de Verordening en de PIBs door KPN uitgevoerd
dienen te worden. Vanzelfsprekend dient KPN ook nieuwe aansluitlijnen te leveren waarvoor
zowel twee B-lassen dienen te worden geopend als de invoerkabel dient te worden aangelegd.

41. Indien KPN voor de levering van een nieuwe aansluitlijn naast voorgaande werkzaamheden
specifiek ten behoeve van ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk een nieuwe aftakkabel
en/of voedingskabel dient te aan te leggen, dan dient dit gezien de eerdere overwegingen van
het college te worden aangemerkt als het opzetten van volledig nieuwe lokale
netwerkinfrastructuur. Derhalve is KPN niet verplicht nieuwe aansluitlijnen te leveren indien zij
daarvoor een nieuwe aftakkabel en/of voedingskabel dient aan te leggen. De levering van deze
nieuwe aansluitlijnen hoeft dan ook niet in het RA ULL te worden opgenomen.

42. Indien een specifiek adres reeds is aangesloten op bestaande lokale netwerkinfrastructuur en er
in die infrastructuur geen vrije adercapaciteit meer beschikbaar is, dan is er sprake van een
voorraadprobleem in de bestaande lokale netwerkinfrastructuur. Het oplossen van dit
voorraadprobleem, door middel van onder meer het bijleggen van capaciteit, is niet aan te
merken als het opzetten van volledig nieuwe lokale netwerkinfrastructuur. Indien KPN voor de
levering van een nieuwe aansluitlijn bijvoorbeeld de aftakkabel, voedingskabel en/of de
invoerkabel dient te verzwaren dan valt dit dus niet onder de uitzonderingsgrond. Met andere
woorden, in geval van voorraadproblemen in de bestaande lokale netwerkinfrastructuur dient
een verzoek om levering van een nieuwe aansluitlijn zonder meer gehonoreerd te worden.
Wellicht ten overvloede merkt het college op dat hij er van uit gaat dat, gezien het feit dat het
aansluitnetwerk ook wordt gebruikt ten behoeve van de eigen dienstverlening van KPN, een
dergelijke situatie niet voor zal komen. Het enkele feit dat het voorraadprobleem bij de
aanvraag van een nieuwe aansluitlijn opportuun wordt, kan er niet toe leiden dat KPN geen
capaciteitsuitbreiding in haar aansluitnetwerk verricht dan wel alleen hiertoe overgaat wanneer
de kosten voor deze capaciteitsuitbreiding door de verzoekende aanbieder worden vergoed.
Immers, de kosten die KPN maakt ten behoeve van het oplossen van voorraadproblemen en het
uitbreiden van de capaciteit van het aansluitnetwerk dienen als investeringen in dat netwerk te
worden beschouwd. Deze kosten worden via de gebruikelijke afschrijvingen in de tarieven voor
alle aansluitlijnen verwerkt. Ná de betreffende uitbreiding van de capaciteit geldt voor de
levering van de gevraagde nieuwe aansluitlijn een kostengeoriënteerd tarief. De kosten voor het
oplossen van het voorraadprobleem mogen dus niet ten laste komen van de aanbieder die de
betreffende aansluitlijn heeft aangevraagd. Met andere woorden, KPN mag alleen een
vergoeding voor de werkzaamheden om de ontbundelde aansluitlijn op de (met capaciteit)
uitgebreide lokale netwerkinfrastructuur aan te sluiten aan de verzoekende aanbieder in
rekening brengen. Indien KPN bijvoorbeeld voor de levering van een nieuwe aansluitlijn de
invoerkabel dient te verzwaren, dan mag aan de verzoekende aanbieder alleen het



kostengeoriënteerde tarief voor de overige te verrichten werkzaamheden, ten behoeve van de
levering van die aansluitlijn, in rekening worden gebracht.

43. Het college is aldus van oordeel dat binnen het huidige aanbod van KPN voor NLS type 3
verschillende typen nieuwe aansluitlijnen te onderscheiden zijn die onder de werking van de
Verordening vallen en aldus onderdeel vormen van de gereguleerde dienstverlening van KPN ter
zake. De levering van deze typen nieuwe aansluitlijnen en de voorwaarden waaronder dit
gebeurt, dient dan ook te worden opgenomen in het RA ULL waarbij uiteraard geldt dat de
tarieven voor deze typen gebaseerd dienen te zijn op de kosten. KPN dient haar RA ULL dan ook
aan te passen. Meer specifiek dient KPN:
a) De levering van nieuwe aansluitlijnen waarvoor twee B-lassen geopend dienen te worden in

het RA ULL op te nemen en daarvoor een kostengeoriënteerd tariefvoorstel te doen;
b) De levering van nieuwe aansluitlijnen waarvoor een invoerkabel dient te worden aangelegd

in het RA ULL op te nemen en daarvoor een kostengeoriënteerd tariefvoorstel te doen.
c) De levering van nieuwe aansluitlijnen waarvoor zowel twee B-lassen dienen te worden

geopend als de invoerkabel dient te worden aangelegd, in het RA ULL op te nemen en
daarvoor een kostengeoriënteerd tariefvoorstel te doen.

44. Daarbij is het college van oordeel dat KPN de hierboven genoemde nog in het RA ULL op te
nemen typen nieuwe aansluitlijnen dient op te nemen in de zogenaamde Overeenkomst Service
Niveaus voor MDF Access Services.

Informatie
45. KPN stelt aanbieders op dit moment in de gelegenheid om via de zogenaamde TIE-gateway na

te gaan via welk type NLS een specifiek adres aangesloten zou kunnen worden. Naar het oordeel
van het college dient KPN bij de levering van nieuwe aansluitlijnen en informatie ten behoeve
van die levering, de volgende uitgangpunten te hanteren.

46. KPN dient nieuwe aansluitlijnen zo efficiënt en voordelig mogelijk aan de verzoekende
aanbieder te leveren. Dat wil zeggen dat KPN die aansluitlijn dient te leveren waarvoor de
minste werkzaamheden vereist zijn en waaraan de laagste kosten voor de andere aanbieder zijn
verbonden. Gelet op het huidige aanbod van KPN dient dit tot gevolg te hebben dat KPN in
beginsel NLS type 1 levert, tenzij voor de aansluiting van het specifieke adres meer
werkzaamheden zijn vereist waardoor er sprake is van een ander type NLS. De bewijslast ter
zake rust bij KPN.

47. Indien KPN bij de aanleg en levering van een nieuwe aansluitlijn ten behoeve van een andere
aanbieder de mogelijkheid aangrijpt om tegelijkertijd voorraadproblemen in haar netwerk op te
lossen of saneringen en verbeteringen in haar netwerk door te voeren, dan mogen de kosten
voor deze werkzaamheden op geen enkele wijze aan de betreffende aanbieder in rekening
worden gebracht. Immers, de verzoekende aanbieder hoeft niet voor werkzaamheden te betalen
die niet nodig zijn voor de levering van de gevraagde nieuwe aansluitlijn.



48. KPN beschikt voorts uit hoofde van haar positie als exploitant van het aansluitnetwerk over alle
relevante informatie over de (voorraad)situatie in het aansluitnet. Zo kan KPN uit de
netwerkadministratiesystemen aflezen welke werkzaamheden vereist zijn voor de aanleg en
levering van de gevraagde aansluitlijn. Deze informatie is voor de andere aanbieders
noodzakelijk teneinde te kunnen beslissen of zij daadwerkelijk een nieuwe aansluitlijn
aanvragen op dat specifieke adres. Zoals eerder opgemerkt biedt KPN op dit moment de
mogelijkheid om vooraf na te gaan via welk type NLS een specifiek adres aangesloten kan
worden. KPN is als exploitant van het aansluitnetwerk verantwoordelijk voor de kwaliteit van
deze informatie. Zoals het college ook reeds in zijn oordeel van 29 juni 2001 heeft aangegeven
impliceert de verplichting om aan (andere) aanbieders informatie te verstrekken over de
mogelijkheden en de voorwaarden waaronder KPN ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk
en bijbehorende faciliteiten biedt, dat KPN ook verantwoordelijk is voor de juistheid en
volledigheid van deze bedoelde informatie. De levering en kwaliteit van informatie in het RA
ULL dient dan ook als een resultaatsverbintenis te worden opgevat en onderdeel te vormen van
een af te sluiten Service Niveau Overeenkomst tussen KPN en aanbieder. In dit kader acht het
college het onredelijk indien achteraf op basis van nacalculatie een duurder type NLS in
rekening wordt gebracht bij een aanbieder wanneer de informatie in de
netwerkadministratiesystemen van KPN niet correct was.

49. Het college is ten slotte van oordeel dat aanbieders ook in staat dienen te zijn om te
beoordelen of een specifieke hoofdverdeler en de daarop aangesloten kabelverdelers voldoende
marktvraag kan genereren om de investeringen die noodzakelijk zijn om ontbundelde toegang
tot het aansluitnetwerk te leveren, terug te verdienen. Met andere woorden, aanbieders dienen
in staat te zijn hun business case op een specifieke hoofdverdeler en/of kabelverdeler te
bepalen. Hiertoe dienen aanbieders in elk geval over de volgende informatie te kunnen
beschikken.
− Per hoofdverdeler het totaal aantal aderparen en het aantal vrije aderparen;
− Per kabelverdeler het totaal aantal aderparen en het aantal vrije aderparen;
− Per aftakkabel op een kabelverdeler het aantal aderparen en het aantal vrije aderparen.

50. Het college is van oordeel dat KPN deze informatie onder transparante, billijke en non-
discriminatoire voorwaarden en kostengeoriënteerde tarieven dient op te nemen in het RA ULL.
De wijze waarop aanbieders inzicht wordt gegeven in de situatie in het aansluitnetwerk
geschiedt bij voorkeur door middel van toegang tot de daartoe relevante informatiesystemen
van KPN.

H. Oordeel
Gezien zijn overwegingen is het college van oordeel dat het huidige RA ULL van KPN niet voldoet
aan de daartoe bij de Verordening en het oordeel van 29 juni 2001 gestelde eisen. Het college legt
KPN hierbij op grond van artikel 4, onder 2, sub a, van de Verordening op haar aanbod conform
bovenstaande overwegingen aan te passen. Meer specifiek dient KPN:



1. De levering van nieuwe aansluitlijnen waarvoor twee B-lassen geopend dienen te worden
binnen twee weken na dagtekening van dit oordeel in haar RA ULL op te nemen, te publiceren
alsmede aan het college voor te leggen, en daarbij binnen dezelfde termijn bij het college een
kostengeoriënteerd tariefvoorstel in te dienen;

2. De levering van nieuwe aansluitlijnen waarvoor een invoerkabel dient te worden aangelegd
binnen twee weken na dagtekening van dit oordeel in haar RA ULL op te nemen, te publiceren
alsmede aan het college voor te leggen, en daarbij binnen dezelfde termijn aan het college een
kostengeoriënteerd tariefvoorstel voor te leggen;

3. De levering van nieuwe aansluitlijnen waarvoor zowel twee B-lassen dienen te worden geopend
als een invoerkabel dient te worden aangelegd binnen twee weken na dagtekening van dit
oordeel in haar RA ULL op te nemen, te publiceren alsmede aan het college voor te leggen, en
daarbij binnen dezelfde termijn aan het college een kostengeoriënteerd tariefvoorstel voor te
leggen;

4. Andere aanbieders in staat te stellen hun business case op een specifieke hoofdverdeler te
bepalen door hen in ieder geval tegen transparante, billijke en non-discriminatoire
voorwaarden en kostengeoriënteerde tarieven de volgende informatie ter beschikking te stellen:
a) Per hoofdverdeler het totaal aantal aderparen en het aantal vrije aderparen;
b) Per kabelverdeler het totaal aantal aderparen en het aantal vrije aderparen;
c) Per aftakkabel op een kabelverdeler het aantal aderparen en het aantal vrije aderparen.

KPN dient deze informatievoorziening binnen vier maanden na dagtekening van dit oordeel in
haar RA ULL op te nemen, te publiceren alsmede aan het college voor te leggen. KPN dient het
college zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen zes weken na dagtekening van dit oordeel
inzicht te geven in de wijze waarop zij aan deze aanpassing van haar RA ULL invulling geeft dan
wel zal geven.

zulks met inachtneming van al hetgeen het college in het onderhavige oordeel heeft overwogen.

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT,
namens het college,

drs. H.C. Bakker, secretaris


