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Geachte mevrouw De Vries,

Bij brief van 2 april jl. heeft het college de eindrapportage inzake de evaluatie van OPTA, zoals uitgevoerd
door bureau Twynstra Gudde, ontvangen. Conform uw verzoek doet het college u hierbij zijn reactie
toekomen. Daarbij levert het college tevens zijn eerste bijdrage aan de discussie over de toekomst van
het toezicht op de telecommunicatie- en postmarkten, zoals ondersteund door het rapport van het
bureau Berenschot.
Herkenbaar en reë el
Het college acht het door de onderzoekers geschetste beeld herkenbaar en reëel. Gedurende het
evaluatieproces heeft het college er steeds op aangedrongen dat de rapportage niet een inventarisatie
zou zijn van meningen van belanghebbenden, maar juist een gezaghebbend, deskundig en objectief
oordeel van de onderzoekers en de door hen geraadpleegde experts zou bevatten. Het rapport voegt zo
immers meerwaarde toe aan vanuit verschillende deelbelangen gekleurde opvattingen. Naar de mening
van het college is Twynstra Gudde erin geslaagd een gezaghebbend, deskundig en objectief rapport op te
stellen.
Het college is blij met het positieve oordeel. Dat neemt niet weg dat er nog veel te verbeteren valt. De
rapportage geeft daarvoor aanwijzingen, maar ook het college zelf heeft de ambitie om het functioneren
van OPTA en van het gehele toezichtsarrangement op tal van punten verder te verbeteren. In deze brief
wordt een beeld geschetst van de activiteiten die het college daartoe onderneemt en worden voorstellen
gedaan voor verbeteringen die alleen met de medewerking van de regering dan wel de wetgever tot stand
kunnen komen.
Kanttekeningen
Uiteraard bevat een zo veelomvattende rapportage punten, waarbij het college gekozen zou hebben voor
andere accenten of nuances. Ook zijn er punten waarbij de weergave van feiten wellicht niet de hoogste
graad van perfectie heeft bereikt. In het licht van de over-all kwaliteit van het rapport acht het college
het niet zinvol daarop gedetailleerd in te gaan. Drie algemene kanttekeningen wil het college wel maken:
a. Diensten- of infrastructuurconcurrentie
Een belangrijk onderwerp bij het beoordelen van het optreden van het college op het gebied van de
telecommunicatiemarkt is, of OPTA de infrastructuurconcurrentie voldoende heeft bevorderd dan wel te
eenzijdig de nadruk heeft gelegd op het bevorderen van dienstenconcurrentie. Hierover wil het college
het volgende opmerken. De balans tussen diensten- of infrastructuurconcurrentie is vrijwel volledig door
de regelgeving bepaald, en niet eens op Nederlands maar op Europees niveau. De Europese richtlijnen
zijn gebaseerd op een eenduidige keuze vóór laagdrempelige, kostengeorië nteerde toegang tot
netwerken van incumbents en tégen industriepolitieke sturing van de voorwaarden voor deze toegang.
Dat is een terechte keuze. Het bewerkstelligen van toegang tot (schaarse) infrastructuur is in een
netwerkgebonden sector als telecommunicatie essentieel voor de totstandkoming van concurrentie op
korte termijn, juist vanwege de aanwezigheid van verticaal geïntegreerde (voormalige) monopolisten en
de hoge kosten voor aanleg van (nieuwe) infrastructuur. Snelle opbouw van marktposities in de
dienstenmarkt faciliteert infrastructuurconcurrentie op langere termijn. Ook de onderzoekers van
Twynstra Gudde trekken deze conclusie. Hun oordeel dat OPTA daarmee de juiste keuze heeft gemaakt
moet echter mede worden gericht aan het adres van de Europese en Nederlandse regelgevers.



Binnen de gegevens kaders heeft OPTA wel mogelijkheden benut ter bevordering van
infrastructuurconcurrentie1. Het college ziet in de beoordeling van de onderzoekers reden aan te nemen
dat de gehanteerde mix van concurrentiebevorderende maatregelen de beoogde effecten heeft
gesorteerd. Daarbij wordt opgemerkt dat gepaste stimulering van dienstenconcurrentie ook niet ten koste
gaat van de aanleg van nieuwe infrastructuur. Dit blijkt ook uit recent onderzoek2 uitgevoerd in opdracht
van OPTA en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Hieruit blijkt dat ondanks strikte kostenorië ntatie
van interconnectietarieven en een neerwaarts effect van dienstenconcurrentie op de
eindgebruikerstarieven in 2000, dit aanbieders niet geremd heeft in het doen van investeringen. Verder
blijkt dat investeringen worden aangedreven door lange termijn strategische motieven en dat korte
termijn prijsontwikkelingen daarop weinig invloed hebben. Voor de korte termijn wordt in het onderzoek
aanbevolen prikkels te geven voor dienstenconcurrentie, waarbij nieuwe toetreders worden gestimuleerd
tot het aanleggen van eigen netten, door geleidelijke verhoging van toegangstarieven3.
b. Effect van wet- en regelgeving of keuze van OPTA?
Behalve op het gebied van de balans tussen infrastructuur- en dienstenconcurrentie is ook op andere
terreinen de vraag relevant, of bepaalde effecten (bedoeld of onbedoeld) worden opgeroepen door de
wetgeving dan wel door maatregelen waarbij OPTA een eigen invulling gaf aan beleidsruimte. Een
voorbeeld hiervan is de beoordeling van OPTA’s besluit tot verlenging van de goedkeuring van het
kostentoerekeningssysteem van TPG. Onderzoekers constateren de rechtmatigheid en juistheid daarvan
niet te kunnen beoordelen aangezien niet kon worden vastgesteld of voldoende rekening is gehouden
met de Europese richtlijn die hieraan nadere voorschriften verbond. Deze richtlijn was op dat moment
nog niet in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd, zodat OPTA zich daarop nog niet kon baseren.
De veronderstelling dat OPTA zich met voorbijgaan aan de vigerende nationale wetgeving zonder meer
zou kunnen baseren op de richtlijn is volgens het college onjuist.
Hoewel het niet tot de opdracht van onderzoekers behoorde om de wet- en regelgeving zelf te
beoordelen, kan het oordeel over het optreden van OPTA niet los worden gezien van de wettelijke
mogelijkheden. Het rapport scheidt dit niet op alle plaatsen even effectief.
Het college heeft goede nota genomen van de kanttekeningen die blijkens het rapport worden geplaatst
bij toepassing door OPTA van het wettelijk kader. Zou zo het college niet altijd de ruimte van het wettelijk
kader volledig hebben benut. Anderzijds wordt echter ook de observatie aangetroffen, dat OPTA juist de
grenzen van de wet opzoekt. Dit laatste is herkenbaar. De wet- en regelgeving waarmee het college werkt
is relatief nieuw en de reikwijdte van bepalingen in concrete gevallen valt niet altijd direct uit de
wetstekst af te lezen. Uit de missie van OPTA volgt dat het college in dergelijke situaties inderdaad
zonodig de grenzen van de wet verkent. Het college neemt de stelling dat de mogelijkheden van het
wettelijk kader nog beter kunnen worden benut dan ook ter harte.
c. Relatie tussen OPTA en het ministerie van Verkeer en Waterstaat
De constatering van het college, dat het rapport een herkenbaar en reë el beeld bevat, geldt ook voor de
kritische opmerkingen over de relatie tussen OPTA en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Verschil
van inzicht over OPTA’s visie op de eigen missie en de mate van interventie die nodig is om
marktverhoudingen en (post)monopolie in goede banen te leiden, is daarvan de kern.
Het college pleit ervoor dit wel in proportie te blijven zien. Twee individuen, groepen of instellingen die
op hoofdlijnen juist erg gelijkgestemd zijn, kunnen verschil van mening over details soms slecht
hanteren. Daarvan is hier sprake. Over hoofdzaken bestaat tussen het ministerie en OPTA grote
overeenstemming. Met verschillen van inzicht over details moet functioneler worden omgegaan dan tot

1 Infrastructuurconcurrentie is onder meer gestimuleerd door het besluit tot stapsgewijze daling van
(vaste)telefoontarieven (in tegenstelling tot een daling ‘ineens’) om zo alternatieve infrastructuren (kabel) de
mogelijkheid te bieden een concurrerende dienst in de markt te zetten en de daarvoor benodigde investeringen te
doen. Ook het besluit van OPTA tot herbalancering van de abonnements -en telefoontarieven heeft hieraan
bijgedragen. Een ander voorbeeld betreft het besluit om voor tariefstelling voor toegang tot de ontbundelde
aansluitlijn een in de tijd stijgende tariefstelling voor te staan. Hierdoor wordt aan marktpartijen een
investeringsprikkel gegeven tot het aanleggen van een eigen (alternatieve) infrastructuur.
2 M. Cave et al.: ”The relationship between access pricing regulation and infrastructure competition", Brunel
University; te vinden op: www.opta.nl.
3 Het hierboven genoemde regime voor toegang tot de ontbundelde aansluitlijn van KPN is daarvan een voorbeeld.



nu toe. Het college is ervan overtuigd dat aan beide zijden de intentie hiertoe aanwezig is, en zal zich
voor effectuering van verbeteringen gaarne inzetten.
Aandachtspunt is wel dat het debat over de noodzakelijke mate van interventie zich niet alleen, of
wellicht zelfs niet primair moet afspelen tussen OPTA en V&W, maar tussen V&W en de partijen en
belanghebbenden in de markt en in belangenorganisaties. In dit kader is het opvallend, dat uit het
rapport van Twynstra Gudde en uit andere signalen blijkt dat marktpartijen nu juist vragen om méér
interventies, méér instrumenten en een méér actieve opstelling van OPTA. Het college pleit ervoor dat
ministerie, marktpartijen en belangenorganisaties dat debat ook meer direct met elkaar aangaan.
Verbeteringen in OPTA’s functioneren
Uit de evaluatie kunnen aanwijzingen worden geput met betrekking tot verbeteringen die moeten worden
aangebracht in het functioneren van OPTA. Dat betreft in ieder geval een aantal aspecten van de
bedrijfsvoering bij OPTA. De opmerkingen in het rapport sporen grosso modo met de voornemens die het
college zelf eerder heeft geformuleerd om, nu OPTA’s ambtelijk apparaat het karakter van een
pioniersorganisatie definitief achter zich laat en er ruimte ontstaat om naast de uitoefening van de
primaire taken ook puntjes op de i te zetten met betrekking tot het intern beheer, een
professionaliseringsslag te maken. De intensieve externe feedback waaraan een organisatie als OPTA is
blootgesteld vormt daarbij een voortdurende prikkel tot zelfverbetering. Hoewel de OPTA-organisatie nog
steeds (de gevolgen van) groei te verwerken heeft, zijn dan ook verschillende verbeteringsprojecten
gaande met betrekking tot terreinen als financieel beheer, planning en control en administratieve
processen. De aandachtspunten die voortvloeien uit het rapport-Twynstra Gudde zullen daarbij worden
betrokken.
Het college is – los van de evaluatie – zelf nog niet tevreden over het tempo en de diversiteit waarmee hij
in staat is geschillen tot een oplossing te brengen. Dat heeft ertoe geleid dat met uw medewerking naast
de voorzitter ook een ander lid van het college nu meerdere dagen per week binnen het bureau van OPTA
werkzaam is, zich specifiek richtend op de efficië ntie en snelheid van geschilbeslechtingsprocessen en de
ontwikkeling van aanvullende vormen van geschilinterventies, teneinde maatwerk te kunnen leveren dat
aansluit bij de stijgende behoefte in de markt.
Verbeteringen in het wettelijk instrumentarium
Zoals gezegd is de effectiviteit van OPTA’s taakuitvoering mede afhankelijk van de kwaliteit van het
wettelijk instrumentarium. Er bestaat bij het college zorg over de kwaliteit van het instrumentarium. Over
concrete hiaten in wet- en regelgeving vindt met het ministerie geregeld overleg plaats, hetgeen ook
regelmatig leidt tot aanpassingen. Toch wil het college ook in meer algemene zin aandacht vragen voor
het volgende. In de marktverhoudingen in de telecommunicatiemarkt is ‘time to market’een zeer
belangrijke factor. Daarmee is ook het tempo waarmee (ge- of misbruik van) ongelijke
machtsverhoudingen kunnen worden gecorrigeerd, van groot belang. Het huidige wettelijk
instrumentarium van het college is daarop onvoldoende ingesteld. Zo wordt de mogelijkheid tot
corrigerend optreden soms afhankelijk gemaakt van geschillen of klachten van partijen, die zich dat in de
onderlinge machtsverhoudingen slecht kunnen veroorloven. Ook moeten soms nodeloos veel procedurele
stappen worden doorlopen voordat het college een op rechtsgevolg gericht besluit kan nemen. En last
but not least leiden de procedures van consultatie, besluitvorming, bezwaar, beroep en hoger beroep er
soms toe dat het wel erg lang duurt voordat finaal in rechte vaststaat, hoe bepaalde wettelijke
bepalingen moeten worden geïnterpreteerd, terwijl steeds dezelfde argumenten opnieuw (moeten)
worden gewisseld. Procedures kunnen in een markt als deze dan tot wapen worden in handen van degene
die belang heeft bij traagheid.
In de bijlage bij deze brief legt het college een aantal belangrijke knelpunten en oplossingsrichtingen
voor met betrekking tot deze en andere aspecten van het wettelijk instrumentarium waarmee OPTA moet
werken. De opsomming is niet limitatief, maar wijst op een aantal hoofdzaken. Het college stelt het op
prijs hierover in nauwe samenwerking met uw ministerie tot oplossingen te komen.
De toekomst van het institutionele kader
De vierjaarlijkse evaluatie is er volgens de OPTA-wet mede op gericht, de noodzaak van het voortbestaan
van OPTA te beoordelen. Het college meent dat de noodzaak van het voortbestaan van sectorspecifiek
toezicht op telecommunicatie en post, gescheiden van aandeelhoudersbelangen en op afstand van de



dagelijkse politiek, geen betoog behoeft nu in Europa zo duidelijk wordt aangekoerst op een nieuw
sectorspecifiek regime voor de telecommunicatiemarkt, waarin de OPTA’s van Europa een prominente rol
hebben te vervullen. Op het gebied van post zijn de verhoudingen die aanleiding hebben gegeven tot de
toezichtsstructuur niet wezenlijk in beweging.
In het licht hiervan en mede gelet op de positieve uitkomsten van de evaluatie meent het college dat in
beginsel moet worden uitgegaan van voortzetting van het huidige institutionele kader voor de komende
vier jaar. Veranderingen ten opzichte daarvan moeten goed gemotiveerd zijn. Niet alleen moeten zij
intrinsieke verbeteringen met zich meebrengen ten opzichte van de huidige situatie, ook moeten de
verwachte baten de veranderkosten te boven gaan. Immers, ingrijpende wijzigingen in institutionele en
organisatorische kaders gaan altijd gepaard met het weglekken van veel energie, die anders zou zijn
besteed aan de uitoefening van primaire taken.
In het kader van de toekomst-discussie wordt de vraag naar de integratie met de NMa het meest gesteld.
Op zich is dat opmerkelijk. Het beë indigen van het sectorspecifieke reguleringspakket is niet aan de orde,
het gaat slechts om de uitoefening daarvan. Alle landen van Europa hebben een OPTA, en integratie met
de algemene mededingingstoezichthouder wordt nergens overwogen. De samenwerking tussen NMa en
OPTA verloopt ook volgens de evaluatierapporten goed. Bij veranderingen in de relatie tussen OPTA en
NMa moet dan ook de vraag worden beantwoord welke meerwaarde daarmee wordt beoogd, en of die
meerwaarde kan worden bereikt door het treffen van voorzieningen die gepaard gaan met zo min
mogelijk energieverlies voor beide organisaties. In het navolgende komt het college daarop terug.
Het college is verheugd dat in het eerdergenoemde rapport dat Berenschot in uw opdracht heeft
geschreven, nu ook andere vragen rond de institutionele vormgeving op de agenda worden gezet. Dat is
ook nodig, omdat in de landen om ons heen belangrijke veranderingen in de toezichtsstructuur aan de
orde zijn die ook in Nederland aandacht behoeven. Voorbeelden hiervan zijn:
a. de ontwikkeling van een samenwerkingsverband tussen de OPTA’s van Europa en de Europese

Commissie ter bevordering van een geharmoniseerde toepassing van het regelgevend kader; dit
maakt het gewenst dat ook de takenpakketten van de toezichthouders worden geharmoniseerd.

b. de keuze in steeds meer Europese landen om ‘geconvergeerde’communicatietoezichthouders op te
richten, waarin de consequentie wordt getrokken uit de gegroeide samenhang tussen markten voor
vaste en mobiele telecommunicatie, ‘broadcast’en content.

Ook in Nederland moet de vraag onder ogen worden gezien, of dit niet moet leiden tot herziening van het
toezichtskader. In ieder geval zouden belangrijke uitvoeringsbeslissingen met betrekking tot het
frequentiebeheer die van toenemend belang zijn voor de concurrentieverhoudingen in de
telecommunicatiemarkt niet langer moeten worden gescheiden van het overige toezicht op die
verhoudingen. Voor wat betreft broadcast en content moet een zorgvuldig onderscheid worden gemaakt
tussen toezicht op concurrentieverhoudingen (zoals cross-ownership, het gebruik van contentrechten als
hefboom ter bestendiging van machtsposities tussen markten e.d.) en toezicht gerelateerd aan
vraagstukken van pluriformiteit, cultuurpolitiek en subsidierelaties aan publieke omroepen, die juist op
afstand van concurrentietoezicht moeten worden gehouden.
Verbeteringen binnen het bestaande institutionele kader
Afgezien van de vraag naar de hoofdlijnen van de institutionele structuur en het takenpakket van OPTA,
doet het college hieronder een aantal voorstellen waarover bij voorkeur in het kader van de follow-up van
de evaluatie een standpunt zou moeten worden genomen:
a. In het Verenigd Koninkrijk is besloten sectorspecifieke mededingingstoezichthouders de

bevoegdheid te geven, zonodig ook de bepalingen van de Britse mededingingswetgeving op het
gebied van misbruik van machtspositie te hanteren: de constructie van ‘concurrent powers’. Ter
voorkoming van divergentie van toepassing van mededingingsbegrippen zijn
coördinatieprocedures en gezamenlijke opleidingsactiviteiten gecreë erd tussen de algemene en
de sectorspecifieke toezichthouders, en staat net als in Nederland het Europese verdrag en een
gemeenschappelijke beroepsrechter in laatste instantie garant voor afstemming. Het college pleit
ervoor in Nederland dit voorbeeld te volgen. Het voordeel van deze constructie is dat er één loket



ontstaat voor de desbetreffende sector. Bij problemen waarvoor de sectorspecifieke regelgeving
slechts gedeeltelijk oplossingen biedt kan het mededingingsrecht als complement of ‘vangnet’
fungeren zonder dat daarbij sprake is van twee instituties met eventueel twee beschikkingen,
twee bezwaarprocedures etc. De expertise van de sectortoezichthouder kan dan bij de toepassing
van mededingingsregels direct worden benut. Concurrent powers kunnen er verder toe bijdragen
dat het tempo van overgang van sectorspecifieke naar algemene mededingingsregels (door
middel van ‘forbearance’of anderszins) uitsluitend op merites wordt gebaseerd en niet door
inter-institutionele verhoudingen of politieke ideologie te langzaam of te snel plaatsvindt, en
bovendien niet  nodeloos onomkeerbaar zal zijn. Het college is voorstander van de lichte maar
effectieve afstemmingsmethoden in een ‘netwerk’van mededingingstoezichthouders zoals die in
het Verenigd Koninkrijk gestalte heeft gekregen. Ook voor de intensivering van samenwerking
met de NMa en andere toezichthouders op het gebied van opleidingen en uitwisseling van
ervaring ziet het college mogelijkheden. Voor de constructie van concurrent powers pleitte ook
de Ambtelijke Commissie Toezicht (commissie-Borghouts).

b. OPTA moet in beginsel al zijn kosten doorberekenen aan de bedrijven in de
telecommunicatiemarkt. Al vaker heeft het college de vraag opgeworpen, of dit verschil ten
opzichte van andere, uit de algemene middelen gefinancierde toezichthouders zoals de NMa
gerechtvaardigd is. Het college vindt dat voor doorberekening wel iets is te zeggen en zal dit niet
opnieuw ter discussie stellen. Echter, de wijze waarop doorberekening plaatsvindt is
buitenproportioneel arbeidsintensief en leidt bovendien tot herhaalde morele en juridische
debatten. In andere landen waar de kosten van de toezichthouder worden doorberekend is wel
gekozen voor veel eenvoudiger systemen waarbij een promillage van de omzet van bedrijven
wordt geheven als ‘contributie’voor het functioneren van de scheidsrechter. Niet alleen heeft dit
het voordeel van een rechtvaardige, zich in de tijd marktconform ontwikkelende verdeling van
lasten, ook kan een en ander administratief en juridisch veel eenvoudiger vorm krijgen. Het
college stelt voor, op dit systeem over te stappen. Dit zal echter wel specifieke wetgeving vergen.

c. Bij vele andere zelfstandige bestuursorganen is binnen het ‘moederdepartement’een
functiescheiding aangebracht tussen het departementsonderdeel dat toeziet op het beleidsmatig
functioneren van het ZBO, en het departementsonderdeel dat uit een oogpunt van financieel,
personeel en rechtspositioneel beheer de relaties met het ZBO verzorgt. Zodoende wordt
ongewenste vermenging van functies en discussies voorkomen en worden binnen het
departement checks en balances aangebracht tussen beleidsmatige en beheersmatige
invalshoeken. Naar mening van het college zou een dergelijke functiescheiding binnen Verkeer en
Waterstaat met betrekking tot OPTA ook bijdragen aan gezonde verhoudingen. Verkeer en
Waterstaat zou daarmee het voorbeeld van andere departementen kunnen volgen.
Nog beter is het oprichten van een orgaan dat als equivalent van een raad van commissarissen,
toezicht houdt op de bedrijfsvoering van OPTA en de besluitvorming over begroting en tarieven
van het ministerie overneemt c.q. daarover min of meer bindend adviseert. De genoemde
commissie-Borghouts heeft voor de instelling van dergelijke raden gepleit. Desgewenst zou zo’n
Raad dezelfde functie kunnen uitoefenen voor andere toezichthouders die een dergelijke
constructie nog niet kennen. Indien dat bijvoorbeeld zou gelden voor OPTA en NMa samen,
zouden aan die Raad eventueel nog andere functies kunnen worden opgedragen zoals
afstemmingsvraagstukken, bijvoorbeeld in het kader van de uitoefening van concurrent powers.

d. Tenslotte vraagt het college aandacht voor de relatie van OPTA tot de Tweede Kamer. Als gevolg
van het beperken van de ministerië le verantwoordelijkheid voor de uitoefening van OPTA’s taken
wordt in Nederland en elders weleens gesproken van een democratisch deficit. Naar de mening
van het college zou er niets op tegen zijn als OPTA periodiek, bijvoorbeeld aan de hand van het
jaarverslag en de daarbij uitgebrachte visie op de markt, door de Kamercommissie wordt
gehoord. Indien de Kamer ontevreden zou zijn met het functioneren van OPTA of  in bepaalde
opzichten zou willen bijsturen, dan staat haar de mogelijkheid open om u te vragen gebruik te
maken van de u ter beschikking staande bevoegdheden zoals het geven van een algemene



aanwijzing (vanzelfsprekend niet inzake individuele gevallen). Het college stelt voor dit ter
overweging aan de Kamer mee te geven.



Slot
Het college hoopt met het voorgaande tevens een bijdrage te hebben kunnen leveren aan de
ontwikkeling van het kabinetsstandpunt naar aanleiding van de evaluatie. Het college zal graag gebruik
maken van de geboden mogelijkheid om te zijner tijd ook een reactie te geven op het concept-
kabinetsstandpunt en op het definitieve kabinetsstandpunt.
Tot slot wil het college graag zijn respect en erkentelijkheid uitdrukken voor de uiterst zorgvuldige
aanpak, die u in relatie tot de evaluatie van OPTA volgt.
Met het oog op de discussie over de evaluatie van OPTA in het Overlegorgaan Post en Telecommunicatie
doet het college een afschrift van deze reactie spoedshalve rechtstreeks toekomen aan de leden van het
OPT en aan de leden van de interdepartementale ambtelijke commissie ter voorbereiding van het
kabinetsstandpunt, die daags na het OPT bijeen komt.

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT,
namens het college,

prof.dr. J.C. Arnbak


