
OPENBARE VERSIE 

Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer 
drs. F.H.W. Vergouwen RC OPTA/AM/2009/200792  (070) 315 92 79 
Datum Onderwerp Bijlage(n) 
9 april 2009 Marktconsultatie ontwerpbesluit Tariefregulering 

ontbundelde glastoegang (niet-FttH) 
 

   
Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) doet 
hierbij mededeling van het ontwerpbesluit Tariefregulering ontbundelde glastoegang (niet-FttH). In dit 
besluit wordt de in het marktanalysebesluit van 19 december 2008 (kenmerk OPTA/AM/2008/202719) 
aan KPN opgelegde tariefverplichting wat betreft ODF-access (niet-FttH) nader door het college 
ingevuld, en wel met het EDC/WPC systeem, waarmee het marktbesluit wordt gewijzigd in de zin van 
aangevuld.  
 
Dit ontwerpbesluit 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.  
 
Tot en met 20 mei 2009 kunnen belanghebbenden mondeling of schriftelijk hun zienswijze op het 
ontwerpbesluit naar voren brengen. Van mondeling naar voren gebrachte zienswijzen wordt een 
verslag gemaakt. Schriftelijke zienswijzen dienen zowel per post als per e-mail te worden ingediend 
onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerpbesluit Tariefregulering ontbundelde glastoegang (niet-FttH)’. 
Het postadres is: OPTA, ter attentie van het college van OPTA, postbus 90420, 2509 LK Den Haag, en 
het e-mailadres is: WPC@opta.nl.  
 
Indien een zienswijze vertrouwelijke gegevens bevat, wordt belanghebbenden verzocht om bij 
indiening van hun zienswijze gemotiveerd aan te geven welke dat zijn. Het college verzoekt 
belanghebbenden daarbij tevens om op het moment van indiening zowel een vertrouwelijke als een 
openbare versie in te dienen. Tijdig ingediende zienswijzen worden toegevoegd aan het dossier dat 
reeds ter inzage ligt. 
 
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 ontwerpbesluit. 

 

Aan: 
Marktpartijen 
   



OPENBARE VERSIE 

Met eventuele vragen kunt u zich wenden tot de in het briefhoofd vermelde contactpersoon. 
 
Hoogachtend, 
 
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
namens het college, 
Plv. afdelingshoofd afdeling Markten  
 
 
 
 
 
drs. J.G.J. Keetelaar 
 


