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Bijlage - Aandachtspunten in de regelgeving

Aandachtspunt Voorstel oplossing
1. Lange doorlooptijden: doorlooptijden in

besluitvormingsprocedures geven vaak onvoldoende snel
uitsluitsel aan de markt over de werking van een besluit van
OPTA. Bij bezwaarprocedures tegen een besluit, waaraan een
consultatie vooraf is gegaan, worden in de praktijk zelden nieuwe
argumenten van belanghebbenden aangevoerd.

Onderzoeken of in voorkomende gevallen – en met
inachtneming van het belang van adequate
rechtswaarborgen - stappen in het besluitvormingsproces
gepasseerd kunnen worden zoals het achterwege laten van
de bezwaarprocedure en het mogelijk maken om direct
beroep in te stellen.

2. Het vaststellen van een oordeel door OPTA wordt niet aangemerkt
als besluit. Partijen die belang hebben bij een oordeel kunnen pas
in een laat stadium daartegen opkomen, bijv. pas nadat een
aanwijzing is gegeven of door een voor beroep vatbare beslissing
van OPTA te vragen.
Het bovenstaande geldt ook de bevoegdheden van het college
terzake van de beoordeling van de kostenoriëntatie van tarieven
voor interconnectie en bijzondere toegang. Er bestaat zo een met
het oog op de wenselijke marktontwikkeling te grote
afhankelijkheid van de gereguleerde marktpartij. Ook leidt dit tot
tempovertraging in besluitvorming door OPTA, met nadelige
effecten voor andere aanbieders en de concurrentieontwikkeling.

Oordelen van het college zouden als besluit met
rechtsgevolg moeten worden aangemerkt, die zichtbaar
zijn voor derden en waartegen belanghebbenden
desgewenst direct kunnen opkomen. Belanghebbenden
moeten zijn diegenen wier concurrentiepositie  of
afnemersbelangen worden geraakt door het oordeel.

3. Schaarste aan capaciteit in netwerken, schaarste aan
interconnectieverbindingen en het niet altijd ‘state of the art’zijn
van netwerken kan markttoegang  en de interoperabiliteit van
netwerken belemmeren. Bovendien kan schaarste tot risico’s
leiden voor de continuïteit.

Mogelijkheid tot opleggen verplichting om netwerken te
laten voldoen aan de “eisen des tijds” (vgl. voormalig art.
3 lid 3 Wtv. en 2.1 BART)

4. Toezicht OPTA op basis van de Tw is technologie-afhankelijk
(geënt op traditionele spraaktelefonie). Dit leidt bijvoorbeeld tot
twijfel over de toereikendheid van het wettelijk kader om
toegangsproblemen op datanetten tegen te gaan. Dit is belangrijk
voor internettoegang van het publiek.

Aanpassing Tw zodat naleving van de doelstellingen van de
Tw zeker worden gesteld in overeenstemming met de snelle
technologische veranderingen. Gezien de snelheid van deze
ontwikkelingen kan hiermee niet gewacht worden tot de
herziening van de Europese telecommunicatieregels.
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5. Tempovertraging in concurrentie ontwikkeling vanwege

individuele noodzaak voor partijen om in vergelijkbare situaties
ieder voor zich een geschil aanhangig te maken om eenzelfde
resultaat te bereiken.

De mogelijkheid voor OPTA om – binnen de
randvoorwaarden van het non-discriminatieprincipe  -  in
voorkomend geval over te gaan tot algemeen verbindend
verklaring van de uitkomst van een geschil zodat andere
aanbieders in vergelijkbare situaties niet eveneens een
geschil met dezelfde strekking aanhangig moeten maken.

6. Verplichting tot aankiesbaarheid van nummers is niet afzonderlijk
geregeld. Het duurt lang voordat voorheen ongebruikte codes
(bv. 084) ook daadwerkelijk worden aangeboden, wat niet
bevorderlijk is voor innovatieve diensten en bovendien leidt tot
oneigenlijk gebruik van nummers met andere bestemmingen.

Wijziging zodat aankiesbaarheid van nummers kan worden
afgedwongen.  In hoofdstuk 4 een verwijzing opnemen
naar hoofdstuk 6 en opnemen dat interconnectie niet
alleen tot stand wordt gebracht m.b.t. interoperabiliteit
maar ook m.b.t. aankiesbaarheid.

7. Wijze van toestemming voor het doen van ongevraagde oproepen
voor commercië le, ideë le of charitatieve doeleinden is niet
geregeld. In het algemeen komt bij de voortschrijdende
technologie de persoonlijke levenssfeer in het gedrang.
Gedragingen als ongevraagd SMS-berichten met commercië le
doeleinden versturen kunnen lastig worden aangepakt. Toezicht
op generieke privacy-aspecten is moeilijk te effectueren zonder
uitvoeringsmaatregelen

Opstellen van a.m.v.b. om deze ontwikkeling tegen te
gaan. Deze a.m.v.b. is in de wet genoemd, maar nog niet
gerealiseerd.

8. De bevoegdheid van OPTA tot het opleggen van een bestuurlijke
boete (max. fl. 1 miljoen) wijkt af van het regime van de
Mededingingswet, terwijl Telecommunicatiewet en Postwet
vergelijkbare wetten  zijn, gericht op concurrentie. Potentieel
hoge boetes hebben niet in de laatste plaats een preventief
effect, wat de naleving van wettelijke regels bevordert.

Wijziging van Telecommunicatiewet en Postwet, die het
mogelijk maakt om een maximale boete op te leggen van
10% van de omzet overeenkomstig art. 57
Mededingingswet.

9. Voor huurlijnen gelden geen duidelijke regels aan
leveringstermijnen. Dit leidt tot vertraging in de ontwikkeling van
concurrentie.

Opnamen van heldere leveringsplichten voor huurlijnen in
het BOHT.


