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OPTA wordt voor haar toezicht rechtstreeks betaald door de marktpartijen die onder dat
toezicht vallen. Dit is 90% van het werk dat OPTA doet. De overige werkzaamheden
worden door het ministerie van Economische Zaken betaald. Voor het vijfde
opeenvolgende jaar heeft OPTA steeds meer taken uitgevoerd met minder mensen en
middelen. Zonder hierbij af te willen doen aan de kwaliteit van het toezicht. Voor haar
toezicht heeft OPTA op vele manieren contact met belanghebbenden: via telefoon, brief,
informatiebijeenkomst, website of andere vormen van communicatie. Deze interactie is de
rode draad in dit jaarverslag: 9 meningen over OPTA’s dienstverlening in 2009.
« terug naar inhoud
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Leeswijzer
OPTA richt zich op de wereld van morgen. OPTA kijkt verder dan vandaag.
Maar eens per jaar, in het jaarverslag, wordt de blik verlegd. Dan kijkt OPTA
naar wat er in het afgelopen jaar is gebeurd. OPTA’s jaarverslag bestaat uit
twee onderdelen: het jaarverslag met de jaarrekening en de marktmonitor.
De marktmonitor geeft een overzicht van de ontwikkelingen op de markten voor
elektronische communicatie en post.
In dit jaarverslag legt OPTA verantwoording af over de
activiteiten en resultaten in 2009. Dat doen we aan de
hand van de belangrijkste werkzaamheden en gebeurtenissen. Het verslag is opgebouwd volgens het principe
‘Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording’ (VBTB):
wat wilde OPTA in 2009 bereiken, wat is gerealiseerd
en wat hebben we daarvoor gedaan. De verkorte jaarrekening beantwoordt de vraag wat OPTA’s werkpakket
heeft gekost en geeft inzicht in OPTA’s financiële huishouding. In dit jaarverslag is de verkorte versie van de
jaarrekening opgenomen.
OPTA vindt het belangrijk dat haar jaarverslag begrijpelijk
is. Daarom is er een woordenlijst toegevoegd.

Jaarverslag
Het jaarverslag maakt deel uit van de verantwoordingscyclus die OPTA door het jaar heen volgt om de buitenwereld op de hoogte te houden van ontwikkelingen in de
markt, haar visie op de ontwikkelingen in de markt en
haar bedrijfsvoering. In het begin van 2009 publiceerde
OPTA haar Focus op 2009. Hierin staat omschreven waar
OPTA in 2009 het accent in haar toezicht op ging leggen.
In het jaarverslag en de marktmonitor blikt OPTA terug op
het afgelopen jaar.
Disclaimer
De stukken in deze publicatie zijn opgesteld op grond van
artikel 17 van de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit. Aan de inhoud van dit drukwerk
kunnen geen rechten worden ontleend. Publicatie is onder
voorbehoud van druk- en typefouten.
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Het college van OPTA
Het college van OPTA bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen die worden
benoemd door de Minister van Economische Zaken. Elk met een eigen specialisme.
Chris Fonteijn is de voorzitter van het college en vertegenwoordigt de rechtspersoon
OPTA. Samen met de twee non-executieve collegeleden Mark de Jong en Annet
Aris, is hij eindverantwoordelijk voor alle besluiten die OPTA neemt.

Het college kan op basis van artikel 7 van de OPTA-wet ook geassocieerde leden
benoemen. Dit zijn personen met een bijzondere deskundigheid op één of meer
taakgebieden van OPTA. Ze hebben een adviserende stem en verrichten hun
taken in nauw overleg met het college. OPTA heeft Annetje Ottow als geassocieerd
collegelid aangesteld. Zij adviseert het college over juridische zaken.

« terug naar inhoud
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Mr. Chris A. Fonteijn
voorzitter van het college van OPTA
Chris Fonteijn studeerde rechten in Leiden en vervulde
zijn dienstplicht bij de Militaire Inlichtingendienst.
Van 1980 tot aan zijn aantreden als voorzitter bij het
college van OPTA op 1 september 2005, was hij werkzaam als advocaat bij NautaDutilh. Hij werd in 1988
partner. Fonteijn specialiseerde zich in ondernemingsen energierecht, vervulde door de jaren heen diverse
functies en werkte een aantal jaren voor NautaDutilh
in het Midden Oosten. De laatste jaren gaf hij leiding
aan de Energy & Utilities Group.

Prof. dr. Mark W. de Jong
plaatsvervangend voorzitter van het college
van OPTA
Mark de Jong is gepromoveerd in de economie.
Sinds 1990 is hij bijzonder hoogleraar ‘Service
Management en Innovatie’ aan de Universiteit van
Amsterdam. Hij werkte voor de OESO in Parijs en bij
TNO in Delft. Tussen 1993 en 2005 was hij werkzaam
bij KPN, laatstelijk als lid van de Raad van Bestuur bij
KPN Mobile. Daarvoor gaf hij onder meer leiding aan
de afdeling corporate strategy & regulatory affairs.
Van 2005 tot 2009 was hij algemeen directeur van
Technologisch topinstituut Novay in Enschede.
Sinds 1 februari 2006 is hij non-executief lid van het
college van OPTA en plaatsvervangend voorzitter.

« terug naar inhoud
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ir. Annet P. Aris
non executief collegelid
Annet Aris studeerde af aan de Universiteit van
Wageningen en behaalde daarna een Master of Business
Administration aan INSEAD. Sinds 2003 is zij aan dit
instituut verbonden als Adjunct Professor of Strategy waar
zij de MBA-module ‘Managing Media Companies’ heeft
ontwikkeld. Daarnaast verzorgt zij regelmatig gastcolleges
onder andere bij de Rotterdam School of Management.
Zij is lid van de raad van toezicht van de Stichting Beeld
en Geluid en van de raad van commissarissen van Hansa
Heemann AG, Rellingen en de Sanoma Group, Helsinki.
Van 1985 tot 2003 heeft zij diverse functies bij McKinsey
& Co bekleed in Amsterdam, Londen en München,
waarvan de laatste jaren als partner en leider van de
mediapraktijk in Duitsland. Vanaf 15 maart 2008 is zij
non-executief lid van het college van OPTA.

Prof. mr. Annetje T. Ottow
geassocieerd collegelid
Annetje Ottow studeerde rechten in Leiden en deed
vervolgens een postacademische studie aan het Queen
Mary College, University of London. Zij promoveerde in
2006 aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds augustus
2007 is zij hoogleraar economisch publiekrecht aan de
Universiteit Utrecht. Ottow was ruim vier jaar onderzoeker bij het Instituut voor Informatierecht, Universiteit
van Amsterdam. Tussen 1990 en 2006 was zij werkzaam
in de advocatuur, vanaf 1998 als partner van de sectie
Marktordening & Mededinging van het kantoor Houthoff
Buruma en later als advocaat-adviseur. Sinds 1 april 2006
is zij geassocieerd lid van het college van OPTA.
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Over OPTA
OPTA zorgt voor voldoende concurrentie op de elektronische communicatiemarkten
en de postmarkt. Dat doet zij door deze markten te onderzoeken en waar nodig
vooraf in te grijpen. OPTA grijpt in zolang er op een markt een marktpartij met
aanmerkelijke marktmacht aanwezig is. Waar voldoende concurrentie is en er dus
geen sprake meer is van een aanmerkelijke marktmacht, kunnen de maatregelen
die OPTA heeft opgelegd, worden afgebouwd. Door trends als consolidatie
(het samengaan van bedrijven) en convergentie (het versmelten van technieken)
blijven de markten voortdurend veranderen en blijft regulering dus maatwerk.
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OPTA beschermt de belangen van de consument en de
zakelijke gebruiker. Dat doet OPTA door er voor zorg te
dragen dat zij op de hoogte zijn van hun rechten, door
misbruik van aanbieders te bestraffen en door het internet veiliger te maken. Het vertrouwen van de gebruikers
in de communicatiemarkten bevordert de vraag naar
communicatiediensten.
Tot slot zorgt OPTA voor de basisvoorwaarden die maken
dat communicatiemarkten goed werken, zoals voldoende
beschikbare nieuwe telefoonnummers. Bovendien houdt
OPTA toezicht op de postmarkt.
Dit alles is vastgelegd in de wet- en regelgeving waar
OPTA toezicht op houdt. OPTA’s missie is leidend bij de
uitvoering van haar taken.

Missie
OPTA zorgt voor concurrentie en vertrouwen in de
communicatiesector in het belang van de consument.
Kaders
OPTA is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en voert
wetten en regels uit die door de wetgever zijn vastgesteld. Het gaat om de Telecommunicatiewet, de Postwet
en de bijbehorende Europese en lagere regelgeving.
De politieke verantwoordelijkheid voor OPTA ligt bij
de Minister van Economische Zaken. Maar OPTA is
onafhankelijk en neemt haar eigen beslissingen los van
politieke of ondernemingsbelangen. De minister kan
algemene aanwijzingen geven, maar kan niet ingrijpen in
individuele dossiers.

Organogram

College

Afdeling
Markten

Afdeling
Consument,
Nummers en
Bestuur

Afdeling
Bedrijfsvoering
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Focus op 2009
In 2009 heeft OPTA voor het eerst haar Focus uitgebracht. In deze Focus staat omschreven waar OPTA in
2009 het accent in toezicht op wil leggen. Deze accenten
worden vastgesteld op basis van een interne afweging
en signalen uit de buitenwereld. De Focus op 2009 is het
afgelopen jaar leidend geweest voor het management van
OPTA. In het jaarverslag laat OPTA zien welke activiteiten
naar aanleiding van de Focus op 2009 zijn ondernomen
en waar dat toe heeft geleid.
Voor 2009 heeft OPTA de volgende focuspunten
vastgesteld:
Voorkomen van overtredingen
(inleiding - pagina 16)
OPTA stuurt in haar toezicht, waar mogelijk, door middel
van voorlichting over het nemen van preventieve maatregelen door marktpartijen. Dat kan bijvoorbeeld in de
vorm van een compliance-programma. KPN heeft in 2008
als eerste marktpartij een compliance-handvest gesloten
met OPTA. OPTA heeft in 2009 haar bevindingen over de
opzet en de werking van KPN’s compliance-programma
aan KPN gepresenteerd. Deze rapportage zal in 2010
extern worden gepubliceerd.
Zorgen voor internetveiligheid
(hoofdstuk 1.1 - pagina 21)
Spam, malware en botnets vormen een steeds groter
probleem op internet. OPTA spoorde begin 2009 internetproviders aan hun beveiliging op orde te hebben en
abonnees beter te informeren. Vanaf 1 juli 2009 worden
ook bedrijven beschermd tegen spam. OPTA heeft alle
betrokken bedrijven hierover geïnformeerd. Ook richtte
OPTA zich in 2009 op nieuwe vormen van spam via
sociale netwerksites als Hyves en LinkedIn.

Redelijke tarieven voor bellen in Europa
(hoofdstuk 1.6 - pagina 25)
Consumenten letten bij het aangaan van een nieuw
abonnement voor mobiele telefonie niet erg op tarieven
voor internationaal telefoon- en sms-verkeer. Voor aanbieders ontbreekt dus een prikkel om hierop te concurreren.
Omdat het probleem van te hoge tarieven voor bellen in
Europa niet effectief door een nationale toezichthouder
kan worden aangepakt, heeft OPTA aangedrongen om
op Europees niveau in te grijpen. De tarieven zijn in 2009
verder gedaald.
Verminderen van irritatie door ongewenste
telemarketingtelefoontjes
(hoofdstuk 1.8 - pagina 27)
Een grote groep consumenten is niet gediend van telefonische verkoopgesprekken. Er is daarom in 2009 een
wettelijk Bel-me-niet Register gekomen voor consumenten
die niet meer gebeld willen worden. OPTA heeft telemarketingbedrijven geïnformeerd en voorgelicht over de nieuwe
wetgeving. Verder sloot OPTA een samenwerkingsprotocol
met de beheerder van het Bel-me-niet Register. Ook heeft
zij, in nauwe samenwerking met de Consumentenautoriteit,
gecontroleerd of de regels goed worden nageleefd.
Bestrijden misbruik van betaalde informatienummers
(hoofdstuk 1.10 - pagina 29)
Consumenten worden nog wel eens verrast door de
hoogte van hun telefoonrekening als gevolg van het
bellen naar informatienummers. In 2009 heeft OPTA de
aanvraag voor informatienummers strenger gecontroleerd.
OPTA heeft voorlichting gegeven over de nieuwe regels
rondom de maximumtariefmelding. Ook heeft OPTA
actief en reactief toezicht gehouden op deze regels. Om
misbruik te voorkomen heeft OPTA in 2009 aanvragen
voor informatienummers strenger gecontroleerd.

« terug naar inhoud
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Meer concurrentie op de zakelijke markt
(hoofdstuk 2.3 - pagina 35)
Zakelijke gebruikers zijn voor een landelijke dekking voor
hun telefonie- en datadiensten nog steeds afhankelijk van
het netwerk van KPN. Dankzij de strengere verplichtingen
die volgden uit de marktanalysebesluiten uit 2008, hebben
concurrenten goedkoper toegang tot KPN’s netwerk.
In 2009 heeft OPTA met KPN en marktpartijen het
commerciële aanbod van KPN uitgewerkt.
Stimuleren investeringen in glasvezelnetwerken
(hoofdstuk 2.3 - pagina 35)
Het aanleggen van glasvezelnetwerken vraagt om grote
investeringen. Toegang tot glasvezelnetwerken is nodig
voor een gezonde concurrentie. Voor investeerders is
lange termijn zekerheid van groot belang; onzekerheid
remt investeringen af. Een optimale balans tussen innovatie en het behoud van concurrentie was het uitgangspunt bij het vormgeven van de toegangsverplichting en
de beleidsregels omtrent de regulering van glasvezelnetwerken. In 2009 zijn de voorwaarden geschapen
voor verdere uitrol van glasnetwerken en de ontwikkeling
van concurrentie op deze netwerken.
Meer keuze via de tv-kabel
(hoofdstuk 2.4 - pagina 38)
Kabeltelevisie domineert nog altijd de televisiemarkt in
Nederland. Alternatieven voor de kabelaansluiting hebben
beperkingen. Schotels mogen niet overal worden opgehangen, Digitenne heeft een beperkt aantal zenders en
IP-TV stelt hele hoge eisen aan internetverbindingen.
OPTA heeft begin 2009 de twee grootste kabelmaatschappijen, UPC en Ziggo, verplicht om hun analoge
aansluitingen administratief door te verkopen aan andere
aanbieders.

OPTA’s toezicht
Voorkomen van overtredingen is beter dan achteraf
bestraffen. Dan hebben bedrijven of consumenten immers
al schade ondervonden. OPTA houdt toezicht op de
markt, waar mogelijk mét de markt. Bijvoorbeeld door
te streven naar marktgedragen oplossingen of zelf- of
co-regulering. Een met de markt geformuleerde oplossing
kan in bepaalde gevallen effectiever zijn dan een door
OPTA afgedwongen maatregel. Slepende juridische
procedures worden daarmee mogelijk voorkomen.
Dit bevordert de rechtszekerheid en investeringszekerheid. Dus streeft OPTA ernaar alle relevante partijen met
zorg en op passende wijze te betrekken. Het optreden
van OPTA is proportioneel. Dat wil zeggen, OPTA grijpt in
op een manier die past bij het probleem.
Voorkomen van overtredingen op de
telecommunicatiemarkt
OPTA stuurt, waar dat kan, door middel van voorlichting
aan marktpartijen of het nemen van preventieve maatregelen. Marktpartijen kunnen bij OPTA terecht voor
algemene informatie over de interpretatie van de wettelijke verplichtingen. Daarnaast ondersteunt OPTA marktpartijen bij het nemen van eigen verantwoordelijkheden
tot het naleven van de wet (compliance assistance).
OPTA helpt marktpartijen met de wijze waarop zij hun
organisatie inrichten, waardoor regelnaleving door middel
van regels en procedures wordt gewaarborgd en daarmee
vanzelfsprekend wordt.
Compliance Handvest KPN
In 2008 heeft KPN een zogenoemd Compliance Handvest
(hierna: Handvest) ondertekend. Het Handvest bevat
afspraken over hoe KPN concreet invulling geeft aan haar
eigen verantwoordelijkheid om de Telecommunicatiewet
na te leven. In 2009 heeft OPTA diverse onderzoeken bij
KPN uitgevoerd naar aanleiding van meldingen die KPN
zelf bij OPTA heeft gedaan. Het door KPN actief melden
« terug naar inhoud
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van interpretatie-issues en (potentiële) overtredingen,
in combinatie met een adequate opvolging hierop door
KPN, kan een positief effect hebben op de manier waarop
OPTA eventuele misstappen sanctioneert. Verdergaand
beïnvloedt dit de wijze waarop OPTA haar toezicht kan
inrichten. Hoe meer een organisatie laat zien zelf ‘in
control’ te zijn, hoe minder vaak een toezichthouder hoeft
op te treden (“toezicht op afstand”).
KPN heeft in 2009 diverse malen aan OPTA gerapporteerd over opzet, bestaan en werking van haar compliance-programma. OPTA heeft op haar beurt eind 2009
haar bevindingen naar aanleiding van een analyse van
het compliance-programma aan KPN meegedeeld.
De bevindingen worden, zoals is afgesproken in het
Handvest, in 2010 op de website van OPTA gepubliceerd.
Het sluiten van een Handvest met OPTA betekent
overigens niet dat klassieke instrumenten als lasten onder
dwangsom en boetes niet meer worden gehanteerd.
Bij het opleggen van een boete of een last onder
dwangsom kan het voeren van een effectief complianceprogramma een boeteverlagende factor zijn. Het kan
echter ook een boeteverhogende factor zijn als een
compliance-programma niet of onvoldoende is geïmplementeerd of in de praktijk is toegepast, en daarom dus
niet effectief is. OPTA weegt alle relevante factoren mee,
zodat OPTA’s optreden een adequaat en proportionele
reactie is op de geconstateerde overtreding. Dan is het
effect van OPTA’s toezicht maximaal.

Samenwerking en advisering
Nationaal
In 2009 heeft OPTA in verschillende dossiers de samenwerking met andere stakeholders op het gebied van
telecommunicatie en mededinging versterkt. Ook heeft
OPTA, soms in samenwerking met andere partijen zoals
de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), het
Agentschap Telecom, het Commissariaat voor de Media,
de Consumentenautoriteit, het College Bescherming
Persoonsgegevens en het Ministerie van Economische
Zaken van advies voorzien.
OPTA en het Ministerie van Economische Zaken
In januari heeft OPTA het Ministerie van Economische
Zaken een toelichting gestuurd op haar eerdere adviezen
over de vergunningverlening van frequentieruimte in de
2,6 GHz band, waarmee vergunninghouders mobiele
communicatiediensten aan consumenten kunnen aanbieden. Aanleiding voor de brief was een aangenomen motie
in de Tweede Kamer, waarvan de uitvoering volgens
OPTA invloed had op de concurrentie op markten voor
elektronische communicatie.
In juli heeft OPTA het Ministerie van Economische Zaken
geadviseerd over twee beleidsvoornemens: het techniekneutraal maken van de bestemmingen van een aantal
frequentiebanden en het creëren van ruimte voor nieuwkomers bij de verdeling van de frequentieruimte in de 2,6
GHz band. OPTA kwam in haar advies tot de conclusie
dat beide beleidsvoornemens een bijdrage leveren aan de
doelstellingen van het Ministerie van Economische Zaken
om efficiënt om te gaan met frequenties en keuzemogelijkheden te bieden voor de consument.
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OPTA en de Nederlandse Mededingingsautoriteit
In oktober 2009 heeft OPTA de NMa geadviseerd bij de
beoordeling van een concentratie, waarbij de Reggefiber
Group en het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
gezamenlijke zeggenschap wilden verkrijgen in
Glasvezelnet Amsterdam. OPTA onderschreef de conclusie van de NMa dat er geen reden is om aan te nemen
dat de concurrentie als gevolg van de concentratie kan
worden belemmerd, mits partijen zich aan de voorwaarden houden.
De ontwikkeling van een supersnel breedbandnetwerk
is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de
economie. In het kader van de Crisis- en herstelwet heeft
het Ministerie van Economische Zaken een wetswijziging
doorgevoerd, die het eenvoudiger maakt voor lokale
overheden om te participeren in de ontwikkeling van
glasvezelnetwerken. OPTA is kritisch over de (financiële)
participatie van lokale overheden in een marktomstandigheid waarin er gedegen concurrentie bestaat tussen
infrastructuren en volop geïnvesteerd wordt in nieuwe
netwerken.
Dankzij deze huidige concurrentie is Nederland wereldwijd koploper op het gebied van het aantal snelle breedbandverbindingen. In december 2009 heeft OPTA samen
met de NMa een reactie gestuurd op de Handreiking van
het Ministerie van Economische Zaken ‘Goed op weg met
breedband’ over hoe er moet worden omgegaan met de
aanleg van nieuwe breedbandnetwerken. OPTA en de
NMa ondersteunden de centrale boodschappen van de
handreiking, maar benadrukten vanuit hun rol dat concurrentie in Nederland de drijvende kracht achter innovatie is
gebleken. Het beeld dat overheden ook financieel zouden
moeten bijdragen om uitrol van nieuwe netwerken mogelijk te maken, hebben OPTA en de NMa hiermee willen
nuanceren.1
1

Samenwerking in Europees verband
Alle Europese lidstaten hebben een zogenaamde National
Regulatory Authority (NRA) die toezicht houdt op elektronische communicatie. In Nederland is dit OPTA. OPTA
werkt samen met andere NRA’s van Europa. Dit samenwerkingsverband heet de Independent Regulators Group
(IRG). Sinds 1 september 2008 heeft de IRG een eigen
rechtspersoonlijkheid. Het dagelijks bestuur bestaat uit
een vijftal voorzitters van de verschillende NRA’s, waaronder OPTA’s collegevoorzitter Chris Fonteijn.
Als de Europese Commissie het oneens is met een
marktanalysebesluit van een individuele NRA, richt de
IRG een expertteam op dat de desbetreffende NRA adviseert. Een collegiaal advies van de expertgroep blijkt erg
waardevol. Ook in 2009 heeft IRG onafhankelijk advies
uitgebracht, onder meer over de Oostenrijkse breedbandmarkten. De expertgroep, onder leiding van de economisch expert van OPTA, kwam daarin tot de conclusie dat
het in deze specifieke omstandigheden terecht was dat de
Oostenrijkse toezichthouder mobiele breedbandverbindingen tot de retailmarkt voor breedband heeft gerekend.
Naast de IRG bestaat er ook een European Regulators
Group (ERG). Deze groep bestaat naast de leden van de
IRG ook uit leden van de Europese Commissie. Enerzijds
is de ERG een adviesorgaan dat de Europese Commissie
adviseert. Anderzijds heeft de ERG tot doel bij te dragen
aan een consistente toepassing van het regelgevende
kader in alle lidstaten. De ERG doet dit door tot gemeenschappelijke standpunten te komen en deze te publiceren.
In 2009 heeft de ERG zich onder meer beziggehouden
met de volgende onderwerpen:











Kenmerk: OPTA/AM/2009/203630.
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In 2009 heeft de IRG geadviseerd over het nieuwe
regelgevende Telecom Kader. Dit pakket is in december
gepubliceerd. Onderdeel van dat pakket is de BEREC
Verordening, waarmee BEREC (Body of European
Regulators for Electronic Communications) in januari 2010
is opgericht. BEREC is de volgende stap in de huidige
samenwerking tussen Europese toezichthouders, de
ERG. De Europese Commissie zal meer rekening moeten
houden met adviezen van BEREC. Ook kan BEREC op
verzoek aan andere toezichthouders in Europa bijstand
verlenen als het gaat om marktanalysebesluiten.
Europese ontwikkelingen
Supersnel breedband blijft een speerpunt van het
Europees beleid. Mevrouw Neelie Kroes heeft dit als
nieuwe commissaris voor Telecom & Media inmiddels aangekondigd. In dit verband heeft de Europese
Commissie een tweede concept aanbeveling nieuwe
generatie aansluitnetwerken ter consultatie voorgelegd
aan de markt. OPTA heeft in een gezamenlijke reactie
met de overige NRA’s via de ERG op deze aanbeveling
gereageerd. Daarnaast heeft de Europese Commissie
op 30 augustus 2009 specifieke staatssteunregels voor
breedbandnetwerken opgesteld.

Evaluatie OPTA
OPTA is een zelfstandig bestuursorgaan, een overheidsinstantie die op afstand van een ministerie opereert.
Dit betekent dat het Ministerie van Economische Zaken
geen directe zeggenschap heeft over de besluiten die
het onafhankelijke college van OPTA neemt. De staatssecretaris is politiek verantwoordelijk voor de benoeming
van het college van OPTA en de goedkeuring van de
begroting.Op grond van de OPTA-wet is de staatssecretaris verplicht om elke vier jaar te evalueren of
OPTA nog doeltreffend en doelmatig functioneert, en of
het toezicht door OPTA de komende vier jaar weer in
dezelfde vorm moet voortbestaan. OPTA is afgelopen
jaar over de periode van 1 oktober 2004 tot en met
1 april 2009 geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie zijn over de gehele linie goed tot zeer goed met een
aantal aanbevelingen. Zo is aangegeven dat OPTA oog
moet houden voor de dialoog met marktpartijen en deze
meer moet betrekken bij de besluitvorming, hun kennis
beter moet gebruiken en goed in moet gaan op hun argumenten. Ook is OPTA doelmatiger geworden en blijft de
samenwerking met andere toezichthouders goed. OPTA
levert zo een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van
de werking van de markt. Daarvan profiteert de consument direct in de vorm van lagere prijzen en betere diensten. Staatssecretaris Heemskerk onderschrijft dit beeld
uit de evaluatie. In het verlengde hiervan geeft hij aan
dat hij vindt dat OPTA in elk geval in de huidige kabinetsperiode in haar huidige vorm moet blijven bestaan.
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1 Consumenten
Eén van OPTA’s taken is het beschermen van consumenten. OPTA controleert of marktpartijen de wet naleven en
treedt op tegen bedrijven die zich niet aan de wet houden.
Wat consumentenbescherming concreet inhoudt? Een
paar voorbeelden: het aanpakken van spam, ongewenste
telemarketing en het wegnemen overstapdrempels voor
consumenten zoals nummerportabiliteit of contractduur.
Ook het informeren van consumenten via ConsuWijzer is
een belangrijk onderdeel van OPTA’s werk, zodat consumenten zelf hun recht kunnen halen.

1.1 Internetveiligheid 2009
De veiligheid en betrouwbaarheid van communicatiediensten vereist een actieve bijdrage van internetaanbieders.
Zij moeten hun beveiliging op orde hebben en hun abonnees waarschuwen voor de risico’s van het internet.
OPTA’s aandacht voor de veiligheid op het internet en
de betrouwbaarheid van elektronische communicatiemiddelen bleef in 2009 onveranderd hoog. Een belangrijk
instrument is de zorgplicht die internaanbieders hebben.
Internetaanbieders zijn verplicht om hun beveiliging
op orde te hebben en abonnees te informeren over de
risico’s van het internet. Deze voorlichting is belangrijk om
ervoor te zorgen dat gebruikers geen slachtoffer worden
van computercriminaliteit.
Voorlichten over risico’s
Begin 2009 heeft OPTA beleidsregels over voorlichting
gepubliceerd. Daarin heeft OPTA concreet aangegeven
wat zij van internetaanbieders verwacht. De kern van
de regels is voorlichting over acht risico’s van het inter-

net en de wijze waarop een consument zich daartegen
kan beschermen. Deze informatie moet makkelijk vindbaar zijn op de website van de internetaanbieder. Deze
beleidsregels zijn na consultatie met internetaanbieders
vastgesteld. Het college heeft daarna onderzoek gedaan
naar de naleving van deze regels. Alle 36 internetaanbieders hebben een brief ontvangen met verbeterpunten.
Daar hebben de meeste internetaanbieders gehoor aan
gegeven. Twaalf zijn er gewaarschuwd omdat ze nog
onvoldoende verbetering hadden doorgevoerd. Uiteindelijk
hebben alle internetaanbieders hun website zodanig
aangepast dat alle risico’s en manieren voor consumenten om zich te beschermen tegen computercriminaliteit
staan beschreven. Zo kunnen consumenten zichzelf goed
voorlichten om veilig te internetten.
Voorlichten over beveiliging van routers
OPTA heeft daarnaast een handhavingsactie gedaan
om de voorlichting over de beveiliging van draadloze
routers te verbeteren. Uit onderzoek van onder meer de
Consumentenbond bleek dat veel draadloze routers onbeveiligd waren en eenvoudig door anderen konden worden
misbruikt. Als de internetaanbieder een router meelevert
aan een consument, dient hij de consument goed voor te
lichten over hoe de router moet worden beveiligd. OPTA
heeft aan alle internetaanbieders gevraagd voorlichting te
geven over de beveiliging van alle modellen routers op hun
website. Aan deze oproep hebben de internetaanbieders
gehoor gegeven. Deze voorlichting door internetaanbieders
geldt alleen voor modellen die zij bij hun internetabonnement leveren of hebben geleverd. Dit geldt dus niet voor
routers die consumenten in een winkel kopen. Zo ver reikt
de zorgplicht van internetaanbieders niet.
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Bestrijden van botnets
Een laatste onderdeel van het project over de zorgplicht van internetaanbieders is het initiatief dat OPTA
heeft genomen ter bestrijding van botnets. Botnets zijn
netwerken van gehackte computers, vaak van niets
vermoedende gebruikers, die worden ingezet voor
computercriminaliteit. Op verzoek van OPTA hebben 14
internetaanbieders gezamenlijk afspraken gemaakt over
de aanpak van botnets. De aanbieders isoleren besmette
computers van het internet en helpen de gebruiker zijn
computer weer schoon te krijgen. In welke mate ze de
gebruiker helpen, hangt af van de service die de internetaanbieder biedt. De afspraken zijn vanaf 1 januari 2010
van kracht geworden. De evaluatie vindt plaats binnen het
Platform Internetveiligheid2.
Spamverbod
Sinds 1 oktober 2009 geldt het spamverbod ook voor
elektronische berichten naar bedrijven. Om alle betrokken
partijen goed over die uitbreiding te informeren, heeft OPTA
in de loop van 2009 veel voorlichting gegeven over het
spamverbod. Op de nieuwe website www.spamklacht.nl
is een overzicht geplaatst met veelgestelde vragen en
antwoorden. Diegenen die geen antwoord konden vinden
op hun vraag, konden kort voor en na de datum van de
wetswijziging via een telefonisch spreekuur alsnog hun
vragen kwijt. Ook konden vragen over spam aan bedrijven worden gesteld via een speciaal mailadres. Hier zijn
ruim 200 vragen binnengekomen.
Sancties
Het aantal klachten dat OPTA ontving over spam nam na
1 oktober 2009 explosief toe, tot bijna vier keer zoveel
als daarvoor. Van 12.000 klachten per jaar naar 12.000
klachten in drie maanden. OPTA is daarop diverse nieuwe
onderzoeken gestart. Daarnaast liepen er nog andere
2

onderzoeken uit de periode daarvoor. In totaal is OPTA
afgelopen jaar 68 onderzoeken gestart. Naar aanleiding
hiervan zijn 51 waarschuwingen uitgedeeld en 13 onderzoeken afgesloten zonder gevolg, omdat er geen overtreding bleek te hebben plaatsgevonden.
In juli 2009 heeft OPTA een boete van 250.000 euro
opgelegd aan een hardnekkige spammer, die voor zijn
mails over “Adverteren is gratis” al eerder een waarschuwing had gekregen en veel klachten had veroorzaakt.
Omdat deze spammer ondanks de boete, doorging met
het versturen van spam, heeft OPTA hem direct ook een
last onder dwangsom opgelegd.
OPTA had in haar Focus op 2009 aangekondigd zich
bezig te gaan houden met sociale netwerksites, zoals
Hyves en LinkedIn. In oktober 2009 heeft OPTA een
boete van 12.000 euro uitgedeeld aan een persoon die
via het netwerk Hyves drie miljoen zogenaamde ‘krabbels’
verstuurde over een online game.
Daarnaast heeft OPTA opgetreden tegen een aanbieder
van sms-diensten, SD&P. Aan dit bedrijf is een last onder
dwangsom opgelegd omdat de bewuste aanbieder geen
geldige afmeldmogelijkheid bood in zijn sms-berichten.
De voorzieningrechter heeft deze last, op verzoek van
de aanbieder, geschorst omdat de rechter oordeelde dat
de ontvangers van deze aanbieders een abonnement
hadden afgesloten voor de sms-berichten. Bij zo’n abonnement is volgens de rechter geen sprake van ‘ongevraagde berichten’ en geldt het spamverbod niet.
Jurisprudentie
OPTA’s besluiten worden regelmatig bij de rechter aangevochten. OPTA maakte wegens privacyoverwegingen de
namen van indieners van spamklachten niet bekend aan

Samenwerkingsverband tussen marktpartijen en overheid ter bevordering van de internetveiligheid voor de eindgebruiker.
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de vermoedelijke overtreder. In januari 2009 heeft het
College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) OPTA
echter opgedragen om in een concrete spamzaak de
gegevens van klagers aan de overtreder te overhandigen. Een klager heeft recht op de bescherming van zijn
persoonlijke levenssfeer, maar een partij die een boete
krijgt opgelegd, moet ook volledig inzicht kunnen hebben
in het boetedossier. OPTA heeft daarom de gegevens van
klagers, die daarvoor toestemming hebben gegeven, aan
de overtreder verstrekt. OPTA vraagt een klager daarom
voortaan standaard bij het indienen van een spamklacht
expliciet om toestemming voor het gebruiken van zijn
personalia als bewijsmateriaal in boeteonderzoeken.

men door OPTA voordat de boete in rechte vaststaat,
niet rechtmatig is. Ook tegen deze uitspraak gaat OPTA
in beroep omdat hiermee de waarschuwende werking en
generale preventie die hiervan uitgaat in het geding komt.

In het najaar van 2009 zijn diverse zaken voor de
Rechtbank Rotterdam geweest, waarvan de uitspraken
begin 2010 zijn gepubliceerd. Een boete van 55.000 euro
voor een spammer die misbruik maakte van onbeveiligde
draadloze routers van nietsvermoedende gebruikers en
spamde voor het bedrijf ID2001, is door de rechter in
stand gelaten. Een boete van 240.000 euro voor een
bedrijf dat samenwerkte met een spammer bij het aanbieden van thuiswerk is door de rechtbank vernietigd, omdat
volgens de rechtbank onvoldoende vaststond dat het
bedrijf ook echt overtreder was. OPTA gaat tegen deze
uitspraak in hoger beroep.

In de zomer van 2009, een jaar na de inwerkingtreding
van de aangescherpte sms-gedragscode, hebben OPTA
en de Consumentenautoriteit de code geëvalueerd. De
conclusie was dat de gedragscode niet naar behoren
werkte. Zo is onder meer het aantal meldingen over
sms-diensten bij ConsuWijzer aanzienlijk gestegen.
Voor OPTA was de zelfregulering niet voldoende om het
toezicht op de sms-markt te kunnen matigen.

In OPTA’s eerste zaak over verspreiding van ongewenste
software is ook een uitspraak gedaan. Voor de besmetting van in totaal 22 miljoen computers wereldwijd met de
software genaamd Dollar Revenue had OPTA boetes van
bij elkaar 1.000.000 euro opgelegd. De rechter acht de
boetes voor één privépersoon en twee bedrijven rechtmatig, voor een ander privépersoon en een derde bedrijf niet.
In totaal 800.000 euro aan boetes is volgens de rechter
terecht opgelegd. De Rechtbank Amsterdam heeft in een
zaak over de publicatie van deze boetes voor ongewenste
software geoordeeld dat het noemen van de bedrijfsna-

1.2 Sms-gedragscode
De sms-gedragscode is een zelfreguleringsinitiatief van
marktpartijen in de sms-branche. Zo kunnen op grond van
deze gedragscode consumenten rechtstreeks een klacht
over hun rekening indienen bij hun provider. Providers
moeten klachten in behandeling nemen en sms-dienstverleners aanspreken op gedrag dat in strijd is met de code.

Het Ministerie van Economische Zaken heeft de resultaten van deze evaluatie meegenomen in zijn eigen evaluatie van de gedragscode. Het Ministerie van Economische
Zaken heeft samen met OPTA, de Consumentenautoriteit
en belangenorganisaties, voorstellen gedaan tot verbeteringen van de gedragscode. Deze zullen in 2010 moeten
leiden tot een nieuwe aangescherpte sms-gedragscode
én minder klachten.

1.3 Contracten
Consumenten hebben het recht om bij nadelige wijziging
van contractvoorwaarden door de aanbieder hun contract
op te zeggen. Als een aanbieder zijn contractvoorwaarden
verandert, moet die verandering vier weken van tevoren
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aan de klant worden gemeld. Als de wijziging niet in het
voordeel van de klant is, heeft de klant het recht op dat
moment kosteloos het contract op te zeggen.
Sinds 1 juli 2009 is dit beëindigingsrecht uitgebreid. Vanaf
die datum hebben consumenten het recht om, na verloop
van de eerste contractperiode, hun contract voor internet,
telefoon of televisie en radio op elk moment op te zeggen.
De opzegtermijn mag niet langer zijn dan één maand.
Wijziging contractvoorwaarden
OPTA heeft de afgelopen jaren verschillende keren
handhavend opgetreden in gevallen waar aanbieders de
regels voor het wijzigen van contractvoorwaarden niet
goed naleefden. OPTA heeft daarom in 2009 het beoordelingskader voor het beëindigingsrecht herzien. De
herziene versie van het beoordelingskader is in mei aan
de marktpartijen voorgelegd. Zowel aanbieders als belangenorganisaties hebben hierop gereageerd. Op grond
van de reacties heeft OPTA nog een aantal aanpassingen gemaakt in het beoordelingskader dat begin 2010 is
gepubliceerd.
In 2009 kwam via ConsuWijzer ook een aantal klachten
binnen over het beëindigingsrecht. Aanbieders namen
zelf ook regelmatig contact op met OPTA als zij plannen
hadden om hun contractsvoorwaarden te wijzigen. OPTA
heeft in 2009 zestien zaken onderzocht van aanbieders
die contractvoorwaarden hadden gewijzigd. In een groot
aantal gevallen bleek dat de aanbieder de wet correct
had toegepast. OPTA heeft in twee gevallen telefonisch
of schriftelijk contact opgenomen met de aanbieders
omdat zij zich niet aan de wet hielden. Deze aanbieders
hebben het beëindigingsrecht alsnog correct toegepast
en hun klanten juist en volledig over hun rechten geïnformeerd.

Sancties
In één geval heeft OPTA de naleving van het beëindigingsrecht moeten afdwingen met een last onder dwangsom. Aanbieder Telfort verhoogde de tarieven voor het
vast bellen voor consumenten die gelijktijdig een abonnement voor vast bellen en internet waren aangegaan.
Telfort bood echter haar abonnees alleen de mogelijkheid
om de vast bellen dienst op te zeggen. OPTA was van
oordeel dat deze tariefverhoging abonnees het recht geeft
zowel hun vast bellen dienst als hun internetdienst te
beëindigen. Nadat OPTA aan Telfort in oktober een last
onder dwangsom had opgelegd, heeft Telfort haar abonnees die gelijktijdig een internet- en vast bellen dienst zijn
aangegaan alsnog de mogelijkheid geboden de gehele
overeenkomst kosteloos te beëindigen.
Naleving maximale opzegtermijn
OPTA heeft in april 2009 een voorlichtingsbrief gestuurd
aan alle aanbieders van internet, telefonie, televisie en
radio met een toelichting op de nieuwe regelgeving rond
de maximale opzegtermijn en de wijze van toezicht en
handhaving door OPTA hierop. Vanwege het grote belang
voor consumenten heeft OPTA eind augustus een steekproefsgewijze controle uitgevoerd op de naleving van de
nieuwe regelgeving voor de opzegtermijn van contracten.
Bij dertig aanbieders zijn de opzegvoorwaarden voor
consumenten gecontroleerd. Twintig aanbieders hanteerden opzegvoorwaarden die in overeenstemming waren
met de nieuwe regelgeving, tien aanbieders niet. Deze
tien aanbieders hebben een waarschuwing gekregen en
hebben daarna hun opzegvoorwaarden in overeenstemming gebracht met de nieuwe regelgeving. OPTA blijft
toezicht houden op naleving van de regelgeving voor
de opzegtermijn, zodat consumenten makkelijk kunnen
blijven overstappen.
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1.4 Geschillencommissie
Wanneer een consument een geschil heeft met een
telecom- of internetaanbieder kan hij de geschillencommissie telecommunicatie of elektronische communicatiediensten vragen een uitspraak te doen. OPTA vindt het
belangrijk dat aanbieders zich aansluiten bij de geschillencommissie. Dit geeft de consument de mogelijkheid om
op een eenvoudige manier zijn recht te halen. OPTA heeft
streng gecontroleerd op de wettelijke verplichting voor
telefonieaanbieders zich aan te sluiten bij een geschillencommissie.
OPTA heeft begin april 2009 negen aanbieders een last
onder dwangsom opgelegd. Kort daarna heeft de geschillencommissie de toegang tot haar website vanwege
veiligheidsproblemen afgesloten. Aanbieders konden zich
niet meer aansluiten bij de geschillencommissie. OPTA
heeft de periode waarin aanbieders zich konden aansluiten, voordat een sanctie dreigde, verlengd. Uiteindelijk
hebben alle aangeschreven aanbieders zich aangesloten
bij de geschillencommissie. OPTA blijft er op toezien dat
telefonieaanbieders zich aansluiten bij een geschillencommissie, zodat consumenten met telefonie- of internetgeschillen bij de geschillencommissie terecht kunnen.

Ook het Ministerie van Economische Zaken heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop telefonieaanbieders
consumenten informeren over telefoontarieven. Uit beide
onderzoeken blijkt dat het voor consumenten nog steeds
moeilijk is om informatie over telefoontarieven te vinden.
Daarom heeft OPTA in 2009 gewerkt aan de verbetering
van tarieftransparantie.
In oktober hebben het Ministerie van Economische Zaken
en OPTA een bijeenkomst georganiseerd, waarin ze de
branche opriepen de transparantie van telefoontarieven te
verbeteren. Zij hebben telefonieaanbieders verzocht om:
 

 

 

plaats op hun eigen website te publiceren;
 


 


beschikbaar te stellen;
 


 

 
bieden; en
 

 

 

beschikbaar te stellen.
Telefonieaanbieders hebben inmiddels gereageerd op
de verbeterpunten en hierover hun opmerkingen en
eigen ideeën gegeven. In 2010 gaan het Ministerie van
Economische Zaken en OPTA bepalen wat telefonieaanbieders precies moeten gaan doen om de tarieftransparantie voor consumenten te verbeteren.

1.5 Tarieftransparantie
Newcom Research & Consultancy heeft in opdracht van
OPTA een onderzoek uitgevoerd naar de transparantie
van telefoontarieven. Het onderzoek gaat in op de beleving van de consument en zijn ervaringen met het zoeken
naar tariefinformatie. Newcom heeft hiervoor ruim 1.200
consumenten gevraagd naar hun ervaringen en meningen. Daarnaast heeft Newcom een aantal consumenten
gevraagd tariefinformatie op de websites van telefonieaanbieders te zoeken.
3

1.6 Mobiel bellen in Europa
Aanpassing tarieven mobiel bellen
Op 18 juni 2009 heeft het Europese Parlement de
bestaande regels voor wat mobiele aanbieders aan hun
klanten mogen vragen voor het mobiel bellen op een
buitenlands netwerk binnen de EU aangepast3. De maximale tarieven voor bellen en gebeld worden per 1 juli

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:167:0012:0023:NL:PDF.
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zijn verlaagd naar respectievelijk 51 cent en 23 cent per
minuut. Ook mogen mobiele aanbieders voor de gereguleerde tarieven de gesprekken niet meer op hele minuten
naar boven afronden. Sinds 1 juli is het maximale tarief
voor het sturen sms-berichten vastgesteld op 13 cent.
OPTA heeft zowel voor als na de introductie van de
nieuwe regels nauw contact gehad met de mobiele
aanbieders om ervoor te zorgen dat alle consumenten
daadwerkelijk op 1 juli 2009 konden profiteren van de
lagere tarieven. De verlaagde tarieven voor het gebruik
van sms in het buitenland hebben de consument in 2009
ongeveer 30 miljoen euro bespaard.
Bescherming tegen hoge kosten mobiel internet
In 2009 zijn mobiele aanbieders gestart met de voorbereidingen op de nieuwe regelgeving op het gebied van
consumentenbescherming. Mobiele aanbieders moeten
in 2010 de consument gaan beschermen tegen onverwacht hoge kosten voor het gebruik van mobiel internet.
De regels van het Europees Parlement zeggen dat de
mobiele aanbieders per 1 maart 2010 hun klanten de
mogelijkheid moeten bieden om de kosten voor mobiel
internet in het buitenland vast te stellen op een maximum
van 50 euro (ex. BTW) per maand. Per 1 juli 2010 krijgen
alle consumenten deze bescherming, tenzij ze zelf aangeven dit niet te willen. OPTA heeft tijdens verschillende
bijeenkomsten en gesprekken met aanbieders gesproken
over de invulling van deze regels.

1.7 Universele Dienst
In de wet staat dat iedereen die daarom vraagt, een vaste
telefoonaansluiting moet krijgen. KPN is de bij wet aangewezen partij om deze zogenaamde Universele Dienst
(UD) aan te bieden. KPN is verplicht goede kwaliteit te
bieden en mag daarvoor een bepaalde prijs vragen. Ook
moet iedereen in Nederland uit ten minste twee abonne-

menten kunnen kiezen: een betaalbaarheidsabonnement
en een bereikbaarheidsabonnement (door KPN Belbasis
en Belbudget genoemd). KPN is verplicht deze abonnementen aan te bieden.
Eind 2008 heeft OPTA via ConsuWijzer klachten ontvangen van inwoners van de Utrechtse nieuwbouwwijk Het
Zand. Deze klagers gaven aan dat KPN al geruime tijd
geen vaste telefonieaansluiting kon leveren op hun adres.
Onderzoek van OPTA wees uit dat KPN inderdaad op
een aantal huisadressen in Het Zand niet voldeed aan de
verplichting om een vaste telefonieaansluiting te leveren.
OPTA heeft KPN in maart 2009 een last onder dwangsom opgelegd om er voor te zorgen dat de betreffende
bewoners zo snel mogelijk gebruik konden maken van de
vaste telefoniedienst van KPN. In de wet is geen termijn
bepaald waarbinnen KPN aan de UD-verplichting moet
voldoen. OPTA was van mening dat KPN bij dergelijke
aanvragen direct of zo snel mogelijk aan haar verplichting
moet voldoen. KPN heeft binnen de door OPTA gestelde
termijn alle eindgebruikers in Het Zand die dat wensten
van een vaste telefoonaansluiting voorzien en KPN heeft
daarmee aan de last voldaan.

1.8 Ongewenste telemarketing
Vóór 1 oktober 2009 moesten bedrijven die per telefoon
producten of diensten verkopen aan de gebelde consument vragen of deze in de toekomst nog mag worden
gebeld voor telefonische verkoop. Dit wordt het recht van
verzet genoemd. Sinds 1 oktober 2009 is de wet uitgebreid met twee extra verplichtingen. Bedrijven die een
telemarketingactie willen uitvoeren, moeten de telefoonnummers van consumenten die zijn aangemeld bij het
Bel-me-niet Register uit hun bestanden verwijderen. De
telefonische verkoper moet actief het Bel-me-niet Register
noemen en daarnaast de consument de mogelijkheid
bieden zich in te schrijven in het ‘Bel-me-niet Register’.
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Het jaar 2009 stond in het teken van voorbereiding op
de komst van het wettelijk Bel-me-niet Register. OPTA
stimuleert spontane naleving en heeft veel energie gestoken in voorlichting. Er is een brochure gemaakt, waarin
de telemarketingregels op een eenvoudige wijze worden
uitgelegd. Daarnaast heeft OPTA tijdens branchebijeenkomsten presentaties gegeven. Bedrijven en organisaties
konden via een e-mail adres al hun vragen stellen over
de telemarketingregels. OPTA heeft in 2009 honderden
e-mails beantwoord met vragen over dit onderwerp.
OPTA heeft op de website van ConsuWijzer de nieuwe
telemarketingregels aan consumenten uitgelegd. Tussen
1 oktober en 31 december 2009 heeft ConsuWijzer ruim
2.400 klachten ontvangen. OPTA heeft naar aanleiding
van deze klachten waarschuwingen uitgedeeld aan drie
adverteerders en één callcenter. Verder heeft OPTA 28
bedrijven een brief gestuurd en verzocht maatregelen
te treffen om klachten te voorkomen. Van elf bedrijven
heeft OPTA informatie gevorderd. Deze bedrijven moeten
aantonen dat zij de regels naleven. Naar deze bedrijven
doet OPTA nog onderzoek.
Stichting Infofilter is door het Ministerie van Economische
Zaken aangewezen om het Bel-me-niet Register te
beheren. Voor toezicht op de naleving van de telemarketingregels heeft OPTA een samenwerkingsprotocol
afgesloten met Infofilter. In het protocol is geregeld dat
de beheerder binnen één werkdag voldoet aan informatieverzoeken van OPTA. Ook krijgt OPTA directe (online)
toegang tot het register. De beheerder en OPTA zullen
regelmatig om de tafel gaan zitten om te praten over de
werking van het register, het eventueel misbruik ervan,
de communicatie over het register en de signalen over
misstanden in de telemarketingbranche.
4

Voor het toezicht op de naleving van het recht van verzet
is OPTA gezamenlijk met de Consumentenautoriteit een
onderzoek gestart naar de telemarketingactiviteiten van
de Nederlandse Energie Maatschappij.4 Dit onderzoek
was in 2009 nog niet afgerond. Daarnaast heeft OPTA
twee waarschuwingen uitgedeeld aan bedrijven die het
recht van verzet niet hadden aangeboden.

1.9 Overstappen naar een andere provider
Internetaanbieders hebben in 2008 vrijwillig afgesproken
om uiterlijk 1 januari 2009:


 
  

Elektronische Communicatiediensten;


 

 
stapproces via hun websites;
  


 
  

van de consument bij de oude aanbieder wordt opgezegd; en



 
 


op de afgesproken datum.
OPTA heeft geen wettelijke bevoegdheid om in te grijpen
als er problemen ontstaan bij het overstappen naar een
andere aanbieder. OPTA houdt voor de consument wel
scherp in de gaten of internetaanbieders zich aan de
gemaakte afspraken houden.
Het aantal klachten via ConsuWijzer is in 2009 afgenomen ten opzichte van 2008. Consumenten lopen wel nog
steeds tegen problemen aan bij overstappen. Een veel
gehoord signaal is dat de nieuwe aanbieder zijn belofte
niet waarmaakt. De consument denkt dat de nieuwe
aanbieder voor hem opzegt, maar dat blijkt in de praktijk
niet zo te zijn. Internetaanbieders hebben in mei 2009

OPTA maakt normaliter geen namen bekend van bedrijven waarnaar het onderzoek doet, voordat een besluit is genomen. In dit geval is het onderzoek echter al door het
bedrijf zelf bevestigd in de media.
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een onderzoek laten doen naar de 95% norm. Deze norm
houdt in dat 95% van de overstapgevallen op de afgesproken datum plaatsvindt met een maximale dienstonderbreking van 24 uur. Het onderzoek wijst uit dat in 86%
van de gevallen de consument een dienstonderbreking
heeft van minder dan 24 uur of een onderbreking van
langer dan 24 uur die niet aantoonbaar is te wijten aan
de internetaanbieder. Internetaanbieders hebben de 95%
norm nog niet gehaald. Maar het gaat wel de goede kant
op. Overstapproblemen komen zowel voor bij internetaanbieders die vrijwillig meedoen aan de afspraken, als
bij aanbieders die zich niet hebben gecommitteerd aan
dit streven. OPTA bespreekt de signalen die zij uit de
markt en via ConsuWijzer ontvangt met het Ministerie van
Economische Zaken.

1.10 Telefoonnummers
Nummerbeheer en -uitgifte
OPTA geeft telefoonnummers uit voor verschillende diensten en toepassingen. Het is de taak van OPTA om de
nummervoorraad goed te beheren en tijdig te signaleren
als telefoonnummers dreigen op te raken. Tegen ongeoorloofd gebruik treedt OPTA op.
Op 30 december 2009 hebben de nummerhouders
109 miljoen nummers. Dat is een stijging van ongeveer
6% ten opzichte van 2008. OPTA heeft een stijging in de
toekenning van vaste en mobiele nummers gesignaleerd.
De toekenning van vaste nummers is in 2009 met 5%
gestegen en van mobiele nummers met 6%. Het totaal
aantal nummerbeschikkingen is in 2009 ten opzichte van
2008 met ongeveer 5% gestegen.
Een belangrijke taak van OPTA is om de markt te
voorzien van telefoonnummers. Op aanvraag kent
OPTA nummers toe. Nummeraanvragers sturen bij een

aanvraag vaak niet alle benodigde gegevens mee.
Dit zorgt voor lange doorlooptijden. Daarom heeft OPTA
sinds 1 juli 2009 de procedure voor het behandelen
van nummers strakker ingericht. Als aanvragen voor
nummers niet compleet zijn, stelt OPTA de aanvragen
buiten behandeling. Hierdoor is het uitgifteproces efficienter geworden en wordt de verantwoordelijkheid voor
het indienen van een complete nummeraanvraag bij de
aanvrager gelegd.
Bestrijden misbruik van betaalde informatienummers
OPTA is actief in het bestrijden van misbruik van
betaalde informatienummers. Voorbeelden van misbruik
zijn onverwacht lange wachttijden of het verbreken van
de verbinding zonder dat de dienst is geleverd. OPTA
is bevoegd om bij een vermoeden van misbruik het
nummer tijdelijk af te laten sluiten of de betaling die is
gerelateerd aan het nummer op te laten schorten. Ook
kan OPTA de toekenning van een nummer intrekken,
opschorten of een nieuwe aanvraag van de vermoedelijke nummermisbruiker weigeren. In geval van misbruik
plaatst OPTA een mededeling in de Staatscourant.
Telefonieaanbieders moeten dan binnen twee maanden
na publicatie alle gedupeerde consumenten hun geld
terugbetalen.
OPTA heeft in 2009 bij misbruik van een nummer één
keer een mededeling in de Staatscourant geplaatst. Op
30 maart 2009 heeft OPTA mededeling gedaan van het
feit dat in 2008 sprake is geweest van kennelijk misbruik
van het betaalde informatienummer 0900-7586500
(Scrappy’s Electronics). Als gevolg van deze mededeling
moesten telefonieaanbieders aan alle consumenten die
hadden gebeld met Scrappy’s Electronics de belkosten
terugbetalen. Daarnaast heeft OPTA in maart 2009 de
informatienummers Makelaarsfoon en Juristenfoon op
vermoeden van misbruik tijdelijk laten afsluiten en de
betaling laten opschorten. Na onderzoek heeft OPTA
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vastgesteld dat de informatiedienstaanbieder misbruik
heeft gemaakt van deze informatienummers waarop
deze nummers zijn ingetrokken. Tegen dit besluit is geen
bezwaar gemaakt. Momenteel onderzoekt OPTA of gedupeerde consumenten hun geld moeten terugkrijgen via de
telefonieaanbieder.
Transparantie 18xy
Via 18xy-nummers kunnen telefoonnummers worden
opgevraagd en kan eventueel worden doorverbonden
naar het opgevraagde nummer. Het doorverbinden via
een 18xy-nummer of 0900-nummer mag, maar er is wel
een aantal wettelijke regels waaraan een aanbieder zich
moet houden.
OPTA heeft onderzoek gedaan naar 25 nummers uit de
18xy-reeks en twee 0900-nummers. Aanleiding hiervoor
was aandacht in de media en klachten van consumenten
over de onduidelijkheid van de kosten na het doorverbinden door abonnee-informatiediensten. Uit dit onderzoek
bleek dat er veel overtredingen plaatsvonden. Dertien
van de 18xy-aanbieders bleken zich niet aan de bestemming te houden, bijvoorbeeld door de consument niet de
kans te geven het nummer te noteren maar door direct
door te verbinden naar het gevraagde telefoonnummer.
Bij 25 nummers is niet voldoende duidelijk voor welke
dienst het genoemde tarief moest worden betaald. Zo
blijkt niet uit elke melding dat je ook na het doorverbinden het vermelde tarief per minuut blijft betalen. Bij twee
van de gecontroleerde nummers klopte de tariefmelding
helemaal niet. Vijftien 18xy-nummers vermeldden niet de
relevante informatie over de verkeerskosten. Daarnaast
heeft OPTA elf gevallen van nummermisbruik geconstateerd. OPTA heeft alle 27 aanbieders een waarschuwing
gegeven voor één of meerdere overtredingen en zal de
gewaarschuwde abonnee-informatiediensten in 2010
opnieuw controleren.

Maximumtariefverplichting
Via 0900-nummers bieden veel bedrijven zoals verzekeraars, energiebedrijven en telefonieaanbieders telefonische service aan de consument. Er is veel ergernis onder
consumenten, dat zij door lang in de wacht te staan,
betalen voor een slechte bereikbaarheid van een bedrijf.
De wetgever heeft daarom de regels voor het bellen naar
een 0900-nummer aangescherpt: bij een tarief van meer
dan 15 cent per minuut moeten bedrijven die informatiediensten aanbieden en telefonieaanbieders ook een
maximumtarief per gesprek voorafgaand aan het gesprek
melden. De hoogte van dit maximumtarief moeten bedrijven die informatiediensten aanbieden en telefonieaanbieders samen vaststellen.
OPTA controleert deze tariefmeldingen maandelijks en
op basis van steekproeven. Bij een geconstateerde overtreding deelt OPTA een waarschuwing uit, daarna volgen
strengere handhavingsmiddelen zoals een last onder
dwangsom of boete. OPTA heeft in 2009 duizend 0900nummers gecontroleerd op deze melding. Naar aanleiding van deze controles heeft OPTA 36 waarschuwingen
uitgedeeld aan nummergebruikers die zich niet aan deze
regels hebben gehouden. Bijna alle gewaarschuwde
nummergebruikers hebben de tariefmelding aangepast.
Aan drie nummergebruikers is een voornemen last onder
dwangsom gestuurd, waarna zij alsnog de tariefmelding
hebben aangepast.
Verder heeft OPTA in mei 2009 bij telefonieaanbieders
belgegevens opgevraagd om meer duidelijkheid te krijgen
over het aantal gevallen waarbij aan de beller meer
kosten in rekening werd gebracht dan het vooraf gemelde
maximumtarief. In een groot aantal gevallen bleek dat
er meer kosten in rekening waren gebracht dan voorafgaand aan het gesprek was gemeld. Naar aanleiding van
deze constatering heeft OPTA in juli 2009 een brief aan
bedrijven die informatiediensten aanbieden en telefonie« terug naar inhoud
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aanbieders gestuurd waarin OPTA handreikingen aan
deze partijen doet om de maximumtariefverplichting na
te leven. Eind vorig jaar heeft OPTA informatie gevraagd
aan KPN om opnieuw te controleren of de naleving van
deze verplichting verbeterd is. OPTA heeft de informatie
aan KPN gevraagd, omdat KPN in het kader van compliance veel inspanningen heeft verricht om de naleving
van deze verplichting in haar eigen organisatie en bij
bedrijven die informatiediensten aanbieden te verbeteren.
OPTA onderzoekt de naleving van de maximumtariefverplichting door telefonieaanbieders en nummergebruikers.
Daarnaast zal OPTA consumenten via ConsuWijzer waarschuwen hun telefoonrekening nauwkeurig te controleren
na het bellen naar een dergelijk nummer.
Aansluitplicht geschillencommissie
Met ingang van 1 juli 2009 moeten gebruikers van 0906,
0909, 18xy en de meeste 0900-nummers zich aansluiten
bij de Geschillencommissie Informatiedienstaanbieders
en hebben consumenten het recht om de betaling van
het betwiste deel van de telefoonrekening op te schorten totdat het geschil is opgelost. Doel van de nieuwe
regelgeving is de consument beter te beschermen
tegen mogelijk misbruik van betaalde informatienummers door nummergebruikers. Consumenten kunnen
via de Geschillencommissie Informatiedienstaanbieders
op laagdrempelige wijze hun recht halen als ze er met
de nummergebruiker niet uitkomen. OPTA ziet toe op
de aansluitverplichting van nummergebruikers en op het
recht tot betaling van de telefoonrekening opschorten.
Op 29 juni 2009 heeft OPTA een brief gestuurd aan
nummerhouders en telefonieaanbieders om partijen
op de hoogte te stellen van deze nieuwe regelgeving.
Naar aanleiding van klachten die OPTA via ConsuWijzer
heeft ontvangen over 090x- en 18xy-nummers, zijn in
2009 totaal veertig waarschuwingen uitgedeeld aan
de gebruikers van deze nummers. De betreffende

nummergebruikers hebben zich hierna aangesloten bij
de geschillencommissie of zijn er nog mee bezig. Aan
één partij, HDVA, is een last onder dwangsom opgelegd
om zich aan te sluiten. Sinds eind augustus 2009 heeft
OPTA via ConsuWijzer veel vragen ontvangen over
het bedrijf HDVA. Consumenten kregen een folder in
de bus met reclame voor elektronica. Iedereen die een
product wilde bestellen, moest bellen naar een 0900nummer. Veel bellers kregen vervolgens niemand aan
de telefoon. HDVA heeft zich inmiddels aangesloten bij
de Geschillencommissie Informatiedienstaanbieders. Dit
betekent dat consumenten naar de geschillencommissie
kunnen stappen, als ze er met HDVA niet uitkomen.
Nummerbehoud
Nummerportabiliteit betekent dat de consument bij het
overstappen naar een andere aanbieder of dienst zijn
eigen nummer kan behouden. De verplichting die telecombedrijven hebben om hieraan mee te werken moet er
voor zorgen dat de consument makkelijk kan overstappen, wat eerlijke concurrentie bevordert.
OPTA heeft zich ook in 2009 ingezet om ervoor te zorgen
dat de consumenten hun nummer kunnen behouden.
OPTA heeft Ericsson Telecommunicatie een last onder
dwangsom opgelegd, omdat deze aanbieder grote
groepen consumenten ervan weerhield om hun nummer
te behouden bij het overstappen naar een andere aanbieder. Ook heeft OPTA op verzoek van Lycamobile onderzoek gedaan naar de weigering van T-Mobile om aan
porteringsverzoeken te voldoen. Vervolgens heeft OPTA
T-Moblile een last onder dwangsom opgelegd, waarna
deze aanbieder de nummers alsnog heeft geporteerd.
Toezicht 112
Mobiele telefonieaanbieders zijn verplicht om bij een
oproep naar het noodnummer 112 informatie over de
locatie van de beller te verstrekken aan de hulpdiensten.
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Daarvoor moeten de alarmcentrale en de netwerken van
de mobiele telefonieaanbieders goed op elkaar zijn afgestemd. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken had met
de mobiele telefonieaanbieders afgesproken dit per 1 april
2009 te realiseren.
OPTA heeft als taak erop toe te zien dat mobiele telefoonaanbieders deze informatie met de 112-oproep meesturen. KPN gaf in februari 2009 aan niet in staat te zijn de
locatiegegevens mee te sturen voor oproepen die komen
vanaf mobiele telefoons zonder simkaart. In mei 2009
heeft OPTA KPN een last onder dwangsom opgelegd om
ervoor te zorgen dat het telecombedrijf ook voor deze
specifieke oproepen locatiegegevens meestuurt bij een
112-oproep. KPN heeft hier half september aan voldaan.
Dat was binnen de door OPTA gestelde termijn, waardoor
KPN tijdig aan de last onder dwangsom heeft voldaan.
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2 Markten
Elke drie jaar maakt OPTA een analyse van de concurrentieverhoudingen op de elektronische communicatiemarkten. Eind 2008 heeft OPTA marktanalysebesluiten
gepubliceerd voor een groot aantal markten waar zij
toezicht op houdt. Daarmee heeft het reguleringsbouwwerk voor de komende reguleringsperiode (2009-2011)
vorm gekregen. Het jaar 2009 was het jaar waarin de
besluiten door OPTA, in nauwe samenwerking met de
marktpartijen, zijn ingevoerd. Begin 2009 zijn de marktanalysebesluiten voor de omroepmarkt gepubliceerd
en met de invoering van die besluiten is in de loop van
het jaar gestart. Ook is begonnen met de marktanalyse
voor de vaste en mobiele afgiftemarkt. In april 2009 is de
Nederlandse postmarkt met de invoering van de nieuwe
Postwet geliberaliseerd.

Meer verplichtingen op de wholesale-markt
Om minder regeldruk op de consumentenmarkt mogelijk
te maken, zijn de verplichtingen die KPN heeft richting
andere aanbieders op een aantal onderdelen verscherpt.
Die wholesale-verplichtingen (op het gebied van ontbundelde toegang, wholesale-breedbandtoegang en huurlijnen) bieden andere aanbieders verschillende vormen
van toegang tot KPN’s netwerk. Daarmee kunnen zij hun
eigen (retail)diensten samenstellen. Ook op de omroepmarkt is de focus op wholesale-regulering gelegd. Er
is besloten dat de kabelnetwerken van UPC en Ziggo
kunnen worden gebruikt door andere aanbieders om te
kunnen concurreren op de televisiemarkt.

Het reguleringsbouwwerk geeft de samenhang weer
tussen alle maatregelen die OPTA neemt om de markten
voor elektronische communicatie concurrerend te houden.
Het laat de verbinding zien tussen de verschillende besluiten. Het nieuwe reguleringsbouwwerk dat is ontstaan na
de marktanalyses van 2008 bevat een aantal specifieke
kenmerken.

Meer verplichtingen op de zakelijke
wholesale-markten
Het reguleringsbouwwerk geeft extra aandacht voor de
concurrentieontwikkeling in het zakelijk segment. OPTA
heeft daar een gebrek aan dynamiek geconstateerd waardoor zakelijke afnemers niet voldoende profiteren van
concurrentie op de markt. Daarom heeft OPTA maatregelen getroffen waarmee andere aanbieders juist in het
zakelijke segment beter met KPN kunnen concurreren.
De zakelijke retailverplichtingen die in 2005 aan KPN zijn
opgelegd, blijven bovendien in 2009 ook nog gelden.

Minder regeldruk op de consumentenmarkt
In de vorige reguleringsperiode (2006-2008) gold er voor
KPN’s consumentendiensten op het gebied van telefonie
nog een strikte tariefregulering. Door de toegenomen
concurrentie en de (verwachte) ontwikkelingen heeft
OPTA deze markten vrij kunnen geven. Vanaf 2009
bestaat er geen tariefregulering meer op deze markten.

Bevordering van de infrastructuurconcurrentie
Een belangrijke doelstelling in het reguleringsbouwwerk
is het bevorderen van infrastructuurconcurrentie. OPTA
heeft nadrukkelijk gekozen voor die vorm van wholesaletoegang tot KPN’s netwerk waarbij de investeringen
door andere aanbieders zoveel mogelijk wordt gestimuleerd. Dit is de zogeheten ontbundelde toegang (ULL).

2.1 Reguleringsbouwwerk
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Tegelijkertijd heeft OPTA afgezien van de regulering van
wholesale-breedbandtoegang van lage kwaliteit over
diezelfde glazen aansluitingen. Die maatregel zou de
verdere uitrol van diensten door alternatieve aanbieders
aan de eindgebruiker in de weg kunnen staan.

2.2 Beroepsprocedures
Tegen alle door OPTA genomen marktanalysebesluiten
is door verschillende marktpartijen beroep aangetekend
bij het CBb. OPTA heeft in 2009 verweer geleverd tegen
de door de marktpartijen aangevoerde argumenten. Er
zijn zittingen bij de rechter geweest voor de beroepen
tegen de breedbandbesluiten (ontbundelde toegang tot de
aansluitlijn en wholesale-breedbandtoegang) en het huurlijnenbesluit van OPTA.
Eind oktober 2009 heeft het CBb uitspraak gedaan in de
procedure tegen het besluit voor ontbundelde toegang
tot de aansluitlijn. Het CBb heeft OPTA’s besluit van 19
december 2008 vernietigd. Het CBb oordeelde dat OPTA
onvoldoende heeft gemotiveerd dat ontbundelde toegang
tot zakelijke glasvezel aansluitnetwerken tot dezelfde
relevante markt behoort als ontbundelde toegang tot het
koperen aansluitnetwerk en ontbundelde toegang tot
residentiële glasvezel aansluitnetwerken. Het CBb heeft
OPTA opgedragen om binnen zes maanden een nieuw
besluit te nemen. Het CBb laat de verplichtingen die
OPTA met betrekking tot ontbundelde toegang tot KPN’s
koperen aansluitnetwerk heeft opgelegd wel in stand tot
zes maanden na de datum van de uitspraak of zoveel
eerder als OPTA een nieuw besluit heeft genomen.
De zaken die nog onder de rechter zijn volgen in 2010.

2.3 Implementatietrajecten
In 2009 is OPTA gestart met de implementatie van de
verplichtingen die volgen uit de marktanalysebesluiten.
De implementatie bestond uit de volgende onderdelen:
 

 
KPN: de wholesale price cap;
 

 


koop van telefonieaansluitingen;
 

 
de gereguleerde toegangsdiensten; en








-






Tariefverplichtingen
Alle gereguleerde wholesale-diensten van KPN (diensten
waarmee andere aanbieders toegang krijgen tot KPN’s
netwerk) zijn onderworpen aan een tariefverplichting.
Deze verplichting houdt meestal in dat KPN voor die
dienst maximaal het op kosten georiënteerde tarief mag
vragen (tariefplafonds). Deze invulling van de tariefverplichting heet de wholesale price cap (WPC).
De implementatie van de aan KPN opgelegde verplichting
tot wederverkoop van de telefonieaansluiting, wholesale
line rental (WLR), kende in 2009 twee onderdelen: de
implementatie van de tariefverplichting en de operationalisering door KPN van de hoogcapacitaire (‘zakelijke’)
variant hiervan.
Het WPC-besluit en het WLR-tariefbesluit geven de tariefplafonds voor de hele reguleringsperiode (2009-2011).
Wholesale price cap
Het WPC-besluit bestaat uit twee delen. Het eerste deel
stelt het tariefplafond vast voor diensten die in de vorige
reguleringsperiode (2006-2008) ook al waren gereguleerd.
Dit deel is in 2009 geïmplementeerd. Bij de beoordeling
van KPN’s kostentoerekeningssysteem en tariefvoorstellen
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heeft OPTA zoals gebruikelijk een Industry Group betrokken. Dit zijn door OPTA georganiseerde bijeenkomsten
met de marktpartijen op de marken die met de WPC
worden gereguleerd. OPTA heeft er voor gekozen om alle
met KPN gevoerde correspondentie zo snel mogelijk - en
dus al tijdens het proces - onder de leden van de Industry
Group te verspreiden. OPTA wilde de transparantie van
het proces vergroten en de in de Industry Group deelnemende marktpartijen meer gelegenheid geven om
inhoudelijk te reageren. OPTA heeft gemerkt dat deze
verbeterde transparantie door de leden van de Industry
Group is gewaardeerd. Het WPC-IIa implementatiebesluit
is gedurende een periode van zes weken in ontwerp ter
consultatie aan de markt voorgelegd en door de Europese
Commissie goedgekeurd.
Dit besluit laat dalingen zien voor een aantal belangrijke
wholesale-diensten zoals de periodieke tarieven voor
originating access (carrier preselectie), ontbundelde
toegang en wholesale-huurlijnen. Daar staat tegenover
dat eenmalige tarieven gelijk blijven en in sommige gevallen zelfs stijgen. Hoewel het exacte ‘overall’ effect per
afnemer zal verschillen5, verwacht OPTA dat met het
WPC-IIa-besluit de inkoopkosten van vrijwel alle concurrenten van KPN verder zullen afnemen.
In 2010 volgt het tweede deel van het WPC-besluit. Het
zal de tariefplafonds geven voor de diensten die vallen
onder de verzwaarde regulering van de wholesale-markten, zoals glasvezeldiensten.
Wholesale line rental
In het wholesale line rental besluit bepaalt OPTA de
tariefregulering voor de wederverkoop van de vaste
telefonieaansluiting door KPN. Hierdoor kunnen andere
partijen de telefoonaansluiting van KPN doorverkopen en
5

stimuleert OPTA de concurrentie op de consumenten- en
zakelijke markt voor vaste telefonie. Om tot een tarief te
komen voor de wederverkoop van deze telefoondienst
moet kostenoriëntatie op basis van retail-minus worden
gehanteerd. Het besluit waarin de retail-minus en de
WLR-tarieven zijn vastgesteld, is na consultatie met de
markt en de Europese Commissie op 16 december 2009
gepubliceerd.
KPN is sinds 1 januari 2009 - als gevolg van de
zwaardere wholesale-regulering - verplicht om ook
hoogcapacitaire (‘zakelijke’) varianten van de telefonieaansluiting aan haar concurrenten te verkopen. De vormgeving van die nieuwe dienst is met geïnteresseerde
marktpartijen besproken in een Industry Group. In juli is
KPN begonnen met de daadwerkelijke implementatie van
de dienst, die met enige vertraging eind 2009 vrijwel was
afgerond.
Tarifering ontbundelde toegang tot ‘Fiber-to-the-Home’
In januari 2009 heeft OPTA het ontwerp tariefbesluit
ontbundelde glastoegang (glasvezel aansluitnetwerken) voorgelegd aan de Europese Commissie en aan
de markt. Met dit besluit geeft OPTA uitvoering aan de
specifiek voor Fiber-to-the-Home (FttH) geformuleerde
tariefregulering van de in de eind 2008 gepubliceerde
beleidsregels over dit onderwerp. OPTA heeft er rekening
mee gehouden dat de investering in grootschalige FttHnetwerken nog moet worden gedaan. Er moet dus een
goede balans zijn tussen reguleringszekerheid voor de
investeerder aan de ene kant en voldoende concurrentie
op de nieuwe FttH-netwerken aan de andere kant.
Na publicatie van het ontwerpbesluit heeft OPTA met
de Industry Group over de tarifering van ontbundelde
glastoegang gesproken. De leden van de Industry Group

Dat hangt immers af van de diensten en volumes die een afnemer bij KPN inkoopt.
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hebben laten weten op welke punten het ontwerpbesluit
volgens hen aanpassing verdiende. De belangrijkste
aanpassing die is doorgevoerd, is een verdere ontbundeling van enkele tariefelementen. Op 25 juni 2009 heeft
OPTA het uiteindelijke tariefbesluit ontbundelde glastoegang gepubliceerd.
Reggefiber, KPN, BBned, Online en Tele2 hebben tegen
het tariefbesluit beroep aangetekend bij het CBb. KPN en
Reggefiber vinden dat OPTA met de wijzigingen die zij
heeft doorgevoerd in het definitieve tariefbesluit de belangen van investeerders schaadt, terwijl BBned, Online
en Tele2 van oordeel zijn dat OPTA de tarieven te hoog
heeft vastgesteld. De beroepsprocedure loopt door in
2010.
Referentieaanbiedingen
KPN is verplicht om voor de gereguleerde wholesalediensten het dienstaanbod openbaar te maken door
middel van een referentieaanbod6. OPTA heeft er voor
gekozen om een proactieve rol te spelen in de totstandkoming van de referentieaanbiedingen. Dit betekent dat
OPTA voor de verschillende referentieaanbiedingen
Industry Groups heeft georganiseerd, waarin de door KPN
voorgestelde voorstellen zijn besproken. Naar aanleiding
van die besprekingen heeft OPTA in een aantal gevallen
KPN de opdracht gegeven om het referentieaanbod aan
te passen. Deze aanwijzingsbesluiten zijn daarbij steeds
in concept voorgelegd aan marktpartijen.
Ontbundelde toegang
De referentieaanbiedingen van KPN en Reggefibers voor
ontbundelde toegang tot zowel koper- als glasvezelnetwerken zijn ook in een Industry Group besproken.

6
7

Een eerste werkgroep binnen die Industry Group
heeft zich beziggehouden met de aanpassing van het
bestaande referentieaanbod voor toegang tot het koperen
aansluitnetwerk van KPN. Op een groot aantal punten zijn
partijen daarbij onder regie van OPTA tot overeenstemming gekomen. Op punten waarover geen overeenstemming is bereikt, heeft OPTA op 23 november 2009 een
voorgenomen aanwijzingsbesluit gepubliceerd waarin
KPN een wijziging van haar referentieaanbod is opgedragen. Een definitief besluit volgt in 2010.
Een tweede werkgroep heeft gesproken over het migratieaanbod van KPN van de ontbundelde toegang tot het
koperen aansluitnetwerk naar glasvezel. Nu de uitfasering
later plaatsvindt dan in de oorspronkelijke All IP plannen
door KPN werd voorzien, heeft OPTA vooralsnog volstaan
met een toets op hoofdlijnen. KPN, marktpartijen en
OPTA zullen hier de komende jaren verder aan werken.
Wholesale breedband en huurlijnen
De referentieaanbiedingen voor wholesale-breedbandtoegang en huurlijnen zijn aan de orde geweest in de
daarvoor georganiseerde Industry Group. Omdat daarbij
is gebleken dat partijen elkaar niet op alle onderwerpen
konden vinden, heeft OPTA zich in december 2009 met
een aanwijzingsbesluit over het referentieaanbod WEAS7
uitgesproken.
In december 2009 heeft OPTA na een vergelijkbaar
proces een voornemen voor een aanwijzingsbesluit voor
wholesale broadband access aan marktpartijen voorgelegd. Ten slotte zijn in december 2009 voor de referentieaanbiedingen voor een aantal soorten huurlijnen de
onderwerpen geïdentificeerd die OPTA gaat beoordelen,
en die begin 2010 mogelijk ook onderwerp worden van
een aanwijzingsbesluit.

Uitzondering hierop is de wholesale-dienst ‘vaste gespreksafgifte’.
Wholesale Ethernet Access Service.
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Glasvezel
OPTA heeft zich ook beziggehouden met het tot stand
komen van de nieuwe referentieaanbiedingen voor
toegang tot glasvezel aansluitnetwerken. Het gaat hierbij
om het referentieaanbod voor consumenten-glasvezelnetwerken van Reggefiber en zakelijke glasvezelnetwerken
(Fiber-to-the-Office, FttO) van KPN. Het overleg in de
Industry Group heeft eind 2009 geleid tot een aangepast
referentieaanbod FttH van Reggefiber dat begin 2010 zal
worden gepubliceerd.
KPN heeft in 2009 ook een referentieaanbod voor FttO
gepubliceerd. De gesprekken hierover in de Industry
Group zijn stopgezet na de uitspraak van het CBb van
28 oktober 2009. Het CBb vernietigde de verplichtingen
die betrekking hebben op ontbundelde toegang voor FttO.
Voorkomen van marge-uitholling
Op de wholesale-markten waar KPN een dominante
positie heeft, geldt voor KPN het verbod om te discrimineren. Dit houdt in dat KPN gelijke voorwaarden moet
hanteren voor diensten die zij aan zichzelf en haar
concurrenten verkoopt. OPTA heeft deze non-discriminatieverplichting uitgebreid met vijf gedragsregels. De eerste
vier geven aan onder welke voorwaarden KPN kortingen
mag verstrekken. Gedragsregel 5 is opgelegd om margeuitholling te voorkomen.
Gedragsregel 5 zorgt er voor dat KPN geen retailtarieven
mag hanteren die onder haar wholesale-tarieven liggen.
Als KPN dat wel zou doen, zijn concurrenten die bij KPN
inkopen tegen de wholesale-tarieven niet (meer) in staat om
op duurzame wijze te concurreren met KPN’s retailtarieven.
KPN heeft februari 2009 een verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij het CBb. Dit verzoek was gericht
op schorsing van gedragsregel 5 totdat het CBb in de
bodemprocedure een definitief oordeel zou vellen over

de rechtmatigheid van de regel. Gedragsregel 5 was
volgens KPN namelijk onduidelijk, onuitvoerbaar en niet
proportioneel. In mei 2009 heeft het CBb KPN’s verzoek
afgewezen en heeft OPTA beleidsregels gepubliceerd
met daarin een aantal praktische handvatten die de
uitvoering van gedragsregel 5 door KPN hebben vereenvoudigd.
Sinds mei 2009 ontvangt OPTA periodieke rapportages
van KPN waarin zij verslag doet van de actuele stand
van zaken van de implementatie van gedragsregel 5.
Deze implementatie is voor KPN complexer gebleken
dan gedacht: pas in oktober 2009 heeft KPN wat betreft
nieuwe offertes kunnen garanderen dat die in lijn zijn met
de gedragsregel (‘compliance-garantie’)
Een concreet voorbeeld van het effect van gedragsregel
5 is het verbod op KPN’s aanbod voor gratis internet aan
scholen. KPN bood gratis internet aan 8.000 scholen,
wat volgens gedragsregel 5 niet mag. Met dit aanbod
verstoort KPN in ernstige mate de concurrentie op de
internetmarkt. Gelet op het belang van een overgangsregeling voor de scholen, is door OPTA een overgangstermijn gegund tot 1 september 2010.

2.4 Omroep
Afronding van de marktanalysebesluiten omroep
In januari 2009 heeft OPTA haar ontwerpbesluiten over
de omroepmarkt aan de Europese Commissie voorgelegd. Omdat de omroepmarkt niet op de Europese lijst
van te onderzoeken markten staat, kon OPTA hier pas
verplichtingen opleggen als de Europese Commissie
had ingestemd met OPTA’s marktanalyse. De Europese
Commissie heeft in de reactie op de ontwerp marktanalysebesluiten OPTA’s constatering dat er problemen zijn
op de Nederlandse omroepmarkt onderschreven. De
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Commissie heeft OPTA daarom groen licht gegeven voor
het opleggen van verplichtingen. OPTA heeft in maart
2009 haar definitieve marktanalysebesluiten gepubliceerd.
Conclusies marktanalysebesluit
De belangrijkste conclusies in deze besluiten zijn,
dat er op de omroepmarkt in de komende jaren nog
onvoldoende concurrentie komt en dat kabelbedrijven
aanmerkelijke marktmacht hebben. Dit is reden voor
OPTA om Ziggo en UPC, de grootste kabelbedrijven, te
verplichten hun analoge kabelaansluiting door te verkopen (wholesale line rental cable, WLR-C) aan bedrijven
die willen concurreren op de omroepmarkt zoals Tele2
en YouCa. Consumenten kunnen dan ook voor hun
analoge kabelabonnement overstappen op een andere
aanbieder. Daarnaast moeten Ziggo en UPC andere
aanbieders in staat stellen om digitale pakketten aan te
bieden over hun kabelnetwerk. OPTA legt minder ingrijpende verplichtingen op aan de kabelbedrijven CAIW en
Delta. Zij hoeven de analoge kabelaansluiting niet door
te verkopen, omdat hun verzorgingsgebied veel kleiner
is. Ook zouden de implementatiekosten te hoog zijn voor
deze kleinere kabelbedrijven. De vier kabelbedrijven
en KPN, Tele2, Online en YouCa hebben bij het CBb
beroep aangetekend. Zij vinden dat het marktanalysebesluit van OPTA of te streng is of dat het besluit juist
niet ver genoeg gaat. De zitting bij het CBb staat
gepland voor 18 maart 2010.
Tariefverplichting WLR-C
Voor de wederverkoop van de analoge kabelaansluiting
geldt een tariefverplichting. UPC en Ziggo hebben in juli
2009 een kostentoerekeningssysteem en het daarop
gebaseerde tariefvoorstel bij OPTA ingediend. OPTA
heeft een Industry Group betrokken bij de beoordeling
van deze voorstellen. In november 2009 heeft OPTA
een ontwerp tariefbesluit gepubliceerd met daarin de
wholesale-tarieven.

De tarieven voor wederverkoop van de analoge kabelaansluiting zijn, net als bij de wederverkoop van telefonie, bepaald conform de retail-minus methodiek. OPTA
heeft de tariefvoorstellen van UPC en Ziggo nog aangepast. Deze aanpassingen zitten in de berekening van
de kosten van digitale rtv-diensten, de retailkosten en
het redelijke retailrendement. De nationale consultatie
van het ontwerp tariefbesluit loopt in januari 2010 af.
Daarna zal OPTA in maart 2010 een definitief tariefbesluit nemen.
Implementatie van de omroepbesluiten
Het referentieaanbod en het voorstel van UPC en Ziggo
hoe zij wederverkoop van de kabelaansluiting in hun
organisatie willen implementeren, zijn besproken in
de door OPTA georganiseerde Industry Group. Eind
oktober zijn de ontwerp implementatiebesluiten gepubliceerd. OPTA verwacht van UPC en Ziggo dat zij de
toegang voor andere bedrijven op hun kabelnetwerken
stapsgewijs gaan implementeren. Daardoor komt een
eerste versie van WLR-C in de eerste helft van 2010
beschikbaar. De consultatie en Europese notificatie van
de ontwerp implementatiebesluiten zijn medio december
geëindigd. OPTA verwacht de finale besluiten in maart
2010 te publiceren.
Doorgifteverplichting
OPTA heeft prioriteit gegeven aan de implementatie van
WLR-C-besluit, omdat de wederverkoop van het analoge
standaardpakket een springplank is voor nieuwe aanbieders om vervolgens ook een eigen digitaal pakket te
kunnen aanbieden. In november 2009 zijn met de Industry
Group besprekingen gestart over de voorstellen van UPC
en Ziggo voor de digitale doorgifteplicht. Naar verwachting
neemt de implementatie van de doorgifteverplichting nog
een groot deel van 2010 in beslag.
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2.5 Analyse van de afgiftemarkten
OPTA is in september 2009 gestart met een nieuwe
gecombineerde marktanalyse voor vaste en mobiele
gespreksafgifte. De aanleiding hiervoor was dat de driejarige reguleringsperiode van het geldende marktanalysebesluit voor mobiele gespreksafgifte op 1 juli 2010 afloopt.
Een belangrijke reden om een gecombineerde marktanalyse te maken is dat de Europese Commissie in mei 2009
een nieuwe aanbeveling uitbracht over de regulering van
gespreksafgiftetarieven. De Europese Commissie beveelt
daarin een kostenmethode aan die uitsluitend is gebaseerd op de extra kosten van het leveren van gespreksafgifte. Ook hecht de aanbeveling veel waarde aan een
gelijkwaardige vorm van regulering van vaste en mobiele
afgifte, wat wordt onderschreven door aanbieders van
vaste telefonie in Nederland.
Gelet op de nieuwe aanbeveling heeft OPTA besloten
gelijktijdig met de analyse voor mobiele gespreksafgifte
ook een nieuwe analyse voor vaste gespreksafgifte uit
te voeren. Gelijktijdige uitvoering is immers de beste
garantie op gelijkwaardige regulering voor vast en mobiel.
Onderdeel van de marktanalyse vaste en mobiele afgifte
is de ontwikkeling van kostenmodellen om de kostprijzen
van vaste en mobiele afgifte te bepalen. In 2010 wordt
deze marktanalyse afgerond.

2.6 Registraties en omzet elektronische
communicatie
De Telecommunicatiewet regelt onder meer het toezicht
door OPTA op de markten voor elektronische communicatie. Om te kunnen vaststellen wie op welke markt actief is
en of voor een bepaalde aanbieder specifieke rechten en
plichten gelden, dienen aanbieders en hun activiteiten bij
OPTA bekend te zijn. Een openbaar register van de registraties is te raadplegen via onze website.

Eind 2009 stonden 466 aanbieders van openbare elektronische communicatie- en postactiviteiten bij OPTA geregistreerd. Voor de kosten van het toezicht brengt OPTA
een vergoeding in rekening die jaarlijks kan variëren.
Deze vergoeding is gebaseerd op de relevante omzet van
aanbieders van openbare elektronische communicatieactiviteiten in Nederland. Geregistreerde partijen zijn daarom
verplicht jaarlijks een omzetopgave te geven aan OPTA.
In 2009 heeft OPTA er strenger op toegezien dat aanbieders tijdig hun omzetopgave indienden. OPTA heeft
in drie gevallen een voorlopige last onder dwangsom
opgelegd, waarna alsnog de omzetopgave is ingediend.
Daarnaast heeft OPTA er strenger op toegezien dat
aanbieders die deel uit maken van een groep van ondernemingen gezamenlijk omzetopgave doen. Daardoor is
er een daling van de 30 aanbieders in de hoogste omzetcategorie in 2008 naar 23 aanbieders in 2009.

2.7 Post
Met de nieuwe Postwet is de postmarkt op 1 april 2009
volledig geliberaliseerd. Het volledig openen van de
postmarkt is belangrijk voor verdere ontwikkeling van de
concurrentie. Liberalisering leidt tot lagere prijzen en meer
keuze voor de consument en de zakelijke markt. Uiterlijk
31 december 2010 moet de gehele postmarkt in Europa
zijn geliberaliseerd.
Op grond van de Postwet houdt OPTA toezicht op verplichtingen voor alle postvervoersbedrijven. Alle postvervoersbedrijven moeten zich bij OPTA registreren. OPTA ziet toe
op verplichtingen die moeten bijdragen aan een goede
marktwerking. Dat kan OPTA doen door het beslechten
van geschillen tussen postvervoersbedrijven over de
nakoming van de verplichtingen in de onderlinge dienstverlening. Deze verplichtingen houden in dat alle aanbieders
toegang hebben tot het bezorgnetwerk van Koninklijke TNT
Post B.V. (TNT Post), toegang hebben tot postcodesyste« terug naar inhoud
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men ten behoeve van postbezorging en toegang hebben
tot postbussen en onderlinge dienstverlening betreffende
retourpost. OPTA verzamelt gegevens uit de postmarkt
en houdt de mate van concurrentie en de werking van
de nationale postmarkt in de gaten. Hiermee kan worden
nagegaan of met de volledige liberalisering de keuzemogelijkheden en prijs-kwaliteitverhouding voor de gebruiker
verbeteren. OPTA gaat hiervan in 2010 verslag doen aan
de Staatssecretaris van Economische Zaken. OPTA houdt
ook toezicht op de uitvoering van de Universele Dienst
door TNT Post. De Postwet regelt dat universele postdiensten met een basis kwaliteitsniveau en tegen betaalbare
prijzen beschikbaar blijven voor de klanten. Er zijn in 2009
geen postgeschillen aan OPTA voorgelegd.

2009 twee keer een last onder dwangsom aan TNT Post
opgelegd. TNT Post heeft tegen beide lasten een voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechter. De rechter
heeft OPTA beide keren in het gelijk gesteld en bepaald dat
TNT Post de gevraagde informatie aan OPTA moet geven.
TNT Post heeft dat eind 2009 nog steeds niet volledig
gedaan en OPTA kan daardoor de tarieven 2010 van de
universele postdienst niet vaststellen. OPTA heeft daarom
beslist dat TNT Post de dwangsommen van een miljoen
euro en vijf miljoen euro moet betalen. Tegen beide lasten
onder dwangsom en de invordering van de dwangsom
van een miljoen euro is door TNT beroep aangetekend.
Tegen de invordering van de tweede last onder dwangsom
(van vijf miljoen euro) loopt nog een bezwaarprocedure.

Registratie postvervoersbedrijven
Sinds de nieuwe Postwet op 1 april 2009 van kracht is
geworden, is OPTA begonnen met het registreren van
postvervoersbedrijven. OPTA heeft bedrijven waarvan zij
vermoedde dat ze registratieplichtig waren, al voordat de
wet in werking trad, een informatiepakket toegestuurd. Bij
de inwerkingtreding van de wet heeft OPTA deze partijen
registratieformulieren toegestuurd. Een aantal partijen
waarvan OPTA het vermoeden had dat ze registratieplichtig waren, bleek dat niet te zijn. Gedurende het jaar heeft
OPTA nog een groep van registratieplichtige bedrijven
geïdentificeerd en deze bedrijven aangeschreven. Eind
2009 waren 69 partijen geregistreerd.

Arbeidsvoorwaarden postbode
De (nieuwe) postvervoersbedrijven laten de post veelal
verspreiden door medewerkers die worden betaald op
basis van stukloon. De wetgever vond dit een ongewenste situatie en heeft hiervoor eisen vastgelegd in de
postregelgeving. Dit betekent dat postvervoersbedrijven
een Collectieve Arbeidsovereenkomst moeten afsluiten
die voldoet aan de eisen van de postregelgeving. OPTA
toetst of een postvervoersbedrijf dit doet. OPTA heeft in
juni 2009 een uitvoeringstoets over deze regelgeving naar
de Staatssecretaris van Economische Zaken gestuurd.
Omdat OPTA op het gebied van arbeidsrecht geen
expertise heeft, is in december 2009 een samenwerkingsconvenant gesloten tussen OPTA en de Arbeidsinspectie.
Daarin is geregeld dat OPTA in geval van handhaving een beroep kan doen op de expertise van de
Arbeidsinspectie. De eisen uit de regelgeving moesten op
1 januari 2010 gaan gelden. Op 31 december 2009 heeft
de rechter in een kortgeding de Staat echter verboden om
uitvoering en toepassing te geven aan deze postregelgeving. Het is nog niet duidelijk wat dit voor gevolg heeft
voor de taak van OPTA. De Staat gaat in beroep tegen de
uitspraak van de rechter.

Vaststellen tarieven van de universele postdienst
OPTA moet op grond van de nieuwe Postwet de tarieven
van de universele postdiensten voor 2010 vaststellen op
basis van de daadwerkelijke kosten en een redelijk rendement. Bij de eerste vaststelling worden de tarieven bij wijze
van overgang vastgesteld aan de hand van de kosten voor
de universele postdiensten en het rendement van het voorafgaande jaar. TNT Post heeft de hiervoor benodigde informatie nog niet volledig opgeleverd. Daarom heeft OPTA in
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Kwaliteitsrapportages TNT Post
In 2009 rapporteerde TNT Post over het aantal postvestigingen in 2008, de geografische spreiding daarvan,
het gevoerde assortiment en de bezorgtijden van brieven.
TNT Post moet gemiddeld 95% van de brieven de
volgende werkdag hebben bezorgd. OPTA heeft vastgesteld dat TNT Post in 2008 aan de wettelijke eisen
voldeed. TNT Post had in 2008 2.116 postvestigingen
en dit lag boven het normaantal van 2.102. TNT Post
bezorgde in 2008 96,2% van de brieven op tijd.
Onjuist gebruik van de naam OPTA
In een verkooppresentatie heeft TNT Post bij klanten de
indruk gewekt dat in opdracht van OPTA onderzoek is
gedaan naar de verspreidkwaliteit van postvervoerbedrijven. Uit dit onderzoek zou blijken dat de verspreidkwaliteit
van TNT Post beter is dan die van haar concurrenten.
OPTA heeft geen onderzoek verricht naar de verspreidkwaliteit van postvervoersbedrijven en heeft TNT Post in
augustus 2009 gesommeerd in haar verkoopgesprekken
te stoppen deze onjuiste informatie te verspreiden. TNT
Post heeft OPTA excuses aangeboden en aangegeven dat zij al het mogelijke zal doen om herhaling in de
toekomst te voorkomen. Klanten die op deze onjuiste
wijze zijn benaderd, hebben inmiddels een rectificatie
ontvangen volgens TNT Post. Omdat OPTA het noodzakelijk vond zakelijke klanten en de concurrenten van
TNT Post op de hoogte te stellen van de onjuistheid van
de verspreide informatie, heeft OPTA een persbericht
hierover uitgebracht.
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3 OPTA in bedrijf
OPTA’s werkzaamheden worden voor het overgrote deel
betaald door de marktpartijen waarop zij toezicht houdt.
In de besturingsvisie van OPTA’s college staan transparantie, efficiëntie en scherp toetsen op het nut van uitgaven voorop. OPTA voert haar taken steeds zo flexibel
en zuinig mogelijk uit met een minimale formatie. OPTA
streeft naar een zo gunstig mogelijke verhouding tussen
directe en indirecte kosten. Deze verhouding is een indicator voor de mate waarin OPTA erin slaagt haar middelen in te zetten voor het werken aan haar missie.

3.1 Transparantie
Om communicatiemarkten goed te laten werken, is
OPTA zo transparant mogelijk over haar optreden. Deze
transparantie bevordert immers generale preventie van
overtredingen en waarschuwt consumenten over mogelijke misstanden. Een belangrijk middel hiervoor is de
website: www.opta.nl. In 2009 is OPTA’s website 350.000
keer bezocht en heeft OPTA meer dan tweehonderd
documenten gepubliceerd. OPTA werkt continu aan de
site om de informatievoorziening te verbeteren. Aan het
begin van 2009 heeft OPTA de website vernieuwd om
deze toegankelijker te maken. Naast nieuwe vormgeving,
zijn de teksten leesbaarder gemaakt en is de zoekfunctie
verbeterd. Om de buitenwereld beter voor te lichten over
de juridische kant van haar werk, publiceert OPTA sinds
dat jaar gerechtelijke uitspraken over haar besluiten op
haar website. OPTA heeft daarnaast een RSS-functie
toegevoegd, zodat geïnteresseerden direct op de hoogte
worden gebracht van nieuwe publicaties.

3.2 Integriteit
In 2009 is OPTA’s integriteitbeleid geactualiseerd en
uitgebreid. Er werd een nieuwe gedragscode vastgesteld.
Deze gaat in op specifieke OPTA-aspecten zoals het
bezit van aandelen in bedrijven die bijvoorbeeld in de telecommunicatiesector actief zijn. Deze gedragscode heeft
OPTA in maart 2009 op haar website gepubliceerd. OPTA
onderstreept met het vernieuwde integriteitbeleid dat zij
dit een belangrijk en essentieel onderdeel vindt in haar
functioneren en dat van haar medewerkers. Het nieuwe
beleid is in een groot aantal dilemmaworkshops onder de
aandacht van alle medewerkers gebracht. Twee OPTAmedewerkers fungeren als adviseurs integriteit. In 2009
zijn twee nieuwe medewerkers aangesteld en ingewerkt.
Hun adviezen hebben voor medewerkers en leidinggevenden houvast geboden om bij dilemma’s integer te blijven
handelen. Er is op initiatief van de beveiligingsofficier een
integriteitsschending geregistreerd. Ten minste jaarlijks
wordt door leidinggevenden met elk van hun medewerkers bij integriteitsaspecten stilgestaan. Op het intranet
van OPTA is alle relevante informatie voor medewerkers
geplaatst.
Bij de werving en selectie van nieuw personeel zijn de
werkwijzen aangescherpt. Sinds 2009 leggen nieuwe
medewerkers de eed of belofte af ten overstaan van de
collegevoorzitter. Medewerkers die in 2009 al in dienst
waren, hebben de eed of belofte schriftelijk ondertekend.
Nevenwerkzaamheden worden beoordeeld en geregistreerd. Voor personeel in bepaalde functies wordt nu periodiek een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd.
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3.3 Personeel en organisatie
Sinds 2005 is OPTA erg terughoudend geweest met het
vervullen van vacatures om te kunnen voldoen aan de
rijksbrede taakstelling. Binnen deze kaders is gezorgd dat
de capaciteit op niveau is en blijft waardoor efficiënt werk
kan worden verzet.
Werving en selectie
Er zijn in 2009 twee colleges georganiseerd. Daarbij
kregen studenten (rechten of economie) de kans om
kennis te maken met het werk van OPTA en OPTA als
werkgever. Daarnaast heeft OPTA in 2009 deelgenomen
aan de bedrijvendag van de Economische studentenvereniging van de Universiteit van Utrecht en die van de
Juridische Studentenvereniging van dezelfde universiteit.
In 2009 is veel aandacht besteed aan een speciale
wervingssite: ‘Werken bij OPTA’. Deze site is eind 2008 al
gelanceerd maar pas in 2009 volop in gebruik genomen.
De site geeft veel en goed gepresenteerde informatie
over het werken bij OPTA onder meer door middel van
persoonlijke verhalen van huidige OPTA-medewerkers.
Geïnteresseerden kunnen deze OPTA-medewerkers
online benaderen met vragen, waarna zij binnen een week
antwoord krijgen. Via www.werkenbijopta.nl kan online
worden gesolliciteerd op beschikbare vacatures. Doordat nu
een groot deel van de sollicitaties via de site loopt, kunnen
sollicitaties effectiever in behandeling worden genomen.
Ziekteverzuim
De jarenlange inzet van de hele organisatie om het ziekteverzuim terug te dringen, heeft in 2009 een merkbaar
effect gehad. Het ziekteverzuim daalde van 4% over 2008
naar 3,1% over 2009. Hiermee komt OPTA’s ziekteverzuim onder het niveau van vergelijkbare overheidsorganisaties. OPTA blijft aandacht schenken aan ziekteverzuim
8

in brede zin, met name het frequente verzuim. Het scala
van al toegepaste maatregelen in voorgaande jaren
werd nog aangevuld met een informatiebijeenkomst over
gezond zijn en blijven, een aangepast gezondheidsbeleid
om optimaal voorbereid te zijn op de Mexicaanse griep en
het aanbieden van de griepprik.
Evaluatie reorganisatie
In 2009 is de reorganisatie die in 2008 heeft plaatsgevonden geëvalueerd. De evaluatie heeft er toe geleid
dat per 1 oktober 2009 een nieuwe organisatiestructuur
is doorgevoerd waarin meer efficiëntie in de aansturing
wordt beoogd. Met het oog op de bezuinigingstaakstelling in 2011 wil OPTA vasthouden aan het werken met
het huidige aantal leidinggevenden. Dit is immers in 2008
teruggebracht van zeventien naar negen.

3.4 Duurzaamheid
Duurzaam inkopen door de overheid staat centraal sinds
de motie Koopmans/De Krom8. In deze motie wordt van
de rijksoverheid gevraagd om in 2010 duurzaamheid als
zwaarwegend criterium mee te nemen.
Op 5 juni 2009 heeft OPTA op verzoek van het Ministerie
van Economische Zaken een verklaring Duurzaam
Inkopen ondertekend. Hierin verklaart OPTA dat zij de
ambitie heeft om in 2009 50% duurzaam in te kopen om
uiteindelijk in 2011 90% duurzaam in te kopen.
OPTA had in 2009 de doelstelling om voor 50% duurzaam
in te kopen. Deze doelstelling heeft OPTA ruimschoots
gehaald. Bijvoorbeeld op het gebied van schoonmaak,
catering, kantoorbenodigdheden, papiervernietiging, hardware en energie. De overige 40% is in een voorbereidende
fase en zal in 2010 verder worden uitgevoerd.

Kamerstuk TK nr. 130 (29800-x1)
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3.5 Informatiebeveiliging

3.7 Bezuinigingstaak

Het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst
(VIR) is een methode om informatiebeveiliging uit te
voeren. OPTA is in 2007 een project gestart om een
VIR-verklaring te krijgen. Met deze verklaring kan OPTA
aantonen dat haar informatiebeveiliging goed op orde
is en dat OPTA daarmee voldoet aan artikel 14 van de
OPTA-wet en het VIR.

Om te kunnen voldoen aan de rijksbrede taakstelling
moet OPTA in de periode 2008-2011 een bezuiniging van
20% realiseren ten opzichte van de begroting van 2007.
De totale kosten over 2009 bedroegen 17.2 miljoen bij
een begroting van 18,5 miljoen. Daarmee heeft OPTA
ook dit jaar voldaan aan de financiële taakstelling. Met
de taakstelling beoogt het kabinet grote reductiedoelstellingen te realiseren voor de rijksdienst en zelfstandige
bestuursorganen.

OPTA heeft in 2009 alle noodzakelijke stappen gezet om
te kunnen voldoen aan de voorschriften. Dit houdt onder
meer in het herstructureren van delen van het netwerk
en het opstellen van diverse procedures en richtlijnen
voor bijvoorbeeld het actualiseren van software. OPTA
heeft de technische documentatie op orde gebracht en de
gebruikers- en systeembeheerhandleidingen zijn aangevuld en duidelijker binnen OPTA bekend gemaakt. Ook
is een proces ingericht om te zorgen dat OPTA zonder
al te veel inspanning aan het VIR kan blijven voldoen.
Op 1 maart 2010 heeft BDO Audit & Assurance B.V. een
VIR-verklaring afgegeven over 2009.

In 2009 heeft in opdracht van het Ministerie van
Economische Zaken de wettelijke evaluatie van OPTA’s
functioneren plaatsgevonden9. Bureau Berenschot onderkent in deze wettelijke evaluatie dat het werk van OPTA
op het gebied van consumentenbescherming is toegenomen en het werk met minder mensen en budget is
uitgevoerd. OPTA is dus doelmatiger en effectiever gaan
werken.

3.8 Ondernemingsraad
3.6 Effectiviteit
Jaarlijks stelt de European Competitive Telecommunications Association (ECTA), de vereniging van alternatieve
aanbieders in Europa, een ranglijst op van lidstaten op
basis van de effectiviteit van de implementatie en de
uitvoering van telecommunicatierichtlijnen. Net als in 2008
eindigde Nederland dit jaar ten opzichte van zeventien
andere Europese landen op de tweede plaats. ECTA
heeft Nederland in het bijzonder geroemd om OPTA’s
proactiviteit én uitstekende glasvezelbeleid en noemt dit
een voorbeeld voor andere landen.

9

De Ondernemingsraad (OR) van OPTA bestaat uit een
ambtelijk secretaris en zeven medewerkers, die in 2008
voor een termijn van twee jaar zijn gekozen. Er vindt
regelmatig overleg plaats tussen de OR, de voorzitter van
het college en het hoofd Bedrijfsvoering.
In 2009 heeft de OR zich vooral intensief beziggehouden
met de evaluatie van de in 2008 ingezette reorganisatie.
De evaluatie was voor het college van OPTA reden om
een aantal maatregelen te stellen. Deze zijn voor advies
aan de OR voorgelegd. Eind juli 2009 heeft de OR in
eerste instantie negatief advies uitgebracht op de adviesaanvraag en geadviseerd de voorgenomen maatregelen
niet uit te voeren. Nadat de bestuurder het oorspronkelijke

Berenschot, Kwink groep, TNO, Evaluatie OPTA.
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voorstel had aangepast, heeft de OR in september 2009
een positief advies gegeven op het aangepaste voorstel.
In maart 2009 heeft de OR met een aantal kanttekeningen een positief advies uitgebracht over de voorgenomen
aanpassing van de formatieverdeling van OPTA. Verder
heeft de OR in het verslagjaar instemming verleend aan
onder meer het arbo-jaarplan en het aangepaste gezondheidsbeleid dat OPTA tijdens de Mexicaanse grieppandemie heeft gehanteerd.
De OR is ook betrokken geweest bij de periodieke herziening van handleidingen voor de diverse (personeels)
regelingen zoals IKAP, ouderschapsverlof, scholing, BHV,
fitness, levensloop, spaarloon, PAS en dienstreizen.
Andere onderwerpen waarbij de OR nauw betrokken is
geweest, zijn het Plan van Aanpak Risico Inventarisatie &
Evaluatie, rouwverwerking, monitoring beloningssysteem
(kleine beloningen en gratificaties), projectduurzaamheid
en de voorgenomen invoering van Office 2007.

« terug naar inhoud
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Aan: Het College van OPTA

Accountantsverklaring
Opdracht
Wij hebben gecontroleerd of de in dit verslag op pagina 52
tot en met 61 opgenomen verkorte jaarrekening van OPTA
te Den Haag over 2009 op de juiste wijze is ontleend aan
de door ons gecontroleerde jaarrekening 2009 van OPTA.
Bij die jaarrekening hebben wij op 26 maart 2010 een
goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. Het college
van OPTA is verantwoordelijk voor het opstellen van de
verkorte jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals gehanteerd in de jaarrekening 2009 van
OPTA. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de verkorte jaarrekening te verstrekken.
Werkzaamheden
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming
met Nederlands recht. Dienovereenkomstig dienen wij
onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat
een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
verkorte jaarrekening op de juiste wijze is ontleend aan de
jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Oordeel
Naar ons oordeel is de verkorte jaarrekening in alle
van materieel belang zijnde aspecten op de juiste wijze
ontleend aan de jaarrekening.
Toelichting
Wij vestigen er aandacht op dat voor het inzicht dat
vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming
omtrent de financiële positie en de resultaten van OPTA
en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van
onze controle de verkorte jaarrekening dient te worden
gelezen in samenhang met de volledige jaarrekening,
waaraan deze is ontleend, alsmede met de door ons
daarbij op 26 maart 2010 verstrekte goedgekeurde
accountantsverklaring. Deze toelichting doet geen
afbreuk aan ons oordeel.

Den Haag, 28 april 2010

BDO Audit & Assurance B.V.
Namens deze,

J.J. Herst RA
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Balans

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa:
Huurdersbelang
Inventaris
Computerhardware en software

Vlottende activa
Vorderingen op debiteuren
Te innen boetes en lasten onder dwangsom
Te verrekenen met de markt
Overige vorderingen
Liquide middelen

Totaal activa

31 december 2009
x  1.000

31 december 2008
x  1.000

790
237
1.570
2.597

893
232
1.955
3.080

412
7.234
118
1.869
1.668
11.301

235
1.889
545
5.167
7.836

13.898

10.916
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Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve

Voorzieningen
Voorziening bezwaar en beroep
Voorziening beloningen betaalbaar op termijn
Voorziening jubileumuitkeringen

Kortlopende schulden
Te verrekenen met de markt
Schulden aan leveranciers
Schuld ministerie van Economische Zaken
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Opgelegde boetes en lasten onder dwangsom
Overige schulden

Totaal passiva

31 december 2009
x  1.000

31 december 2008
x  1.000

817
817

432
432

27
323
44
394

20
479
44
543

1.854
14
290
8.884
1.645
12.687

530
655
182
339
7.447
788
9.941

13.898

10.916

« terug naar inhoud

53

54

verkorte jaarrekening 2009

Resultatenrekening
Realisatie 2009
x  1.000

Begroting 2009
X 1.000

Realisatie 2008
x  1.000

Baten
Opbrengst marktcategorieën
Overige baten
Bijzondere baten

14.173
2.308
43510

14.126
3.123
-

13.860
1.413
23

Totaal baten

16.916

17.249

15.296

8.721
874
9.595

9.835
1.084
10.919

8.138
1.415
9.553

2.593
3.541
1.441
-

2.172
4.080
1.318
-

1.596
3.842
1.248
13

17.170

18.489

16.252

- 254

- 1.240

- 956

21

-

145

- 233

-1.240

- 811

Lasten
Personeelskosten
Salarissen en sociale lasten
Overige personeelslasten

Opdrachten aan derden
Materiële kosten
Afschrijvingen
Bijzondere lasten
Totaal bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Rentebaten
Resultaat

Voorstel bestemming van het resultaat
Het college heeft besloten het negatieve resultaat over 2009 ad 233.000 als volgt te verdelen:
1 385.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve;
2 618.000 wordt onttrokken aan de post ‘Te verrekenen met de markt’.
Dit besluit is reeds in de jaarrekening verwerkt.
10

Deze zijn gerelateerd aan de brand die op 8 augustus 2008 plaatsvond.
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Toelichting op de verkorte jaarrekening 2009
1 Kortlopende schulden
Te verrekenen met de markt
Deze post dient ter verwerking van het resultaat van
de verschillende marktcategorieën ten behoeve van de
verrekening in toekomstige tarieven.
Per saldo is 648.000 onttrokken aan de post
‘Te verrekenen met de markt’. Hiervan heeft 618.000
betrekking op de resultaatbestemming 2009 en 30.000
op de verrekening van de postconcessie.

Het bedrag van de resultaatbestemming 2009 ad
618.000 is als volgt opgebouwd:



 668.000 in verband met het
verlies exclusief bijzondere baten en lasten (het negatieve resultaat op de marktcategorieën ad 689.000
vermeerderd met de rentebaten ad 21.000);
 

 50.000 ( 435.000 minus 385.000):
het gedeelte van de bijzondere baten dat niet kan
worden toegevoegd aan de algemene reserve, omdat
deze het maximum reeds heeft bereikt.

In onderstaande tabel is weergegeven hoe de post ‘Te verrekenen met de markt’ is verdeeld over de verschillende
marktcategorieën (x 1.000):
Elektronische Communicatie
TTP - certificatiedienstverleners
Nummers
Postconcessie
Post Universele Dienst

31 december 2009

31 december 2008

- 407
46
484
-5
118

51
46
- 597
- 30
- 530
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Opgelegde boetes en lasten onder dwangsom
De specificatie van de opgelegde boetes en lasten onder dwangsom luidt als volgt (x  1.000):
Partij

Koninklijke TNT Post B.V.
Koninklijke KPN N.V.
WorldToStart B.V. / Media Highway International B.V.
Natuurlijk persoon
Natuurlijk persoon
Natuurlijk persoon
Abodata V.O.F. / H.P.T. Development B.V. / Natuurlijk persoon
E.C.S. International B.V.
Natuurlijk persoon
Tele2 Netherlands B.V.
Natuurlijk persoon
Natuurlijk persoon
Natuurlijk persoon
Natuurlijk persoon
T-Mobile Netherlands B.V.
Van Leerdam’s Verkoopmaatschappij B.V.
Stichting Yellow Monday, h.o.d.n. Purple Friday
Speko B.V.
Natuurlijk persoon
Natuurlijk persoon
Natuurlijk persoon
Pidplates Performances B.V.
World Teleconnect Telecom BV
Natuurlijk persoon
KPN Corporate Legal & Regulatory
Zmart B.V.

31 december 2009

31 december 2008

6.000
583
300
300
285
270
240
200
200
120
75
66
55
43
30
27
20
18
16
12
10
10
2
2
8.884

3.808
300
300
270
240
200
200
200
75
88
55
43
27
20
23
16
10
10
2
1.550
10
7.447
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De vermelde bedragen kunnen bestaan uit boetes en
lasten onder dwangsom die in voorgaande jaren zijn
opgelegd. Ingediende bezwaren en/of (hoger) beroepen
hebben een opschortende werking ten aanzien van de
inning van boetes. Wanneer opgelegde boetes of lasten
onder dwangsom volledig zijn geïnd en er geen lopende
procedures zijn, dan worden zij afgedragen aan het
Ministerie van Economische Zaken.
Het bedrag aan opgelegde boetes en lasten onder
dwangsom is per saldo 1.437.000 hoger dan ultimo
2008. Dit saldo is als volgt opgebouwd:

   6.912.000: totaalbedrag van in 2009 opgelegde
boetes en lasten onder dwangsom;
   5.363.000: totaalbedrag van in 2009 aan het Ministerie
van Economische Zaken afgedragen boetes: Koninklijke
KPN N.V. ( 3.808.000), KPN Corporate Legal &
Regulatory ( 1.550.000) en Speko B.V. ( 5.000);
   102.000: totaalbedrag van in 2009 gematigde
boetes: het gaat hierbij om Tele2 (matiging van
200.000 naar 120.000) en een natuurlijk persoon
(matiging van 88.000 naar 66.000);
   10.000: afboeking van de in 2005 aan Zmart
opgelegde boete.

2 Salarissen en sociale lasten
Salaris, pensioenbijdrage en sociale lasten
De specificatie van salaris, pensioenbijdrage en sociale lasten luidt als volgt (x  1.000):
Salaris
Pensioenbijdrage
Sociale lasten

2009

2008

7.089
930
702
8.721

6.764
826
548
8.138

Gemiddeld aantal werknemers
Het gemiddeld aantal werknemers over 2009 is 138 (2008: 133).
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Bezoldiging van bestuurders
De specificatie van de kosten voor OPTA inzake de bezoldiging van het college over 2009 luidt als volgt (x  1.000):

Salaris

Vaste
toelage

Toelage
representatiekosten

Pensioenbijdrage

Sociale
lasten

Beloningen
betaalbaar
op termijn

Totaal

C.A. Fonteijn

126

41

6

25

6

33

237

M.W. de Jong

40

-

2

-

-

-

42

A.P. Aris

34

-

2

-

-

-

36

-

-

-

-

-

- 125

- 125

200

41

10

25

6

- 92

190

L.Y. GonçalvesHo Kang You
Totaal

De heer C.A. Fonteijn is voorzitter van het college, de
heer M.W. de Jong en mevrouw A.P. Aris zijn beiden nonexecutief (parttime) lid. De bezoldiging van vaste leden
is geregeld in de Regeling rechtspositie vaste leden van
OPTA11.

Voor een uitgebreidere toelichting op de samenstelling
van het college wordt verwezen naar de pagina’s 10 en
11 van het jaarverslag.

Over 2008 waren de kosten voor OPTA inzake de bezoldiging van het college als volgt gespecificeerd (x  1.000):

Salaris

Vaste
toelage

Toelage
representatiekosten

Pensioenbijdrage

Sociale
lasten

Beloningen
betaalbaar
op termijn

Totaal

C.A. Fonteijn

123

39

6

24

5

50

247

M.W. de Jong

34

-

2

-

-

-

36

A.P. Aris
15 mrt - 31 dec

27

-

1

-

-

-

28

184

39

9

24

5

50

311

Totaal

11

Staatscourant, 31 juli 2009, nr. 11535.
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WOPT
Op grond van artikel 6 van de Wet openbaarmaking uit
publieke middelen gefinancierde topinkomens12 (WOPT)
is een overzicht opgenomen van de werknemers die meer
verdiend hebben dan het gemiddelde belastbare loon van
de ministers. Er is een overschrijding van het normbedrag

aanwezig bij de heer C.A. Fonteijn, wiens rechtspositie
door de minister van Economische Zaken is vastgesteld
in de reeds genoemde Regeling rechtspositie vaste leden
van OPTA.

De specificatie van de WOPT-bedragen over 2009 luidt als volgt (x  1.000):

C.A. Fonteijn

Belastbaar loon

Pensioen-afdrachten

Overige
voorzieningen
betaalbaar op termijn

161

38

33

-

232

Overige
Pensioen- voorzieningen betaalbaar op termijn
afdrachten

Ontslagvergoedingen

Totaal

Ontslagvergoedingen

Totaal

Over 2008 waren de WOPT-bedragen als volgt gespecificeerd (x  1.000):

Belastbaar loon

C.A. Fonteijn
Afdelingshoofd

12

159

36

50

-

245

45

8

-

184

237

Staatsblad 2006, 95.
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3 Opbrengsten en kosten marktcategorieën en overige categorieën
De opbrengsten van OPTA vloeien voort uit de wettelijke
verplichting om marktpartijen vergoedingen in rekening
te brengen voor jaarlijks toezicht, registratie/vergunning,
toekennen dan wel reserveren, wijziging en spoedbehandeling. De vergoedingen zijn aan de marktpartijen in
rekening gebracht op basis van de ‘Regeling vergoedingen OPTA 2009’13. In 2009 heeft eenmaal een wijziging
plaatsgevonden van de vergoedingsregeling14.

Teneinde na te gaan of en in hoeverre de desbetreffende
marktpartijen zich conform de wettelijke verplichtingen
hebben gedragen voert OPTA een handhavingsbeleid uit.
Het jaarverslag biedt inzicht in de wijze waarop OPTA de
toezichtactiviteiten vervult en dus omtrent de wijze waarop
zekerheid wordt verkregen met betrekking tot de rechtmatigheid van de ontvangsten van de marktpartijen. De realisatie is opgenomen op basis van nacalculatie.

De specificatie van baten en lasten naar marktcategorieën luidt als volgt (x  1.000):

Baten
Opbrengst marktcategorieën:
Elektronische Communicatie
TTP-certificatiedienstverleners inclusief bijdrage EZ
Nummers
Postconcessie
Post Universele Dienst
Post Niet-Universele Dienst
Subtotaal marktcategorieën
Overige baten:
Bezwaar en beroep
Uitvoeringstoetsen
Overige baten
Subtotaal overige baten
Bijzondere baten
Totaal baten

13
14

Realisatie
2009

Begroting
2009

Realisatie
2008

11.555
25
1.645
102
418
428
14.173

11.272
72
1.896
886
14.126

11.722
33
1.542
563
13.860

2.254
36
18
2.308

3.042
81
3.123

1.242
170
1
1.413

435

-

23

16.916

17.249

15.296

Staatscourant, 29 december 2008, nr. 251.
Staatscourant, 29 juli 2009, nr. 117.
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Door de liberalisering van de postmarkt per 1 april 2009
is de postconcessie beëindigd en zijn er twee nieuwe
toerekeningscategorieën voor post: Universele Dienst en
Niet-Universele Dienst.
De kosten van bezwaar, beroep en uitvoeringstoetsen
worden anders dan de marktcategorieën jaarlijks met het
Ministerie van Economische Zaken op basis van nacalculatie afgerekend.

Lasten
Lasten marktcategorieën:
Elektronische Communicatie
TTP - certificatiedienstverleners
Nummers
Postconcessie
Post Universele Dienst
Post Niet-Universele Dienst
Subtotaal marktcategorieën
Overige lasten:
Bezwaar en beroep
Uitvoeringstoetsen
Bijzondere lasten
Overige lasten
Subtotaal overige lasten

Totaal lasten
Bedrijfsresultaat

Realisatie
2009

Begroting
2009

Realisatie
2008

11.044
25
2.851
102
412
428
14.862

11.272
72
3.136
886
15.366

11.908
33
2.387
499
14.827

2.254
36
18
2.308

3.042
81
3.123

1.242
170
13
1.425

17.170

18.489

16.252

- 254

- 1.240

- 956
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kengetallen
2009
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Kengetallen
Handhaving
Handhaving ten behoeve van eindgebruikersbelangen en concurrentiebevordering
Aantal boetebesluiten15
Percentage gegronde bezwaren en beroepen tegen boetebesluiten
Aantal lasten onder dwangsom16
Percentage gegronde bezwaren en beroepen tegen lasten onder dwangsom

5
20%
22
0%

Preventieve acties ingezet bij handhaving elektronische communicatie/consumentenbescherming
Vooraankondiging last onder dwangsom - aansluiting Stichting Geschillencommissie
Normstellende brief - aansluiting Stichting Geschillencommissie
Normstellende brief beëindigingsrecht
Consultatie beëindigingsrecht
Voorlichting maximale opzegtermijn
Normstellende brief maximale opzegtermijn
Informatievordering maximale opzegtermijn
Waarschuwing naleving maximale opzegtermijn
Normstellende brief telemarketing aan bedrijven
Voorlichting telemarketing
Informatievordering telemarketing
Waarschuwing telemarketing
Consultatie tarieftransparantie
Vooraankondiging last onder dwangsom inzake verzenden ongevraagde e-mailberichten
Waarschuwing spamverbod
Normstellende brief spamverbod
Normstellende brief zorgplicht draadloze routers
Waarschuwing zorgplicht internetaanbieder
Voorlichting spam naar bedrijven spam

15
16

15
12
15
220
226
2
1
10
38
108
10
7
160
2
49
36
12
14
100

In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle boetes in 2009.
In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle lasten onder dwangsom in 2009.
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Geschillen
Aantal geschillen
Binnengekomen
Onderhanden
Afgehandeld in 2009

18
9
17

Geschillen per markt
Kabel
Toegang van diensten
Post
Mobiel
Kabelverleggingen (graafrechten)
Interoperabiliteit
Totaal

10
2
2
3
1
18

Preventieve acties ingezet bij handhaving geschillen (H5 Tw)
Beantwoorde vragen per telefoon/mail
Geslaagde mediation ter voorkoming/intrekken van geschil
Mediation (waarbij men opnieuw in onderhandeling treedt)
Voorlichtingsbijeenkomst ter voorkoming van geschil

64
2
1
1

Bezwaar en beroep
Binnengekomen in 2009
Bezwaren
Beroepen
Hoger beroepen
Voorlopige voorzieningen

69
9
69
11
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Stand per 31 december 2009 werkvoorraad
Lopende
Lopende
Lopende
Lopende

bezwaren
beroepen
hoger beroepen
voorlopige voorzieningen

32
11
100
7

Afgehandeld in 2009
6317
13
17
7
5

Bezwaren
Beroepen
Hoger beroepen
Voorlopige voorzieningen
Boetebesluiten
Resultaten afgehandelde bezwaren
Ingetrokken
Gegrond
Ongegrond
Niet ontvankelijk
Deels gegrond, deels ongegrond
Deels ongegrond, deels niet ontvankelijk
Niet in behandeling genomen
Gegrond op basis nieuwe info
Kennelijk niet ontvankelijk
Anders
Totaal

17
18

Aantal

Percentage

2818
4
14
5
4
2
2
4
63

45
6
23
8
6
3
3
6
100

Waarvan twee buitenwettelijk.
Waarvan twee buitenwettelijk, is 3% van het totaal afgehandelde bezwaren.
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Resultaten van afgehandelde beroepen
Ingetrokken
Gegrond
Ongegrond
Niet ontvankelijk
Anders
Totaal

Aantal

Percentage

4
5
2
2
13

31
39
15
15
100

Aantal

Percentage

13
1
1
2
17

76
6
6
12
100

Aantal

Percentage

2
1
2
2
7

29
13
29
29
100

Resultaten van afgehandelde hoger beroepen
Ingetrokken
Gegrond
Ongegrond
Niet ontvankelijk
Anders
Totaal
Resultaten van voorlopige voorzieningen
Verzoek toegewezen
Verzoek afgewezen
Ingetrokken
Anders
Totaal
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Marktanalyses
In 2009 afgeronde marktanalysebesluiten
Marktanalysebesluit
Marktanalysebesluit
Marktanalysebesluit
Marktanalysebesluit
Marktanalysebesluit
Totaal

Omroep UPC
Omroep Ziggo
Omroep CAIW
Omroep Delta
Radiotransmissie

1
1
1
1
1
5

In 2009 afgeronde implementatiebesluiten
Wholesale price cap huisvesting co-locatie 2006-2008
Referentieaanbod ULL: ODF-access
Referentieaanbod WBT/HL: Wholesale Ethernet Access (WEAS)
Referentieaanbod WBT:glasaansluitingen
Referentieaanbod VT/Implementatie WLR HC
Tariefbesluit ontbundelde glastoegang (FttH)
Tariefbesluit ontbundelde glastoegang (niet-FttH)
Tariefbesluit WLR II
Besluit wholesale price cap 2009-2011 (IIa)
ND-5 beleidsregels gedragsregel 5
Totaal

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

Aantal marktanalyses
Aantal marktanalyses
Percentage gegronde beroepen tegen marktanalyses

15
0

Beroepen tegen analyses
Binnengekomen
Onderhanden
Afgehandeld

48
19
9
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Nummers en registraties
Registraties van marktpartijen
Categorie

Aanbieder van een openbaar elektronisch
communicatienetwerk
Aanbieder van een openbare elektronische
communicatiedienst

Stand per
01-01-2009

Registratie

Beeindiging
van registratie

Stand per
31-12-2009

385

60

31

414

407

65

29

443

10

1

1

10

6

0

0

6

Aanbieder van bijbehorende faciliteiten
Aanbieder van gekwalificeerde certificaten

Aantal registraties (inclusief beëindiging)
Percentage registraties binnen vastgestelde termijn
Aantal nummerbeschikkingen
Percentage nummerbeschikkingen binnen vastgestelde termijn

187
99,47%
5.267
99,34%

Aantal aanbieders per omzetcategorie
Categorie 1 netto-omzet > 20 miljoen
Categorie 2 2 miljoen ) netto-omzet )
Categorie 3 netto-omzet < 2 miljoen
Totaal

20 miljoen

2007

2008

2009

32
107
291
430

30
121
314
465

23
144
299
466
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Aantallen toegekende en ingetrokken nummers
0800
0900
0906
0909
Bedrijfsnummers
Overige nummers
Totaal

Toegekend

Ingetrokken

733
1.326
549
411
252.500
6.072.109
6.327.628

674
1.192
400
250
16.500
322.574
341.590

Aantal nummerbeschikkingen
Informatienummers
Bedrijfsnummers
Overige nummers
Naamswijzigingen
Totaal

3.588
1.100
278
301
5.267

Aantal nummerbeschikkingen verdeling over soort beschikking
Toekenning
Intrekkingsbeschikking
Intrekken aanvraag
Afwijzing
Naamswijziging
Buitenbehandelingstelling
Totaal

2.799
1.677
124
207
301
159
5.267

Nummerlotingen en spoedaanvragen
Aantal lotingen
Aantal spoedaanvragen

0
52

« terug naar inhoud

71

« terug naar interviews

jaarverslag 2009

Nummerschaarste van relevante reeksen
Percentage
vrije nummers

Nummerreeks

0900 kort
0800/0906/0909 kort
0800/0900/0906/0909 lang
Mobiele nummers
Carrierselectie (4-cijferig)
18xy-abonnee-informatiediensten

55%
84%
99%
18%
43%
59%

Preventieve acties ingezet bij handhaving nummers
Waarschuwing aankiesbaarheid nummers
Waarschuwing 112-verplichtingen
Waarschuwing nummerportabilliteit
Waarschuwing verkeerd gebruik nummers
Voorlichting melding maximumtarief
Controle melding maximumtarief
Waarschuwing melding maximumtarief
Vooraankondiging last onder dwangsom melding maximumtarief
Diverse acties kennelijk misbruik nummers
Waarschuwing transparantie verkeerstarieven
Waarschuwing abonnee-informatiediensten (bestemming, tarieftransparantie en kennelijk
nummermisbruik)

15
4
29
22
12.530
1.000
231
3
171
20
27

Preventieve acties ingezet bij handhaving registratie en omzet elektronische communicatie en post
Vooraankondiging last onder dwangsom omzetopgave elektronische communicatie
Waarschuwing oplevering omzetgegevens t.b.v. registratie elektronische communicatie
Voorlichting registraties bij OPTA in het kader van de Postwet
Informatievordering registratie en omzet postbedrijven
Vooraankondiging last onder dwangsom registratie en omzet postbedrijven

3
152
311
198
66
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Budget
Kosten per taakgebied
Taakgebied

Begroot 2009
(x 1.000)

Gerealiseerd 2009
(x 1.000)

5.913
2.421
1.168
183
387
899
1.381
853
70
1.211
880
3.042
81
18.489

3.822
2.621
2.726
144
301
987
1.164
815
22
1.363
914
2.255
36
17.170

Concurrentiebevordering op communicatiemarkten
Eindgebruikersbelangen op communicatiemarkten
Marktanalyses
Monitoring
Concurrentiebevordering nummers
Eindgebruikersbelangen nummers
Nummeruitgifte
Post
TTP
Beleidsinteractie
Voorlichting
Bezwaar en beroep
Uitvoeringstoetsen
Totaal

Personeel
Ontslag
Ontslagen
Totaal ontslaguitkeringen (netto)

1
8.845

Personeelsuitgaven
(x

Totale salarissom (incl. afdrachten, excl. toelagen, excl. College)
Gemiddelde loonsom
Overige personeelsuitgaven

2008
1.000)

7.542
47
337

(x

2009
1.000)

8.317
48
254
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Omvang
Datum

Formatie (fte)

1 januari 2009
31 december 2009
Gemiddeld 2009

152
143
147,5

Medewerkers
Mannen

Vrouwen

Totaal

67
65
66

70
74
72

137
139
138

Leeftijdsopbouw per 31 december 2009
Aantal
medewerkers

Leeftijdscategorie

Tot 25 jaar
25 tot en met 34 jaar
35 tot en met 44 jaar
45 tot en met 54 jaar
55 jaar en ouder

4
37
58
30
10

Ziekteverzuimpercentage
Het ziekteverzuimpercentage voor heel OPTA was 3,1%.
Voor een toelichting op het ziekteverzuim, zie hoofdstuk
3, paragraaf 3.
Schaalopbouw medewerkers per 31 december 2009
Schaal 3-16

Aantal medewerkers

Schaal 3-16

Aantal medewerkers

3
4
5
6
7
8
9

0
3
3
7
14
12
8

10
11
12
13
14
15
16

7
31
18
18
10
2
3
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Verhouding directe/indirecte kosten
De verhouding van directe tot indirecte kosten bedraagt 72/28. Dit is een verbetering ten opzichte van 2008 (69/31).

Klachten over OPTA
Op grond van hoofdstuk 9 van de Awb ontving OPTA in 2009 vier klachten. Drie klachten zijn telefonisch afgehandeld
(informeel) en één klacht is via een besluit afgehandeld (formeel).

ConsuWijzer
ConsuWijzer-meldingen in 2009 uitgesplitst naar onderwerp
Vaste telefonie
Internet
Mobiele telefonie
Spam
Telemarketing
Omroep
Telefoonnummers
Post
Informatienummers
Totaal

6.196
4.513
9.510
2.421
6.023
1.524
803
781
873
31.863

Spamklacht
Aantal ingediende meldingen via www.spamklacht.nl

24.833
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Bijlage
Opgelegde boetes in 2009
Datum

Naam

27.07.09

Boetebesluit overtreding van het spamverbod (adverterenisgratis.nl)

09.12.09
09.12.09
10.12.09
30.12.09

Boete voor transparantie prepaid tarieven
Boete voor transparantie prepaid tarieven
Boetebesluit overtreding spamverbod door verzenden van Hyves-krabbels
Boetebesluit Actiekorting Internationaal

Opgelegde lasten onder dwangsom in 2009

19

Datum

Naam

18.03.09
20.04.09
26.05.09
11.06.09
11.06.09
24.06.09
15.07.09

Last onder dwangsom UD-verplichting
Last onder dwangsom voor het tijdig verrekenen van Corporate Voice kortingen
Last onder dwangsom simkaartloze 112-oproepen
Last onder dwangsom verstrekken gegevens over telemarketinggesprekken
Last onder dwangsom sms-afmeldmogelijkheid
Last onder dwangsom aanleveren kostengegevens
Lasten onder dwangsom aansluiting geschillencommissie

24.07.09
28.10.09
06.11.09
09.11.09
13.11.09
20.11.09
10.12.09

Last onder dwangsom overtreding spamverbod
Tweede last onder dwangsom aanleveren kostengegevens
Last onder dwangsom WLR-C-tarieven
Last onder dwangsom nummerbehoud
Last onder dwangsom: afspraken met Lycamobile over nummerbehoud
Last onder dwangsom beëindigingsrecht
Last onder dwangsom 1850 weer en verkeer

Aanbieders: 123Telecom, Easytel, Hilf Telecom, Nine Telecom, Optimum Research, Pritell, Quantum Telecom, Solcon - Internetdiensten en World Teleconnect Telecom.
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Overtreder

Privépersoon
KPN
T-Mobile
Privépersoon
KPN

Overtreder

KPN
KPN
KPN
Pretium
SD&P Interactive BV
TNT Post
OPTA tegen 9 aanbieders19

Privépersoon
TNT Post
UPC
Ericsson
T-Mobile
Telfort
1850 BV

Bedrag

150.000 overtreding 1
100.000 overtreding 2
60.000
30.000
12.000
523.264

Bedrag

10.000 per dag met een maximum van 300.000
2.500 per dag per klant met een maximum van 100.000 per klant
4.000 per dag met een maximum van 200.000
5.000 per dag met een maximum van 75.000
30.000 per dag met een maximum van 900.000
100.000 per dag met een maximum van 1.000.000
2.500 per dag met een maximum van 50.000 (7)
1.250 per dag met een maximum van 25.000 (1)
5.000 per dag met een maximum van 100.000 (1)
5.000 per dag met een maximum van 100.000
5.000.000
500.000
1.000 per dag met een maximum van 25.000
15.000 per dag met een maximum van 500.000
5.000 per dag met een maximum van 150.000
1.000 per dag met een maximum van 20.000
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Woordenlijst
Aanmerkelijke marktmacht (AMM)
De economische machtspositie van een marktpartij die
haar alleen of samen met andere ondernemingen de
kracht geeft om zich in belangrijke mate onafhankelijk
van haar concurrenten, klanten en eindgebruikers te
gedragen. Een hoog marktaandeel kan een indicatie zijn
voor het bestaan van AMM. Een AMM-aanwijzing leidt tot
verplichtingen.
Zie ook Marktanalyse, en Ontwerpbesluiten.
Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)
Techniek voor snel internetverkeer over de telefoonlijn met een verschil (asymmetrie) in de snelheid van
downloaden en uploaden. De gebruiker kan sneller data
binnenhalen (downloaden) dan data versturen (uploaden).
Zie ook DSL.
Breedband (internettoegang)
Toegang tot het internet via breedbandige infrastructuren, zoals kabel, xDSL en glasvezel. Met een minimale
downloadsnelheid van 128 kilobit per seconde sneller dan
traditioneel internet via de gewone analoge telefoonlijn.
Biedt een onafgebroken internetverbinding en afrekening
door middel van een vast bedrag per periode, ongeacht
het aantal gebruiksminuten.
Botnet
Netwerk van gehackte computers dat op afstand wordt
bediend door cybercriminelen.
Bundeling
Het aanbieden van meerdere producten of diensten als
één product: de bundel. Voorbeelden hiervan zijn dual

play (internet en telefonie, internet en tv of tv en telefonie), triple play (internet, tv en telefonie) of quadruple
play (internet, tv, telefonie en mobiele telefonie).
Carrier-selectie/preselectie
Met het intoetsen van vier cijfers of meer kan een telefoonabonnee het gesprek via een alternatieve telecomaanbieder laten lopen. Bij carrier-preselectie gebeurt dit
automatisch. Bedrijven die carrier-(pre)selectie aanbieden,
maken voor hun telefoniediensten gebruik van het vaste
net van KPN.
Contact Network of Spam Authorities (CNSA)
Een samenwerkingsverband van Europese overheidsorganisaties die tot taak heeft spam te bestrijden. Het
secretariaat wordt gevoerd door de Europese Commissie.
Convergentie
Verschillende diensten, zoals tv, telefonie en internet,
maken steeds meer gebruik van dezelfde techniek. Denk
aan Voice over IP (VoIP), oftewel telefonie via internet.
Compliance-programma
Interne gedragsregels en activiteiten rond integriteit
en verantwoordelijkheid, die ervoor moeten zorgen dat
ondernemingen en medewerkers handelen in overeenstemming met de wet.
Dekkingspercentage
Percentage actieve aansluitingen per inwoner.
Digitale ether
Transmissie van digitale rtv-signalen vanaf zendmasten.
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Digital Subscriber Line (DSL)
Er bestaan vele vormen van DSL waarbij ADSL momenteel de belangrijkste is voor de consumentenmarkt.
Zie ook ADSL.
Digital Video Broadcasting (DVB)
Open standaard voor digitale televisie.
Digital Video Broadcasting Handheld (DVB-H)
DVB-H(andheld) is vergelijkbaar met DVB-T maar is
geoptimaliseerd voor mobiel gebruik en ontvangst op
handhelds zoals mobiele telefoons en Personal Digital
Assistants (PDA’s).
Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVB-T)
DVB-T(errestrial) zendt uit via zendmasten op aarde.
European Competitive Telecommunications Association
(ECTA) Een organisatie waarin (nieuwe) toetreders op de
markten voor elektronische communicatie zich verenigd
hebben.
Eindgebruikers
Consumenten of andere individuele (zakelijke) afnemers
van diensten.
Fiber to the Home (FttH)
Fiber to the Office (FttO)
Glasvezelnetwerk dat tot aan de eindgebruiker reikt.
Zie ook Glasvezelnetwerk.
Glasvezelnetwerk
Dit netwerk verzendt informatie niet in de vorm van
elektrische pulsen, maar in de vorm van lichtflitsen.
Glasvezelverbindingen bieden een enorme datacapaciteit
en kennen een hogere bandbreedte dan coax- of kopernetwerken, zodat ze meer informatie in korte tijd kunnen
verzenden.

Groothandelstarieven
Zie: Wholesale.
Global System for Mobile Communications (GSM)
Europese en Noord-Amerikaanse standaard voor het
mobiele telefonienetwerk.
GSM 900
GSM op frequentie van ongeveer 900 MHz.
GSM 1800
GSM op frequentie van ongeveer 1.800 MHz.
High Definition Television (HDTV)
Een televisietechniek waarmee een scherper beeld
mogelijk wordt.
High Trust
Vertrouwen in een bedrijf dat onder toezicht staat.
De onderneming neemt zelf maatregelen om ervoor te
zorgen dat regels worden nageleefd, hetgeen tegemoet
komt aan de wens om toezichtlasten omlaag te brengen.
Hoogcapacitaire aansluiting
Hoogwaardige aansluiting (minimaal drie aansluitingen),
voornamelijk voor zakelijk gebruik.
Huurlijnen of Wholesale Line Rental (WLR)
Een transparante communicatieverbinding tussen twee
punten, bijvoorbeeld gebruikt door bedrijven om vestigingen aan elkaar te verbinden. Voor telefoonlijnen die zeer
intensief worden gebruikt (bijvoorbeeld betaalautomaten)
loont het de moeite een huurlijn toe te passen in plaats
van een gewone geschakelde telefonieverbinding.
Internet Service Provider (ISP)
Aanbieder die een internetdienst aan consumenten en
andere eindgebruikers levert.
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Kostengeoriënteerde prijzen
Prijzen die zijn gebaseerd op daadwerkelijke kosten plus
een redelijke winstopslag.

(bijvoorbeeld geografische nummers) en welke nummerseries beschikbaar zijn. OPTA voert de nummerplannen
uit.

London Action Plan (LAP)
Een wereldwijd samenwerkingsverband van spambestrijders, overheden, industrie, internationale organisaties en
belangengroepen. LAP is opgericht om de samenwerking
tussen alle deelnemers te bevorderen en kennis te delen.

Nummerportabiliteit
Meenemen van een telefoonnummer bij het overstappen
naar een andere aanbieder.

Malware
Een verzamelnaam voor kwaadaardige en/of schadelijke
software.
Marktanalyse
Het afbakenen van relevante markten volgens de
principes van het algemeen mededingingsrecht. Als een
partij op deze markt zo sterk is dat zij zich onafhankelijk
van concurrenten kan gedragen, legt OPTA deze partij
passende verplichtingen op om de concurrentie op deze
markt te bevorderen. Zie ook AMM en Ontwerpbesluiten.
Mobile Terminating Acces (MTA)
Het afleveren van inkomend verkeer op een mobiel
netwerk.
Next Generation Network
Een ‘packet-based’ netwerk dat alle telecommunicatiediensten omvat.
Non-discriminatieverplichting
De verplichting om bij gelijke omstandigheden afnemers
onder gelijke voorwaarden toegang te verlenen.
Nummerplan
Besluit van algemene strekking van het Ministerie van
Economische Zaken waarin staat hoe (telefoon)nummers
zijn ingedeeld, voor welk gebruik zij zijn bestemd

Ontbundelde toegang
Manier waarmee KPN andere aanbieders in staat stelt
om via het KPN-aansluitnetwerk telefonie- en breedbanddiensten aan te bieden. De aansluitlijnen (de koperdraden
van een huisaansluiting naar de wijkcentrale) worden bij
ontbundelde toegang geëxploiteerd door een concurrent
van KPN. Bij volledige ontbundeling heeft de concurrent
de volledige aansluiting overgenomen, bij gedeelde
toegang deelt de concurrent de aansluitlijn met KPN die
haar telefoondienst blijft aanbieden.
Ontwerpbesluiten
Voorlopige marktanalysebesluiten die worden genotificeerd.
Zie ook Marktanalyse en AMM.
Price cap of prijsplafond
Reguleringsmaatregel die een jaarlijkse prijsstijging of
-daling voor een bepaalde dienst vastlegt voor een
langere periode.
PSTN
De technische term voor een gewone telefoonlijn, zoals
we die al tientallen jaren kennen. Over deze telefoonlijn
is het mogelijk verbinding te maken om te bellen, te faxen
of te internetten; doch slechts een van deze activiteiten
tegelijk.
Radiotransmissiediensten
Het leveren van radiosignalen via de ether
(bijvoorbeeld via FM).
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Retail
Eindgebruikersmarkt, bijvoorbeeld de verkoop van
diensten door marktpartijen aan consumenten.
Retail-minus systematiek
Hierbij wordt een minus (een percentage) vastgesteld. Deze
minus omvat de retailkosten inclusief een redelijk rendement
van de dominante marktpartij als percentage van de totale
retailprijs van de dienst. Dit percentage wordt vervolgens in
mindering gebracht op die retaildiensten waarvoor de tariefverplichting geldt, om zo de wholesale-prijs voor deze diensten te bepalen. Er is hierbij een onderscheid gemaakt voor
residentiële (consumenten) diensten en zakelijke diensten.
Roaming
Mobiel bellen in het buitenland van een buitenlands
netwerk naar een Nederlands netwerk. Voor het gebruik
van de verschillende netwerken brengen de verschillende
providers (hoge) kosten in rekening.
Slamming
Zonder toestemming van de abonnee het telefonieabonnement overnemen.
Short Message Service (sms)
Tekstberichten versturen van de ene (mobiele) telefoon
naar de andere.
Spam
Ongevraagde berichten via e-mail, mobiele telefoon of
fax, vaak reclameboodschappen en berichten met een
charitatief of ideëel karakter.
Spyware
Spionagesoftware die, zonder dat de gebruiker het weet,
informatie toegankelijk maakt voor derden of gegevens
verzendt via het internet. Registreert ongevraagd tal van
gebruiksgegevens.

Stoplichtmodel
KPN hoeft niet langer voor alle tariefvoorstellen of kortingen vooraf goedkeuring aan OPTA te vragen, maar kan
aan de hand van criteria zelf beoordelen welke tariefvoorstellen al dan niet zijn toegestaan. Volgens dit systeem
zijn bepaalde tariefvoorstellen van KPN absoluut niet
toegestaan (rood), sommige tariefvoorstellen altijd toegestaan (groen) en mogen andere voorstellen pas worden
ingevoerd na instemming van OPTA (oranje).
Transmissiecapaciteit
De hoeveelheid gegevens die per seconde over de
verbinding kan worden verstuurd.
Transparantieverplichting
De verplichting om alle informatie, die afnemers nodig
hebben om toegang af te nemen, te verschaffen.
Tw.
Telecommunicatiewet.
Uitvoeringstoets
Concept wet- en regelgeving en beleidsvoornemens die
van invloed kunnen zijn op de taken en bevoegdheden
van OPTA worden aan OPTA voorgelegd voor een
uitvoeringstoets. In een dergelijke toets adviseert OPTA
de Minister van Economische Zaken onder meer over de
uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de voorgenomen regelgeving en adviseert zij over mogelijkheden om
de doeltreffendheid en doelmatigheid van de beleidsvoornemens te vergroten.
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS)
Techniek voor verzending van digitale signalen. Sneller
dan GSM.
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Unbundled Local Loop (ULL)
Ontbundelde toegang. Hierbij wordt door de ene aanbieder de andere aanbieder (fysieke) toegang geleverd tot
het netwerk op een vaste locatie. Dit betekent dat de
onderneming toestemming krijgt voor het gebruik van de
aansluiting van de eindgebruiker van een andere aanbieder. Dit kan naast volledig ontbundelde toegang ook
gedeelde toegang zijn, wanneer een consument breedbanddiensten en traditionele telefonie wenst af te nemen
bij verschillende aanbieders. Wanneer de aanbieders
ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk afnemen,
krijgen zij toestemming tot het gebruik van (een deel) van
het frequentiespectrum van de infrastructuur.

Wholesale Breedband Toegang (WBT)
Geeft bedrijven de mogelijkheid om elektronische communicatiediensten aan hun eindgebruikers te leveren.
Wholesale-afnemers nemen breedbandige transmissiecapaciteit af, zonder dat zij rechtstreekse fysieke toegang
hebben tot de aansluiting van de eindgebruiker.

Universele dienst (UD)
In de Telecommunicatiewet en de Postwet staat de
Universele Dienst beschreven. Die waarborgt dat een
basispakket aan postdiensten met een specifiek kwaliteitsniveau beschikbaar en toegankelijk blijft voor iedereen tegen uniforme en betaalbare tarieven. De universele
dienstverlener, TNT, is naast het bezorgen van brieven
van een tot en met vijftig gram (tot maximaal tweeënhalf keer het standaardtarief van 0,44) ook verplicht
de zogenoemde ‘overige opgedragen diensten’ aan te
bieden. Deze diensten staan wel open voor concurrentie.

Wireless Local Loop (WLL)
Verzamelnaam voor technieken van draadloos internettoegang.

Upstream provider
Provider van wie diensten worden afgenomen.
Voice over IP/DSL (VoIP, VoB, internettelefonie)
Bellen via het internetprotocol en vormen van spraaktelefonie over datanetwerken, zoals het internet.

Whole Line Rental (WLR)
Zie huurlijnen.
WiFi
Techniek waarmee eindgebruikers draadloos kunnen
internetten via lokale contactpunten.

Zelfstandig bestuursorgaan (ZBO)
Een externe organisatie die niet ondergeschikt is aan
de minister en zelfstandig een bepaalde overheidstaak
uitvoert. Tot op zekere hoogte heeft de minister nog wel
bevoegdheden.
Zorgplicht
De wettelijke verplichting voor internetaanbieders om
technische en organisatorische maatregelen te nemen ter
beveiliging van hun diensten. Ook moeten zij hun gebruikers voorlichten over risico’s en hoe zich daartegen te
bewapenen.

Wholesale
Grootzakelijke markt, bijvoorbeeld de verkoop van diensten tussen marktpartijen. KPN brengt wholesale- of
groothandelstarieven in rekening aan haar afnemers voor
het gebruik van het KPN-netwerk voor telefoonverkeer,
dataverkeer en huurlijnen.
« terug naar inhoud
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