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Opmerkingen

• Marktafbakening: ACT onderschrijft conclusie

OPTA

• Dominantie analyse: idem met de volgende

opmerkingen:

– RN 138. Aansluitnetwerk wordt niet gebruikt voor

aanbieden voice: zie ACT bijdrage obstakels voor voice 

overstap, nu aangevuld met ontbreken van 

verplichtingen op lokale doorgifte markt.

• Verplichtingen: Aandachtspunten



Verplichtingen

• Level playing field:

– RN 115: alle diensten kunnen leveren 
• Raull bevat thans geen afdoende SLA voor (S&I) voor het

aanbieden van huurlijnen 

– Co-mingling aanbod moet worden opgenomen in 
referentie aanbod

• Inherent aantrekkelijker dan colloceren in aparte ruimte
derden: time to market, lagere kosten

– Telco’s moeten zelfde efficienties kunnen behalen als
KPN.

• Telco’s kunnen thans door hun aangestuurde gecertificeerde  
monteurs alleen werkzaamheden laten verrichten in telco
domein I.t.t. KPN zelf



Tarieven
• Noodzaak tot herbalancering tarieven van linesharing en 

full unbundling
– Obstakel voor voice overstap

– Telco’s dragen onevenredig groot deel van de  kosten van 
leegstand van het aansluitnet

• Kostentoerekeningssysteem
– Terugkerende misere

– Intransparant proces, marktpartijen kunnen nauwelijks inspreken 

– Voorkeur voor zoveel mogelijk benchmark benaderingen

• Alleen kosten toerekenen voor dienstuitbreidingen die voor
marktpartijen voordelen opleveren en dus overeengekomen
zijn

• RN 263: ontbreken van bestaande en potentiele
concurrenten, waarom dan keuze voor WPC2?



Strategisch product ontwerp

• Collocatie in foorprints ipv vierkante

meters. Een noodzakelijke extra CDF voor

een FC kost daarmee een FP (als kleinste

eenheid)

• In huidige contract: Electriciteits-afname/ 

footprints en beperking aan warmte afgifte

kloppen niet met elkaar. Men kan zijn

footprints niet volledig benutten



Samenhang met andere

ontwerpbesluiten
• Vaste telefonie: WLR voor N*ISDN-2 in de kleinzakelijke

markt is eveneens noodzakelijke verplichting

• Lokale doorgifte: Verplichting nodig waardoor partijen die 
zijn uitgerold naar LAPs profijt kunnen hebben van hun
reeds aanwezige transmissie

• Huurlijnen: integraal loslaten van verplichtingen in 
wholesale huurlijnen van groter dan 2 Mb zonder enige
uitfasering leidt tot grote potentiele schade bij afnemers
van deze diensten van KPN.

• Wholesale breedband: Bistrstroom voor consumenten
noodzakelijke voor achterwaartse integratie.


