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Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) doet 
hierbij mededeling van het ontwerp besluit inzake de tariefregulering van ontbundelde glastoegang 
(FttH) (kenmerk OPTA/AM/2008/202876; hierna: ontwerp tariefbesluit). Dit ontwerp tariefbesluit was 
reeds op 19 december 2008 in voorontwerp op de website van OPTA geplaatst. 
 
Het tariefbesluit ontbundelde glastoegang (FttH) wordt conform artikel 6b.1 van de 
Telecommunicatiewet voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, 
beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.  
 
Zoals op 19 december in de brief met kenmerk OPTA/AM/2008/202908 is aangekondigd, start heden, 
8 januari 2009, de periode van nationale consultatie van dit besluit.  
 
Het ontwerp tariefbesluit is op 8 januari 2009 aan belanghebbenden toegestuurd en gepubliceerd op 
de website van OPTA (www.opta.nl). Vanaf 8 januari 2009 ligt het ontwerp gedurende zes weken ter 
inzage ten kantore van OPTA. Het ontwerp tariefbesluit kan iedere werkdag tussen 10.00 uur en 16.00 
uur worden ingezien. Indien u het ontwerp wilt inzien, wordt u verzocht contact op te nemen met 
Marian van Druten, m.vandruten@opta.nl of (070) 315 3547. 
 
Tot en met 18 februari 2009 kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze op het ontwerp 
tariefbesluit naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen zowel per post als per e-mail te 
worden ingediend, onder vermelding van “Zienswijze ontwerp tariefbesluit ontbundelde glastoegang 
(FttH)”. Het postadres is: OPTA, ter attentie van het college van OPTA, postbus 90420, 2509 LK Den 
Haag. Het e-mailadres is: All-IP@opta.nl.  
 
Indien een zienswijze vertrouwelijke gegevens bevat, wordt belanghebbenden verzocht om gelijktijdig 
met de indiening van de zienswijze gemotiveerd aan te geven welke dat zijn. Het college verzoekt 
belanghebbenden daarbij tevens om op datzelfde moment zowel een vertrouwelijke als een openbare 
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versie van hun zienswijze in te dienen. Tijdig ingediende zienswijzen worden toegevoegd aan het 
dossier dat reeds ter inzage ligt. 
 
Voorts kunnen belanghebbenden hun zienswijze (ook) mondeling naar voren brengen tijdens de door 
het college op donderdag 5 februari 2009 georganiseerde hoorzitting. Deze hoorzitting zal 
plaatsvinden van 10.00 uur tot naar verwachting 12.30 uur, ten kantore van OPTA. Van mondeling 
naar voren gebrachte zienswijzen wordt een verslag gemaakt. 
 
Indien u van de gelegenheid gebruik wilt maken om uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, 
wordt u verzocht dit uiterlijk donderdag 22 januari 2009 per e-mail kenbaar te maken aan Marian van 
Druten (m.vandruten@opta.nl). In deze e-mail dient u aan te geven (i) de door u benodigde spreektijd, 
en (ii) de namen van de personen in uw delegatie. In het geval u uitsluitend als toehoorder aanwezig 
wilt zijn, kunt u bij uw eveneens uiterlijk 22 januari te ontvangen aanmelding volstaan met de namen 
van de personen in uw delegatie. 
 
Na het sluiten van de termijn voor het indienen van de zienswijzen zal het college deze zienswijzen 
inventariseren en beoordelen of deze moeten leiden tot een wijziging in het ontwerp tariefbesluit.  
 
Hoogachtend, 
 
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
namens het college, 
Hoofd afdeling Markten 
 
 
 
 
 
drs. D.I. Bos 
 


