Besluit
Openbaar (openbare versie van OPTA/TN/2006/202465)
Allen & Overy
Mevrouw mr Q.J. Tjeenk Willink
Postbus 75440
1070 AK AMSTERDAM
1070AK75440

Contactpersoon

Ons kenmerk

Uw kenmerk

Doorkiesnummer

drs. P.J. Hoogendoorn

OPTA/TN/2006/202511

19922-01020
AMCP: 121858.2

(070) 315 35 03

Datum

Onderwerp

21 augustus 2006

Begunstigingstermijn Last onder dwangsom CPST

Bijlage(n)

Geachte mevrouw Tjeenk Willink,
Bij brief van 16 augustus 2006, met bovengenoemd kenmerk, heeft u het college van de
Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college), namens uw cliënt Koninklijke
KPN N.V. (hierna: KPN), onder andere verzocht om verlenging van de begunstigingstermijn zoals
gesteld in zijn besluit van 4 augustus 2006 (kenmerk: OPTA/TN/2006/202372).
Naar aanleiding van uw verzoek bericht het college u als volgt.
Ten aanzien van de door KPN benoemde zevende combi-aanbieding (ofwel: de bundel van KPN TV
met BelBasis), en gelet op de door haar aangedragen praktische bezwaren, verlengt het college de
begunstigingstermijn zoals gesteld in zijn besluit van 4 augustus 2006 tot acht weken na de uitspraak
van het CBb in de beroepsprocedure tegen het retailbesluit van het college. De begunstigingstermijn
voor de overige zes combi-aanbiedingen blijft onveranderd en is door het college vastgesteld op drie
weken na 4 augustus 2006.
Voor de volledigheid wijst het college u erop dat het bezwaarschrift van KPN van 16 augustus 2006,
gericht tegen het besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
(hierna: het college) van 4 augustus 2006, OPTA/TN/2006/202372, op grond van artikel 6:19, eerste
lid, Awb mede gericht is tegen het onderhavige besluit.
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Het college hoopt u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT,
namens het college,
Hoofd Telefonie & Nummers

Drs. D.I. Bos

Bezwaar
Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is
bekendgemaakt bezwaar maken bij het College van de OPTA.
Het postadres is: College van de OPTA, t.a.v. afdeling Telefonie & Nummers, Postbus 90420, 2509 LK Den Haag.
Het bezwaarschrift 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 bezwaar is gericht bevatten. Voorts moet het bezwaarschrift de gronden van het
bezwaar bevatten.

Het college wijst u op de mogelijkheid die de Algemene wet bestuursrecht de indiener van een bezwaarschrift biedt, om in dat
geschrift het college te verzoeken de bezwaarschriftenfase over te slaan. Indien het college uw verzoek inwilligt, zal uw
bezwaarschrift worden doorgezonden naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven te Den Haag en daar als beroepschrift
worden behandeld. De procedure kan daardoor worden verkort. Indien het college uw verzoek niet inwilligt, staat tegen deze
beslissing geen beroep open en zal uw bezwaarschrift door het college worden behandeld.
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