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1 De opdracht van OPTA voor 2012 

 

1.1 Begroting 2012   

OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, houdt toezicht op dynamische 

communicatiemarkten. OPTA grijpt als toezichthouder in op deze markten om concurrentie te 

bevorderen en om consumenten hiervan maximaal te laten profiteren.  

 

Bij het opstellen van de begroting 2012 is, net zoals bij de begroting 2011,  de programmatische 

benadering toegepast. Door een combinatie van minder middelen en meer taken, moeten er keuzes 

worden gemaakt over welke taken niet meer (volledig) worden uitgevoerd en welke juist wel en met 

welke intensiteit. Deze begroting toont het resultaat van deze keuzes. 

 

In 2012 geeft OPTA uitvoering aan alle toezichtstaken voortvloeiend uit de implementatie van het 

gewijzigd Europees regelgevend kader voor elektronische communicatie: New Regulatory Framework 

(NRF).  

 

Verder vindt in 2012 de implementatie plaats van de in 2011 genomen marktanalysebesluiten. Deze 

besluiten bepalen aan welke verplichtingen partijen met een aanmerkelijke marktmacht zich in de 

periode 2012 tot en met 2014 dienen te houden.  Een tweetal marktanalysebesluiten, gestart in 2011, 

wordt in 2012 afgerond. In deze begroting is uitgegaan van de status van de marktanalysebesluiten op 

15 oktober 2011. 

 

In juli 2012 wordt de nieuwe EU-roamingregulering van kracht. Er wordt samengewerkt met de 

Europese Commissie om deze nieuwe regulering vorm te geven. Vervolgens zal het ontwikkelen van 

een structurele technische oplossing voor ontkoppeling en het opstellen van redelijke voorwaarden 

van toegang veel overleg vergen.  

 

Per 1 januari 2013 wordt een fusie voorzien van de Consumentenautoriteit (CA), de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit (NMa) en OPTA. De nieuwe toezichthouder gaat Autoriteit Consument en 

Markt (ACM) heten.  

De totale fusiekosten zijn geraamd op € 3,5 mln. (Kamerstukken II, 2010-2011, 31 490, nr. 55). Naar 

rato zijn de verwachte fusiekosten voor OPTA in 2012 ca. € 400.000. OPTA heeft deze kosten niet in 

de begroting 2012 opgenomen. Vooralsnog probeert OPTA deze kosten op te vangen binnen de 

begroting 2012. Het college zal zich ervoor inspannen om de fusie zo min mogelijk ten koste te laten 

gaan van de primaire taken.  

 

Naast de hierboven genoemde aandachtgebieden voert OPTA natuurlijk ook andere lopende zaken 

uit. Een volledig overzicht van OPTA’s activiteiten in 2012 is in deze begroting opgenomen. De 

begroting 2012 beschrijft aan de hand van dertien taakgebieden welke activiteiten OPTA in dit jaar 

gaat uitvoeren. In tabel 1 worden per taakgebied de bijbehorende kosten vermeld. De begrote kosten 

van 2011 zijn ter vergelijking opgenomen. 
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Tabel 1: Kosten per taakgebied 

 

Taakgebied 

 

Totaal begroot 

2012 (in €) 

Totaal begroot  

2011 (in €) 

Concurrentiebevordering op communicatiemarkten 

Eindgebruikersbelangen op communicatiemarkten 

Marktanalyses 

Monitoring 

Eindgebruikersbelangen nummers 

Nummeruitgifte 

Post UD 

Post niet-UD 

TTP 

Beleidsinteractie 

Voorlichting 

Bezwaar en beroep 

Uitvoeringstoetsen 

3.907.321 

3.676.363 

2.663.983 

365.421 

650.782 

1.404.869 

418.799 

392.107 

65.774 

919.733 

954.820 

2.353.612 

36.731 

3.720.729 

3.057.092 

3.239.388 

294.570 

731.045 

1.252.059 

308.362 

695.002 

60.539 

1.135.249 

925.845 

2.501.195 

33.240 

TOTAAL 

 

17.810.315 17.954.315 

Correctie voor loonkosten ivm CAO Rijk  
 

1.193.442 1.193.442 

Correctie voor loonkosten ivm nieuwe taken 
 

1.386.621 1.386.621 

Totaal (exclusief CAO en nieuwe taken) 
 

15.230.252 15.374.252 

 

In het kader van de taakstelling zijn de extra loonkosten die samenhangen met de CAO Rijk 2007-

2010 en nieuwe taken afzonderlijk weergegeven. Voor nieuwe taken zijn 17,2 fte extra begroot (8,7 

voor NRF, 4,5 voor post, 3 voor misbruik nummers en 1 voor roaming), waarbij 2007 als basisjaar 

dient.  

 

De begroting 2012 is € 144.000 lager dan vorig jaar, € 17.810.315 versus € 17.954.315.  

Dit is conform de op OPTA rustende Rutte taakstelling 2012-2015, waarbij een besparing dient plaats 

te vinden bij de overheidsgefinancierde taken (bezwaar & beroep en uitvoeringstoetsen).  

De begrote verhouding direct/indirect voor 2012 bedraagt 74:26; gelijk aan de begrote verhouding 

voor 2011.  

De activiteiten behorende bij de in de tabel 1 opgenomen taakgebieden zijn omschreven in  

hoofdstuk 2.   

 

 

1.2 Leeswijzer 

Deze begroting is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 worden de taakgebieden behandeld en de 

bijbehorende kosten gespecificeerd. Per taakgebied staat aangegeven op welke 

toerekeningscategorie(ën) het betrekking heeft. Hoofdstuk 3 bevat de financiële overzichten die 

volgen uit de voor de taakgebieden benodigde middelen. Hierin staan ook de begrote kosten en 

opbrengsten per toerekeningscategorie. Ten slotte worden in hoofdstuk 4 het vergoedingenbeleid en 

het tarievenvoorstel voor 2012 uiteengezet.  
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2 Activiteiten en kosten per taakgebied 

 

2.1 Inleiding 

In tabel 1 in hoofdstuk 1 staan de kosten per taakgebied vermeld. In dit hoofdstuk worden deze kosten 

nader uitgesplitst in een aantal kostensoorten. Tevens wordt per taakgebied aangegeven welke 

onderliggende activiteiten eraan ten grondslag liggen.  

 

De kosten van de activiteiten van OPTA dient OPTA door te berekenen aan markt en overheid. Voor 

de berekening en doorbelasting van de kosten hanteert OPTA een zevental toerekeningscategorieën: 

 

I. Elektronische Communicatie;  

II. Nummers; 

III. Post UD; 

IV. Post niet-UD; 

V. TTP; 

VI. Bezwaar en beroep; 

VII. Uitvoeringstoetsen. 

 

In dit hoofdstuk staat per taakgebied aangegeven op welke toerekeningscategorie(ën) het betrekking 

heeft. De meeste taakgebieden kunnen volledig aan één toerekeningscategorie worden toegerekend. 

Alleen voor de taakgebieden Beleidsinteractie en Voorlichting geldt dat de kosten worden toegerekend 

aan meerdere categorieën.  

 

OPTA kent vaktechniekplatforms (VTP’s) voor recht, economie en techniek. Deze worden 

georganiseerd door en voor alle juristen, economen en ingenieurs van OPTA en zijn gericht op  

noodzakelijke kennisborging. VTP’s komen terug bij meerdere taakgebieden. 

 

In de overzichten op de volgende pagina’s is per taakgebied aangegeven welke activiteiten OPTA 

gaat ondernemen en welke kosten daarvoor begroot zijn. Hieronder volgt een omschrijving van de 

vaste kostenbegrippen in deze tabellen: 

 Loonkosten: loonkosten van vaste medewerkers; 

 Inhuurkosten: kosten van tijdelijke medewerkers; 

 Advieskosten: kosten van externe specialisten; 

 Gemeenschappelijke kosten: alle kosten die nodig zijn om de activiteiten van de taakgebieden op 

een efficiënte en effectieve manier te kunnen uitvoeren. Voorbeelden zijn loonkosten van 

management en college en bedrijfsvoerings- en opleidingskosten. Deze kosten zijn deels direct 

en deels indirect. Op pagina’s 33 staat een nadere specificatie van deze kosten.  
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2.2 Concurrentiebevordering op communicatiemarkten 

Toerekeningscategorie(ën): Elektronische communicatie 

 

 

I.  Omschrijving 

 OPTA heeft diverse taken die zien op het creëren van randvoorwaarden voor concurrentie op 

de communicatiemarkten. Het gaat hierbij om het creëren van randvoorwaarden of het 

wegnemen van belemmeringen om concurrentie mogelijk te maken. 

 

 

 

II.  Activiteiten in 2012 

 1. Handhaving en toezicht 

Vanaf 1 januari 2012 vindt toezicht plaats vanuit de verplichtingen die zijn opgelegd op basis 

van de nieuwe marktanalyses (het nieuwe reguleringskader). Met een terugtredende regulering 

betekent dit in beginsel minder actief toezicht op concurrentie. Voor de concurrentiële 

ontwikkeling en het bereiken van een zogenoemd ‘level playing field’ blijft van belang dat de 

wholesaledienstverlening op een transparante en non-discriminatoire wijze beschikbaar is voor 

elke aanbieder. 

 

Onder de noemer algemeen toezicht vallen de volgende activiteiten: 

 Onderzoeken en boeterapporten en procedures uit 2011; 

 Marktverkenningsgesprekken met marktpartijen en eindgebruikers etcetera; 

 Nieuwe onderzoeken; 

 Boeterapporten, vooraankondigingen last onder dwangsom. 

 

Het wholesaletoezicht richt zich op: 

 Beoordeling gedragsregels in het kader van non-discriminatie verplichtingen; 

 Beoordeling pilots; 

 Beoordeling nieuwe en gewijzigde diensten en referentieaanbieding KPN; 

 Toezicht op uitvoering verplichtingen aankondigingstermijn; 

 Toezicht op bundles; 

 Beoordeling van uitfasering van diensten en platforms en migratietrajecten; 

 Beoordeling van mogelijke problemen over op welk niveau er toegang wordt geboden 

door KPN (nationaal- of metro-niveau); 

 Toezicht bij compliance bij overnames; 

 Toezicht op kwaliteit en voorkomen van interne beoordeling. 

 

Compliance Assistance 

Uitvoeren Compliance Handvest KPN en OPTA: 

 Afhandelen Meldingenlijst KPN (interpretatieverschillen en (vermeende) overtredingen); 

 Beoordeling compliance kwartaal rapportages van KPN. 

 

De kerndoelen voor toezicht in 2012 zijn het bijdragen aan een beter functionerende zakelijke 

markt, bevorderen dat ondertoezichtgestelden zelf nalevingsbereid worden en compliant zijn. 

Effectief aanpakken van degenen die de verplichtingen dreigen niet na te komen of niet 
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nakomen met diverse (sanctie)instrumenten. 

 

2. WOB 

Besluiten op verzoeken om informatie ingevolge de Wet Openbaarheid van Bestuur 

Activiteiten: 

 Uitvoeren - algemene - consistentietoets op alle Wob-besluiten van OPTA; 

 OPTA-breed adviseren van collega’s ten aanzien van Wob- en 

vertrouwelijkheidvraagstukken 

 Opstellen twee Wob-rapportages (halfjaarlijks); 

 Incidenteel adviesverzoek aan de Landsadvocaat met betrekking tot Wob-

vraagstukken. 

 

3. Tarieven 

  

Tariefregulering KPN Wholesale 

De marktanalysebesluiten 2012-2014 leggen een safety cap op voor bestaande ULL- en VT-

diensten. Voor nieuwe diensten geldt dat KPN toepassing aan het WPC/EDC systeem dient te 

geven. OPTA beoordeelt daarbij de tariefvoorstellen die KPN voorlegt. Nieuwe diensten die 

worden voorzien, zijn: 

 Pair bonding 

 Virtual SDF Access (VSA) 

Daarnaast kunnen nog andere diensten, behorend tot de gereguleerde ULL- en VT-markten, 

door KPN worden geïntroduceerd. 

 

Tariefregulering FttH 

OPTA dient de tariefplafonds voor eenmalige diensten (patching, de-patching, etcetera) jaarlijks 

opnieuw te beoordelen. Deze tarieven worden vastgesteld per 1 juli 2012. Ook de tarieven van 

diensten die op het moment van vaststelling van het Tariefbesluit ontbundelde glastoegang 

(FttH) niet tot het aanbod behoorden, maar aan het aanbod worden toegevoegd,  worden door 

OPTA vastgesteld en jaarlijks beoordeeld.  

 

De tarieven van Reggefiber mogen jaarlijks maximaal met de CPI worden verhoogd. Wanneer 

de CPI begin 2012 bekend is, kunnen de nieuwe tarieven van Reggefiber voor 2012 worden 

vastgesteld. 

 

Tenslotte dient OPTA de rapportages van Reggefiber over de afzonderlijke FttH-gebieden te 

controleren die dienen ter bepaling van CAPEX gebied en bijbehorend tarief. 

 

Non-discriminatie-verplichtingen KPN 

In de marktanalysebesluiten 2012-2014 zijn enkele nieuwe regels aan KPN opgelegd. Het 

betreft hier de verplichting om de tariefdifferentiatie voorstellen vooraf ter goedkeuring aan 

OPTA voor te leggen. Ten aanzien van de wijzigingen in de ND-5 toets, zal samen met KPN 

een traject worden doorlopen waarin de nieuwe regels in het toetsingskader worden verwerkt. 

Dit traject start eind 2011 en loopt door in 2012.  

Anderzijds zijn er in de ND-5 toets enkele zaken gewijzigd. 
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4. Geschillen tussen marktpartijen 

In 2012 zullen de nieuwe marktanalysebesluiten gaan gelden. Te verwachten is dat partijen een 

aantal geschillen aan OPTA zullen voorleggen. OPTA spant zich in om geschillen te voorkomen 

door middel van bemiddeling(mediation) en zelfregulering.   

 

In 2011 zijn met name geschillen beslecht ten aanzien van de vergoeding voor het medegebruik 

van antenneopstelpunten ten behoeve van radiotransmissiediensten (artikel 3.11 Tw). Ook in 

2012 lijken dergelijke geschillen te gaan spelen, onder meer vanwege een wetswijziging op dit 

vlak. 

 

5. Frequenties 

Frequentie-uitgiften kunnen grote invloed uitoefenen op de concurrentieomstandigheden in 

telecommunicatiemarkten. EL&I heeft in 2010 een integrale (middel)lange termijn visie op de 

markt voor mobiele communicatie ontwikkeld. Deze visie geeft helderheid over de 

overkoepelende doelstellingen voor de verschillende verdeelprojecten en dient als leidraad voor 

de uitwerking van het toekomstige uitgiftebeleid. OPTA heeft aan deze visieontwikkeling 

bijgedragen. 

Activiteiten op dit gebied zijn: 

 Geven van advies indien adviesaanvraag wordt ingediend door EL&I (bijvoorbeeld over 

geplande uitgiften 800, 900, 1800 en 2100 MHz spectrum). 

 Voeren van discussie met stakeholders en werken aan gezamenlijke visieontwikkeling 

op het gebied van frequentie-uitgiften en het effect daarvan op mededinging. 

 

6. Roaming 

In juli 2012 wordt de nieuwe roamingregulering van kracht. Tot die tijd zal er internationaal aan 

gewerkt worden, samen met de Europese Commissie, om de nieuwe regulering vorm te geven. 

De Commissie streeft naar een structurele oplossing waarbij tariefregulering, zoals wij dat nu 

kennen, op den duur wordt  losgelaten  Dat wil de Commissie in ieder geval doen door 

ontbundeling van de roamingdienst in combinatie met een algemene toegangsverplichting. 

Vanaf juli 2012 zijn er drie maanden beschikbaar (met beperkte uitloop) om richtlijnen op te 

stellen om deze structurele oplossing te realiseren. Het ontwikkelen van een structurele 

technische oplossing voor ontkoppeling en het opstellen van redelijke voorwaarden van toegang 

om hiervan gebruik te maken vergt veel overleg.  

 

7. Expertisecentrum  

Het Expertisecentrum houdt zich intern en extern bezig met verschillende activiteiten  Deze 

activiteiten zijn gegroepeerd rond een drietal primaire taken, namelijk: 

 de vertaling van wetenschappelijke inzichten naar voor OPTA praktisch toepasbare 

concepten; 

 het signaleren van vraagstukken van horizontale borging en het initiëren van acties 

daarop;  

 het leveren van input op inhoudelijk complexe vraagstukken in geselecteerde dossiers. 

 

De belangrijkste taak van het Expertisecentrum betreft de advisering van het college, het 

management team en de lijnafdelingen bij complexe economische en juridische vraagstukken. 

Daarnaast levert het Expertisecentrum (intern en extern) bijdragen aan sectorstudies, 

wetenschappelijke publicaties, gastcolleges en lezingen, economische en juridische 
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bouwstenen ten behoeve van het primaire proces en inhoudelijke bijdragen aan de 

vaktechniekplatforms en aan het opleidingenbeleid. Het Expertisecentrum ontplooit 

verschillende activiteiten ter versterking van de relatie van OPTA met de wetenschap door het 

organiseren van of bijdragen aan sessies met verschillende wetenschappers. Het doel van al 

deze activiteiten is een onafhankelijke toetsing van de juridische en economische kwaliteit van 

OPTA producten en het versterken van de professionele ontwikkeling van de medewerkers van 

OPTA en het versterken van de positionering van OPTA als inhoudelijke en gezaghebbende 

autoriteit.  

 

8. Handhaving Hoofdstuk 5  

Beantwoorden van vragen van gedoogplichtigen en graafgerechtigden.  Indien nodig huurt 

OPTA expertise in voor geschilbeslechting.  

 

 

9. Registreren aanbieders 

 Behandelen van vragen uit de markt. 

 Afhandelen mededelingen van registratieplichtige partijen. 

 Register met geregistreerde partijen op orde houden. 

 Opstellen managementrapportages. 

 

10. Uitvoeren omzetstelsel (inclusief toezicht en handhaving omzetopgave, uitvoering 

UD-fonds) 

 Aanschrijven van geregistreerde aanbieders tot indienen van omzetopgave; 

 Beoordeling omzetopgaven; 

 Vaststellen jaarlijkse toezichtkosten. 

 

Toezicht en handhaving omzetopgave. 

 Preventieve acties: waarschuwingen, informatieverzoeken, etcetera. 

 Handhaving (bestuursdwang, last onder dwangsom en boete): geregistreerde 

aanbieders kunnen met een last onder dwangsom worden gedwongen om 

omzetopgave te doen. 

 Opstellen managementsrapportages.  

Uitvoering UD-fonds (NRF) 

 Voorlichting aanbieders over nieuwe wetgeving en de daarbij behorende kosten. 

 In combinatie met uitvoering omzetgerelateerd vergoedingenstelsel aanschrijving  van 

partijen. 

 Vaststellen jaarlijkse vergoeding voor het UD fonds.  

 Toezicht en handhaving medewerking partijen. 
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Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Voorlichting Totaal 

Handhaving concurrentie-

bevordering en toezicht  863.615 70.000 137.500 

 

1.071.115 

Tarieven 151.790 70.000   221.790 

Expertisecentrum  138.336  60.000  198.336 

Uitvoering omzetgerelateerd 

vergoedingensysteem (inclusief  

toezicht en handhaving 

omzetopgave, uitvoering UD-

fonds) 106.513 12.000  

 

 

 

 

3.000 121.513 

Registreren aanbieders 81.187  3.000   84.187 

Roaming 76.030    76.030 

WOB (verzoeken en algemeen) 28.430  20.000  48.430 

Handhaving H5 (incl. 

geschilbeslechting, graafrechten 

en klachten / vragen) 6.940 5.000  

 

11.940 

Vaktechniekplatform (VTP) 41.207    41.207 

Totaal (excl. gemeenschappelijke 

kosten) 1.494.048 160.000 217.500 

 

3.000 1.874.548 

Directe gemeenschappelijke 

kosten  

 

1.003.020 

Indirecte gemeenschappelijke 

kosten  

 

1.029.753 

Totaal   3.907.321 
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2.3 Eindgebruikersbelangen op communicatiemarkten 

Toerekeningscategorie(ën): Elektronische communicatie 

 

 

I.  Omschrijving 

 OPTA ziet toe op de naleving van de verplichtingen voortvloeiend uit de Telecommunicatiewet 

(Tw), die als doel hebben om consumenten te beschermen. Dat ziet zowel op taken in de sfeer 

van het consumentenrecht (contractsduur, algemene voorwaarden) als op de meer privacy en 

internetveiligheid gerelateerde taken (telemarketing, spam, spyware, zorgplicht aanbieders). 

Deze taken bestaan vooral uit toezicht en handhaving, waarbij preventieve maatregelen worden 

genomen en sancties worden opgelegd om uitwassen terug te dringen. Ook het opstellen van 

richtlijnen voor toezicht valt hieronder. Daarnaast behandelt OPTA vragen van eindgebruikers 

die (grotendeels) binnenkomen via de Consuwijzer.  

 

 

 

II.  Activiteiten in 2012 

 1. Handhaving eindgebruikersbelangen (inclusief opstellen richtlijnen)  

 

Internetveiligheid:  

Op dit gebied hanteert OPTA de volgende doelstellingen voor 2012: 

 Het significant beperken van de verspreiding van ongewenste software vanuit 

Nederland, vaak door servers die bij Nederlandse providers staan en door botnets. 

 Toezicht houden op de nieuwe regels met betrekking tot het plaatsen en lezen van 

informatie op apparatuur van eindgebruikers (waaronder cookies). 

 Bestrijden van de verspreiding van ongewenste elektronische berichten, waarbij de 

nadruk steeds meer ligt bij de wijze waarop (adres-) gegevens van consumenten 

worden verzameld. 

 Afwikkelen van juridische procedures in de fase van primaire besluiten. 

 Onderhouden van  (inter)nationale samenwerking met organisaties die internetveiligheid 

bevorderen. 

 Implementeren van de nieuwe regels met betrekking tot de meldplicht inbreuken op 

privacy door telecomaanbieders. 

 Inzicht ontwikkelen in de dreigingen bij mobiele platforms en randapparatuur om ook op 

dat gebied de Tw te kunnen handhaven. 

 

Activiteiten: 

 Voortzetting van de aanpak om informatie te verschaffen, te helpen en eventueel 

sancties op te leggen aan hosting providers om hen te dwingen deze verspreiding stop 

te zetten. 

Daarnaast consumentgerichte ISP’s verder stimuleren botnets aan te pakken in hun 

netwerk conform gemaakte afspraken. 

 Uitvoeren van de handhavingstrategie conform  de nieuwe regels.   

 Verder inzichtelijk maken van de “handel” in persoonsgegevens. Deze handel heeft 

invloed op de wijze waarop toestemming voor het verzenden van berichten wordt 

verkregen die mogelijk niet voldoen aan de wettelijke vereisten. 



Openbaar 

Begroting 2012 

 12 

 Het schrijven van boetebesluiten, lasten onder dwangsom, het afhandelen van 

publicatiebesluiten en Wob-besluiten. 

 Het bijwonen van bijeenkomsten van onder meer Contact Network Spam Authorities, 

London Action Plan (LAP) , Réseaux IP Européens (RIPE) en Internet Governence 

Forum. Bijdragen aan LAP. Nationaal overleggen via cybercrime overleg. Afstemming 

met politie, Consumentenautoriteit, College Bescherming Persoonsgegevens en 

Openbaar Ministerie (landelijk parket); 

  Agentschap Telecom ondersteunen bij het bouwen van een gezamenlijk loket  en 

meldingen op een juiste manier opvolgen; 

 Opbouwen van kennis op het gebied van mobiele dreigingen en die in de praktijk 

brengen. 

 

Consumentenbescherming: 

Telemarketing 

De doelstelling is om te zorgen dat  bedrijven (zowel opdrachtgevers als callcenters) gebruik 

maken van het wettelijk Bel-me-niet register en de abonnee de mogelijkheid bieden om 

onmiddellijk opgenomen te worden in het register. Bovendien dienen zij het recht van verzet aan 

te bieden en te respecteren. 

Activiteiten:  

 Via de ConsuWijzer worden de klachten van consumenten ontvangen en geanalyseerd.  

 Indien hieruit blijkt dat bedrijven in overtreding zijn deze bedrijven aanschrijven, 

waarschuwen en wanneer dit ook niet tot resultaten leidt handhavinginstrumenten 

inzetten. 

 

Beëindigingsrecht / opzegtermijn 

De doelstelling is om consumenten te beschermen tegen de onjuiste toepassing door 

aanbieders van: 

 de informatieplicht en het beëindigingsrecht bij wijziging van voorwaarden of tarieven 

(art. 7.2 Tw); 

 de wettelijke opzegtermijn (art. 7.2a Tw). 

Activiteiten: 

 op basis van signalen informatieplicht en beeïndigingsrecht handhaven 

(aanschrijven/sanctie) conform het beoordelingskader van OPTA;  

 op basis van signalen opzegtermijn handhaven (aanschrijven/sanctie).  

 

Universele dienstverlening gehandicapten 

 De doelstelling is om te zorgen dat de nieuwe regels met betrekking tot de universele 

dienstverlening voor gehandicapten op juiste wijze worden uitgevoerd. In 2012 zullen de 

tekstbemiddelingsdienst en de beeldbemiddelingsdienst daadwerkelijk effectief worden. 

OPTA houdt toezicht op de juiste uitvoering van de UD door de aanbieders die voor 

deze diensten door EL&I zijn aangewezen. 

Activiteiten : 

 Analyse van de verschillen tussen de bestaande situatie en de wettelijk voorgeschreven 

situatie, waarbij ook signalen via ConsuWijzer worden betrokken. 

 Indien de aangewezen aanbieders in overtreding blijken te zijn, deze aanbieders 

aanschrijven, waarschuwen en wanneer dit ook niet tot resultaten leidt 

handhavingsinstrumenten inzetten. 
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Aansluiting telefonieaanbieders geschillencommissie (artikel 12.1, eerste lid, Tw) 

De doelstelling is dat consumenten een laagdrempelige mogelijkheid hebben om geschillen te 

beslechten met hun telefonieaanbieder.  

Activiteiten: 

 op basis van signalen aanbieders aanschrijven en waarschuwen die zich nog niet bij de 

geschillencommissie hebben aangesloten. 

 Indien aanschrijving niet tot gewenste resultaten leidt dan bestuurlijke 

handhavingsmiddelen inzetten.  

 

Netneutraliteit  

Doelstelling voor 2012  is dat de nieuwe netneutraliteitsregels worden nageleefd 

(transparantieregels, minimum kwaliteitseisen en discriminatieverbod). 

Activiteiten: 

 Uitwerking handhavingsbeleid en handhaving transparantie regels netneutraliteit; 

 Uitwerking handhavingsbeleid en handhaven minimum kwaliteitseisen; 

  Uitwerking handhavingsbeleid en handhaven discriminatieverbod; 

 Participatie in BEREC; 

 Onderzoek naar de economische effecten van het discriminatieverbod en minimum 

kwaliteitseisen. 

 

SMS Problematiek  

Doelstelling voor 2012 is het significant verminderen van klachten over ongewenste sms’jes. 

Activiteiten:  

 Handhaving op basis van klachten;  

 Voorlichting eindgebruikers; 

 Overleg met betrokken partijen. 

 

2. Behandelen klachten en vragen eindgebruikers (backoffice)  

De consumentenvragen en -klachten die bij OPTA binnenkomen, betreffen cases die door de 

frontoffice niet kunnen worden afgedaan. OPTA verwacht ongeveer 5.500 telefoontjes en 3.000 

mailtjes en brieven. Deze worden door de backoffice afgehandeld. De backoffice ondersteunt en 

instrueert de frontoffice inhoudelijk en levert kennis aan voor de kennisbank. Daarnaast levert 

de backoffice rapportages ten behoeve van het toezicht door OPTA en geeft ook ongevraagd 

signalen voor toezicht. Ook ondersteunt de backoffice de aanlevering van content voor de 

website van ConsuWijzer. Tenslotte neemt de backoffice deel aan diverse overleggen en 

verbeterprojecten van ConsuWijzer. 

Verdere verbetering van de kwaliteit van de website, van de kennisbank en van de kennis bij de 

medewerkers van zowel backoffice als frontoffice.  

Activiteiten: 

 Beantwoorden van vragen en klachten. 

 Analyse en rapportage (zowel richting EL&I als richting ConsuWijzer en OPTA).     

 Samenwerking partners en kwaliteitsbewaking. 

 Bewustwording van de consument voor overstapmogelijkheden. 
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3. Toezicht en handhaving registraties 

Activiteiten: 

Preventieve acties: waarschuwingen, informatieverzoeken, etcetera. Handhaving 

(bestuursdwang, last onder dwangsom en boete): aanbieders waarvan OPTA van oordeel is dat 

zij openbare elektronische communicatieactiviteiten aanbieden en die niet vrijwillig een 

mededeling doen, kunnen met een last onder dwangsom worden gedwongen om zich te laten 

registreren. Het doel van het handhaven van de wettelijke verplichting om mededeling te doen is 

dat OPTA kan vaststellen wie op welke markt actief is en of voor een bepaalde aanbieder 

specifieke rechten en plichten gelden. Daarvoor dienen aanbieders en hun activiteiten bij OPTA 

bekend te zijn.  

 

 

Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal 

Handhaving eindgebruikersbelangen 

(inclusief opstellen richtlijnen) 1.217.762 38.000 140.000 1.395.762 

Behandelen klachten en vragen 

eindgebruikers  223.356   223.356 

Vaktechniekplatform (VTP) 40.875   40.875 

Totaal (excl. gemeenschappelijke kosten) 1.481.993 38.000 140.000 1.659.993 

Directe gemeenschappelijke kosten  994.926 

Indirecte gemeenschappelijke kosten  1.021.444 

Totaal  3.676.363 
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2.4 Marktanalyses  

Toerekeningscategorie(ën): Elektronische communicatie 

 

 

I.  Omschrijving 

 OPTA analyseert elke drie jaar de telecommarkten. Het doel van die analyse is om te bepalen 

of deze voldoende concurrerend zijn en, als dat niet zo is, om maatregelen te nemen om de 

concurrentie te bevorderen. Deze analyses monden uit in marktanalysebesluiten. Daarin 

worden marktgegevens en -ontwikkelingen geanalyseerd en worden vervolgens markten 

afgebakend. Op die afgebakende markten wordt bekeken of er dominantie spelers zijn. Als die 

er zijn, stelt OPTA vast wat de mededingingsproblemen zijn en worden verplichtingen aan de 

dominantie spelers opgelegd, wat de concurrentie op die markten mogelijk maakt of bevordert. 

Bij verplichtingen gaat het vaak om het verlenen van toegang tot het netwerk. 

 

Indien verplichtingen worden opgelegd, moeten die worden geïmplementeerd. Deze 

implementatie kan bestaan uit het uitwerken van de technische voorwaarden, maar ook uit het 

vaststellen van tarieven voor het afnemen van toegang.  

 

 

II.  Activiteiten in 2012 

 A. Afronding derde ronde marktanalyses 

Een tweetal marktanalyses die zijn gestart in 2011 wordt in 2012  afgerond. Het gaat allereerst 

om de marktanalyse wholesalebreedband toegang en huurlijnen. Het gaat hier om 

wholesalediensten waarbij partijen aan eindgebruikers internet en zakelijke netwerkdiensten 

kunnen leveren. Op deze markten is KPN de grootste speler. In die analyse wordt bekeken of 

KPN een machtspositie heeft en of de verplichtigen die momenteel op KPN rusten 

gecontinueerd, ingetrokken of aangepast moeten worden.  

 

Het gaat daarnaast om de marktanalyse Fiber-to-the-Office. Dit is de markt voor de levering van 

wholesale glasaansluitingen naar bedrijven. Met deze wholesalediensten kunnen partijen een 

breed scala aan retaildiensten leveren. KPN is de grootste partij op deze wholesalemarkt. In de 

analyse wordt onderzocht of KPN een machtspositie heeft en of het nodig is om verplichtingen 

op te leggen.  

 

B. Implementatie derde ronde marktanalysebesluiten 

Zowel in 2011 als in 2012 wordt een aantal marktanalysebesluiten genomen, waarbij regulering 

wordt opgelegd. In 2012 wordt deze regulering geimplementeerd.  

Het gaat daarbij ondermeer om het beoordelen van  referentieaanbiedingen voor gereguleerde 

diensten. Daarnaast gaat het om de uitwerking van tarieven en toetsen ter voorkoming van 

marge-uitholling. Het kan daarnaast ook gaan om de uitwerking van nieuwe 

toegangsverplichtingen. Omdat de marktanalysebesluiten nog niet zijn afgerond is op dit 

moment nog niet exact vast te stellen welke regulering in 2012 geïmplementeerd dient te 

worden. 
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Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal 

Marktanalyses 993.182 80.000 173.000 1.246.182 

Vaktechniekplatform (VTP) 28.170   28.170 

Totaal (excl. gemeenschappelijke kosten) 1.021.352 80.000 173.000 1.274.352 

Directe gemeenschappelijke kosten  685.678 

Indirecte gemeenschappelijke kosten  703.953 

Totaal  2.663.983 
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2.5 Monitoring 

 

Toerekeningscategorie(ën): Elektronische communicatie 

 

 

I.  Omschrijving 

 Structurele monitoring omvat alle periodieke dataverzamelingprocessen, het databeheer en de 

eerste analyses en rapportages.  

De resultaten van monitoring gelden als cruciale informatie voor de marktanalyses elektronische 

communicatie, maar ook voor andere producten en processen van OPTA waarvoor 

marktinformatie nodig is: eigen publicaties over markten, jaarverslag/marktmonitor, 

persconferenties en -berichten, presentaties, adviesaanvragen, toezichtstaken en legio externe 

informatieverzoeken aan OPTA zoals periodiek: EC implementatierapport, Cocom, OECD, 

ECTA-scorecard, ITU, BEREC rapporten, en ad hoc: persvragen, analisten, ERG werk, etc. 

 

 

 

II.  Activiteiten 2012 

 De reguliere taken structurele monitoring  zijn:  

- definiëren van op te vragen gegevens; 

- gegevens opvragen/inkopen; 

- gegevens controleren; 

- gegevens opslaan/beheren; 

- maken van rapportages om resultaten intern en extern te presenteren; 

- beschikbaar stellen van data aan medewerkers voor verdere analyses; 

- communicatie met ca. 25 marktpartijen over proces; 

- evalueren/verbeteren van processen; 

- afhandelen van bovengenoemde enquêtes en informatieverzoeken; 

- geografische analyses; 

- centrale opslag van rapporten en nieuws. 

 

Nieuwe of incidentele taken in 2012 zijn: 

- verdere uitrol van monitoringsplatform; 

- verhogen kwaliteit van monitoring; 

- afstemmen monitoringsplatform op webinterface; 

- afstemmen gegevensuitwisseling met EL&I (en TNO en CBS); 

- harmoniseren gegevensverzameling binnen BEREC; 

- managementrapportages; 

- update vragenlijst 2012; 

- herziening rapportages; 

- ondersteuning bij marktanalyses met rapportages; 

- analyses  van retailtarieven. 
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Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal 

Structurele Monitoring 125.815 60.000  185.815 

Vaktechniekplatform (VTP) 3.569   3.569 

Totaal (excl. gemeenschappelijke kosten) 129.384 60.000  189.384 

Directe gemeenschappelijke kosten  86.861 

Indirecte gemeenschappelijke kosten  89.176 

Totaal  365.421 
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2.6 Eindgebruikersbelangen nummers 

Toerekeningscategorie(ën): Nummers 

 

 

I.  Omschrijving 

 In het belang van eindgebruikers stelt OPTA beleid en richtlijnen op. Ook houdt OPTA toezicht 

op de naleving van wettelijke bepalingen aangaande nummers ten behoeve van 

eindgebruikersbelangen. OPTA heeft de belangrijke taak om toezicht te houden op 

verschillende verplichtingen in de Tw/Bude/Rude die als doel hebben om consumenten te 

beschermen tegen misbruik van betaalnummers. 

 

 

 

II.  Activiteiten in 2012  

 Handhaving eindgebruikersbelangen nummers 

Misbruik nummers 

 Bij uitgifte van nummers streng toetsen op mogelijk misbruik van het tarief (“strenge 

controle aan de poort”). OPTA heeft de mogelijkheid om bij het Bureau bevordering 

integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) een nummeraanvrager te 

laten beoordelen.  

 Handhaven in gevallen van kennelijk misbruik nummers.  

 Toezicht en handhaving van: 

o de aansluitplicht van nummergebruikers bij een geschillencommissie; 

o de transparantieverplichtingen (de tariefmelding, het maximum tarief en de 

vermelding van de extra verkeerskosten); 

o de verplichting voor nummerhouders om registratie van nummergebruikers te 

hebben. 

 Monitoren en beantwoorden klachten en vragen vanuit de markt. 

 Mogelijkheid om de nummers van partijen die bij de Stichting Geschillencommissie zijn 

aangesloten, in REN te registreren voor effectiever toezicht.  

 

Geschilbeslechting interoperabiliteit 

 In 2012 zal OPTA het aangepaste Besluit Interoperabiliteit handhaven met als doel dat 

tariefdifferentiatie tussen geografische en niet-geografische nummers wordt opgeheven. 

 Bemiddeling om geschillen te voorkomen. 

 Behandelen van geschillen.   

 

Toezicht en handhaving nummerportabiliteitverplichtingen 

 Overleg COIN.  

 Toezicht en handhaving consumenten problematiek. 

 Behandelen van nummerportabiliteitgeschillen die samenhangen met aanvraag mobiele 

nummers. 
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Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal 

Handhaving eindgebruikersbelangen 

nummers (inclusief geschilbeslechting 

interoperabiliteit en toezicht en 

handhaving 

nummerportabiliteitverplichtingen) 265.818 500 5.000 271.318 

Vaktechniekplatform (VTP) 7.539   7.539 

Totaal (excl. gemeenschappelijke kosten) 273.357 500 5.000 278.857 

Directe gemeenschappelijke kosten  183.517 

Indirecte gemeenschappelijke kosten  188.408 

Totaal  650.782 
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2.7 Nummeruitgifte 

Toerekeningscategorie(ën): Nummers 

 

 

I.  Omschrijving 

 Het nummerbureau en de toezichtsmedewerkers van OPTA behandelen een constante stroom 

van nummeraanvragen. Hiervoor moet het nummeruitgifte-systeem REN worden beheerd. 

 

 

 

II.  Activiteiten in 2012  
 1. Toekennen, wijzigen en  intrekken nummers 

 Vragen van de markt beantwoorden; 

 Managementrapportages opstellen.;Schaarsterapportages. 

 Behandelen aanvragen; 

 Implementatie nummerplanwijzigingen; 

 Publicatie nummerregister; 

 Invoeren E-formulieren; elektronisch aanvragen via een beveiligde omgeving; 

 Optimaliseren van het uitgifteproces op verandering in beleid, organisatie en 

regelgeving. 

 

 Beheer uitgiftesysteem 

o Uitvoering functioneel beheer; 

o Beheercontract REN; 

o Aanpassen REN: 

o Functionaliteit 

o  E-formulieren. 

 

2. Facturatie en debiteurenbeheer 

 

 

 

Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal 

Toekennen, wijzigen en intrekken 

nummers 486.790 3.000 21.500 511.290 

Facturatie en debiteurenbeheer 81.840   81.840 

Vaktechniekplatform (VTP) 16.128   16.128 

Totaal (excl. gemeenschappelijke kosten) 584.758 3.000 21.500 609.258 

Directe gemeenschappelijke kosten  392.574 

Indirecte gemeenschappelijke kosten  403.037 

Totaal  1.404.869 
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2.8 Post UD 

Toerekeningscategorie(ën): Post UD 

 

 

I.  Omschrijving 

 Op grond van de Postwet 2009 en de daarop gebaseerde regelgeving geldt voor PostNL een 

aantal verplichtingen ten aanzien van de kwaliteit van de universele dienstverlening. Dit betreft 

onder meer vereisten wat betreft aantal en spreiding van postvestigingen en de overkomstduur 

van brieven. OPTA ziet toe op de naleving van deze verplichtingen. 

 

 

II.  Activiteiten in 2010 

II.  Activiteiten in 2012 

 1. Toezicht en handhaving kwaliteit  

OPTA beoordeelt aan de hand van door Post NL te verstrekken rapportages of PostNL op de 

juiste manier de voor haar geldende verplichtingen ten aanzien van de kwaliteit van de 

universele dienstverlening nakomt.  

  

2. Toezicht tarieven 

PostNL legt de tarieven voor de universele postvervoerdiensten en wijzigingen ter toetsing voor 

aan OPTA. OPTA verricht deze toetsing aan de hand van de wettelijke vereisten en de 

geldende pricecapregels.    

 

3.  Handhaving algemeen 

OPTA beoordeelt of PostNL op de juiste manier de voor haar geldende verplichtingen ten 

aanzien van de UD is nagekomen. OPTA doet dit aan de hand van de door PostNL te 

verstrekken rapportage(s).  In beginsel toetst OPTA deze rapportages op marginale wijze. Waar 

nodig zal OPTA bij complexere aspecten van de tariefstelling deskundig advies inhuren. 

Uitgangspunt in deze begroting is dat de huidige accountant de werkzaamheden verricht.  

 

4. Nettokosten  

OPTA zal, indien PostNL een verzoek hiertoe indient, op basis van dat verzoek en de door 

PostNL aan te leveren informatie, moeten beoordelen in hoeverre daadwerkelijk sprake is van 

nettokosten bij de uitvoering van de UD. Voor een goede beoordeling is het nodig diepgaand 

inzicht te verkrijgen in de reële kosten en opbrengsten van de universele dienstverlening.  

Vervolgens kunnen de door andere postvervoerbedrijven te betalen bijdragen worden 

vastgesteld. OPTA houdt er verder rekening mee dat hieraan voorafgaand advies moet worden 

uitgebracht aan EL&I over eventuele in dit verband nog tot stand te brengen regelgeving op 

grond van de artikelen 30 en 31 van de Postwet 2009. De inhoud van deze regelgeving zal 

overigens mede bepalend zijn voor extra benodigde inzet van OPTA bij de uitvoering van deze  

taken. Dit kan het geval zijn bij de invordering van verschuldigde bijdragen te betalen door 

andere postvervoerders. 

 

5. Behandelen vragen en klachten eindgebruikers  

Een deel van de consumentenvragen en -klachten die bij ConsuWijzer binnenkomen, betreft 

zaken over post die niet door ConsuWijzer in eerste lijn kunnen worden afgedaan. Deze worden 

binnen OPTA afgehandeld. 
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Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal 

Toezicht UD 152.110  33.000 185.110 

Behandelen klachten en vragen 

eindgebruikers  6.816   6.816 

Vaktechniekplatform (VTP) 4.508   4.508 

Totaal (excl. gemeenschappelijke kosten) 163.434  33.000 196.434 

Directe gemeenschappelijke kosten  109.720 

Indirecte gemeenschappelijke kosten  112.645 

Totaal  418.799 
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2.9 Post niet-UD 

Toerekeningscategorie(ën): Post niet-UD 

 

 

I.  Omschrijving 

 In de  Postwet 2009 is een aantal verplichtingen opgenomen waaraan alle postvervoerbedrijven 

zich dienen te houden. Het gaat daarbij om verplichtingen met betrekking tot het grondwettelijk 

briefgeheim, het voorzien in een klachtenprocedure en om verplichtingen op het gebied van 

onderlinge dienstverlening. OPTA heeft als taak toezicht te houden op de juiste naleving van 

deze verplichtingen, waar nodig met inzet van handhavinginstrumenten.  

Ingevolge artikel 33 van de Postwet 2009 dient OPTA informatie met betrekking tot de werking 

van de nationale markt voor postvervoerdiensten te verzamelen, te analyseren en systematisch 

te bewerken. Jaarlijks stuurt OPTA een verslag van haar bevindingen aan EL&I. 

OPTA registreert postaanbieders en marktgegevens van postaanbieders op basis van haar 

bevoegdheden in de Postwet 2009. Partijen die geregistreerd staan als postaanbieder zijn 

jaarlijks een vergoeding verschuldigd voor toezichtkosten. Deze vergoeding is gebaseerd op 

hun relevante netto omzet. 

 

 

 

II.  Activiteiten in 2012  

 1. Onderlinge verplichtingen postvervoerders 

OPTA houdt toezicht op het door postvervoerbedrijven voldoen aan hun verplichtingen om er 

voor te zorgen dat het grondwettelijk briefgeheim niet wordt geschonden en om te voorzien in 

een klachtenprocedure voor de behandeling van klachten van afzenders en ontvangers van 

door hen vervoerde post.  

Dit geldt ook voor de verplichtingen op het gebied van onderlinge dienstverlening. Deze 

verplichtingen hebben betrekking op toegang tot netwerken waarmee poststukken vijf dagen per 

week kunnen worden bezorgd, toegang tot postcode- en adresgegevenssystemen, afspraken 

omtrent retourenpost en toegang tot postbussen. Voor een goede bedrijfsvoering van de 

betrokken postvervoersbedrijven en voor het functioneren van de postmarkt als geheel, is het 

van belang dat deze verplichtingen op de juiste wijze worden nagekomen. Naast het beslechten 

van geschillen over het voldoen aan deze verplichtingen kan handhaving ervan in bepaalde 

gevallen aangewezen zijn.  

OPTA vult deze toezichtstaak reactief in, dat wil zeggen alleen op basis van aanvragen of 

signalen uit de markt. Indien nodig kan OPTA het opstellen van beleidsregels overwegen.  

 

2. Geschilbeslechting 

Over de ingediende aanvragen om geschilbeslechting ten aanzien van de verplichtingen tot 

onderlinge dienstverlening tussen postvervoerders en anderen beslist OPTA  binnen de 

daarvoor geldende wettelijke termijnen. Ten aanzien van eventuele complexere aspecten zal 

OPTA zich mogelijk voorzien van extern advies.  

 

3.  Monitoring Postmarkt 

Voor het uitvoeren van de in artikel 33 van de Postwet 2009 opgedragen taken heeft OPTA de 

structurele Marktmonitor Post opgezet. Ook in 2012 rapporteert OPTA over het voorgaande jaar 

en beziet daarbij of de Marktmonitor, met het oog op de bruikbaarheid van de rapportage, maar 
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ook het vermijden van onevenredige administratieve lasten voor de betrokken ondernemers, 

bijstelling behoeft. Waar nodig bedient OPTA zich daarbij van onderzoek door derden.   

 

4. Registreren postaanbieders: 

 Behandelen van vragen uit de markt; 

 Afhandelen mededelingen van registratieplichtige postpartijen; 

 Register met geregistreerde postpartijen op orde houden; 

 Managementrapportages; 

 Registraties; 

 Reactieve handhaving (bestuursdwang, last onder dwangsom en boete) van 

postaanbieders die niet zijn geregistreerd.  

 

5. Toezicht en handhaving registraties (uitvoeren omzetstelsel postaanbieders): 

 Aanschrijven van geregistreerde postaanbieders tot indienen van omzetopgave; 

 Beoordeling omzetopgave; 

 Vaststellen toezichtkosten; 

 Implementatie REN ten behoeve van toezichtskosten van postaanbieders; 

 Updaten van de website. 

 

6 . Behandelen klachten en vragen eindgebruikers 

Een deel van de consumentenvragen en -klachten die bij ConsuWijzer binnenkomen, betreft 

zaken over post die niet door ConsuWijzer in eerste lijn kunnen worden afgedaan. Deze worden 

binnen OPTA afgehandeld. 

 

9. Facturatie en debiteurenbeheer 

 

 

 

Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal 

Toezicht niet-UD 111.661 500 18.000 130.161 

Registratie 21.182   21.182 

Facturatie en debiteurenbeheer 14.460   14.460 

Behandelen klachten en vragen 

eindgebruikers  6.601   6.601 

Vaktechniekplatform (VTP) 4.365   4.365 

Totaal (excl. Gemeenschappelijke kosten) 158.269 500 18.000 176.769 

Directe gemeenschappelijke kosten  106.253 

Indirecte gemeenschappelijke kosten  109.085 

Totaal  392.107 
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2.10  TTP  

Toerekeningscategorie(ën): TTP 

 

I.  Omschrijving 

 OPTA houdt toezicht op certificatiedienstverleners voor de naleving van de Tw.  

 

 

II.  Activiteiten in 2012 

 Dit onderdeel betreft de TTP taak die OPTA uitvoert. Dit onderdeel bevat niet de ‘nieuwe’ TSL 

taak (Trusted Server List). 

 

TTP 

Doel:  Waarborgen van de betrouwbaarheid van de TTP-markt. 

Activiteiten: 

 Registratie van certificatiedienstverleners (CSP’s) en publiceren register. 

 Jaarlijks toezicht op CSP’s. Hiervoor is incidenteel extern advies nodig. 

 Deelname aan het College van Belanghebbenden-TTP.NL. Daarnaast het ontwikkelen van 

expertise. 

 Internationale contacten (EU verband). 

  

 

Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal 

Toezicht en handhaving (inclusief  

behandelen klachten en vragen markt) 9.725  2.500 12.225 

Internationale contacten 6.615   6.615 

Registraties 5.965   5.965 

Ontwikkelen expertise en vaktechnieken 3.760   3.760 

Vaktechniekplatform (VTP) 739   739 

Totaal (excl. gemeenschappelijke kosten) 26.804  2.500 29.304 

Directe gemeenschappelijke kosten  17.995 

Indirecte gemeenschappelijke kosten  18.475 

Totaal  65.774 
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2.11 Beleidsinteractie 

Toerekeningscategorie(ën): Elektronische communicatie, TTP, Nummers, Post-UD en Post Niet-UD 

 

 

I.  Omschrijving 

 Activiteiten ter verbetering van de effectiviteit en efficiëntie van de uitvoering van de diverse 

taakgebieden van OPTA. OPTA treedt op aanvraag of op eigen initiatief in overleg met EL&I en 

met andere toezichthouders over (de uitvoering en toepassing van) wet- en regelgeving. 

OPTA wisselt kennis en ervaring uit met zijn internationale collega’s in BEREC- en IRG-

verband, voor een goede samenwerking en bevordering van de interne Europese markt. OPTA 

neemt actief deel aan de overleggen in BEREC- en IRG-verband. 

 

 

 

II.  Activiteiten in 2012 

 Beleidsinteractie met EL&I en derden  

Het op verschillende niveaus onderhouden van regelmatige en intensieve contacten met de 

Europese Commissie, EL&I en verschillende relevante toezichthouders om kennis en informatie 

te delen en elkaar te adviseren. Nauwe samenwerking en afstemming waar dat nuttig en nodig 

is. Uitwisselen van kennis en ervaring om effectiviteit en efficiëntie van eigen optreden te 

optimaliseren en op het gebied van nieuwe wet- en regelgeving. In 2012 is er een noodzakelijke 

verschuiving van de focus van de beleidsinteractie met de NMa, CA en EL&I als gevolg van de 

fusie tussen OPTA, NMa en CA. 

 

Regelmatige routines: 

 Samenwerking en afstemming met  EL&I. 

 Contacten met de Europese Commissie (inclusief implementatierapport). 

 Samenwerking en afstemming met andere toezichthouders, namelijk:  

o Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa); 

o Consumentenautoriteit (CA); 

o Agentschap Telecom (AT); 

o Commissariaat voor de Media (CvdM); 

o College Bescherming Persoonsgegevens (CBP); 

o Markttoezichthoudersberaad (samen met NMa, CA, Autoriteit Financiële 

Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB), Nederlandse Zorgautoriteit 

(NZa)). 

 Samenwerking en afstemming met stakeholders, namelijk: 

o Contacten op gebied van consumenten: Consumentenbond en Stichting 

Geschillen Commissie; 

o Contacten op gebied van internetveiligheid en SMS;  

o Public Affairs. 

 

Participatie IRG/ERG BEREC werkgroepen 

OPTA wisselt kennis en ervaring uit met internationale collega’s in BEREC verband. Daarnaast 

vindt aanvullend overleg plaats in IRG-verband. Primaire doelstelling is gericht op de 

bevordering van een interne Europese Markt. OPTA draagt actief bij aan de uitvoering van het 
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BEREC werkprogramma voor 2012 (met nadruk op activiteiten op het gebied van verdergaande 

harmonisatie). 

OPTA steunt ook in 2012 het in 2008 tot stand gekomen IRG-secretariaat te Brussel. Verder 

neemt OPTA deel aan het international overleg ERG-Post. 

 

Naast structueel overleg en deelname aan expert working groups, neemt OPTA op ad hoc basis 

deel aan Article 7 Expert Teams (een werkgroep die specifiek en tijdelijk is opgericht in het 

kader van een zogeheten artikel 7 procedure. Een artikel 7 procedure volgt als de Europese 

Commissie zogeheten serious doubts heeft bij een genotificeerd marktanalysebesluit). 

 

OPTA kan nationale experts detacheren bij BEREC.  

 

Naast internationale samenwerking op het gebied van telecommunicatie  is er ook internationale 

samenwerking op het gebied van post. OPTA maakt deel uit van ERG-Post en neemt in dit 

kader deel aan de verschillende overleggen.  

 

 

Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal 

Beleidsinteractie met EL&I en derden 165.203   165.203 

Participatie IRG/ERG/BEREC 

Werkgroepen 198.056 10.000 21.000 229.056 

Detachering EC 13.230   13.230 

Totaal (excl. gemeenschappelijke kosten) 376.489 10.000 21.000 407.489 

Directe gemeenschappelijke kosten  252.754 

Indirecte gemeenschappelijke kosten  259.490 

Totaal  919.733 
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2.12 Voorlichting 

Toerekeningscategorie(ën): Elektronische communicatie, TTP, Nummers, Post-UD en Post Niet-UD 

 

 

I.  Omschrijving 

 Het actief voorlichten en informeren inzake standpunten en besluiten van het college. 

Verzorging van externe communicatie, persvoorlichting alsmede het onderhouden van diverse 

(bedrijfs)contacten. Verzorging van diverse publicaties rond visie, beleid en besluiten. Via 

externe communicatie is OPTA transparant over de activiteiten en is zij in staat verantwoording 

af te leggen over genomen besluiten en gedane uitgaven. Externe communicatie kan daarnaast 

ook bijdragen aan een gezaghebbende reputatie van OPTA als toezichthouder. Daarnaast kan 

OPTA door dit type activiteiten gemakkelijker goed personeel aantrekken en behouden.  

 

 

II.  Activiteiten in 2012 

 Projecten extern 2012: 

1. Jaarverslag 2011; 

2. Communicatie rondom nieuwe wet-en regelgeving (waaronder NRF); 

3. Marktmonitor online; 

4. Congres derde lustrum OPTA. 

 

Reguliere werkzaamheden: 

1. Onderhoud en verfijning websites (www.opta.nl , www.werkenbijopta.nl , 

www.spamklacht.nl), inclusief Engelse versie; 

2. Communicatie ConsuWijzer; 

3. OPTA publicaties; 

4. Persvoorlichting; 

5. Arbeidsmarktcommunicatie; 

6. Publicatie besluiten/berichten op de website en in Staatscourant; 

7. Algemene communicatieadviezen over de manier van extern communiceren via 

bijvoorbeeld besluiten, brieven, brochures of website. 

 

 

Deelactiviteiten Loon-

kosten 

Inhuur-

kosten 

Advies-

kosten 

Voor-

lichtings-

kosten 

Totaal 

Externe voorlichting en bedrijfscontacten  134.668  38.000 50.000 222.668 

Visie, Jaarverslag en Marktmonitor 127.138 30.000 6.000 40.000 203.138 

Begroting 42.915    42.915 

Beheer websites extern 30.290    30.290 

Totaal (excl. gemeenschappelijke kosten) 335.011 30.000 44.000 90.000 499.011 

Directe gemeenschappelijke kosten  224.907 

Indirecte gemeenschappelijke kosten  230.902 

Totaal  954.820 
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2.13 Bezwaar en Beroep 

Toerekeningscategorie(ën): Bezwaar en beroep 

 

 

I.  Omschrijving 

 OPTA neemt bezwaarschriften in behandeling en is betrokken bij  (hoger) beroepsprocedures,  

die  voor een deel zelf worden gevoerd. Het wettelijk kader voorziet er in dat  tegen besluiten ter 

uitvoering van belangrijke bevoegdheden van OPTA rechtstreeks beroep bij de hoogste rechter, 

het CBb, openstaat (dit zijn de marktanalysebesluiten en de op deze besluiten gebaseerde 

uitvoeringsbesluiten en lasten onder dwangsom). Voor de boetebesluiten geldt dat na bezwaar 

beroep openstaat in twee instanties. De rechtbank Rotterdam is exclusief bevoegd  voor de 

behandeling van besluiten gebaseerd op de Telecommunicatiewet en de Postwet. Tegen 

beslissingen van de rechtbank Rotterdam staat hoger beroep open bij het CBb. 

 

Voor  besluiten die zijn gebaseerd op de Wet openbaarheid van bestuur (openbaarmaking op 

verzoek en actieve openbaarmaking) geldt de normale competentieverdeling op grond van de 

Algemene wet bestuursrecht, waarbij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

de hoogste rechtsprekende instantie is. 

 

 

 

II.  Activiteiten in 2012 

 Bezwaar, (hoger)beroep en voorlopige voorzieningen 

Onder dit taakgebied vallen de volgende activiteiten in 2012: 

 Het behandelen van bezwaarschriften binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn. 

 Het door eigen pleitteam behandelen van (hoger)beroepsprocedures en voorlopige 

voorzieningen. 

 Het begeleiden van (hoger)beroepsprocedures en voorlopige voorzieningen die door de 

Landsadvocaat worden uitgevoerd. 

 

Het aantal in 2012 te behandelen bezwaar- en beroepszaken hangt uiteraard in de eerste plaats 

samen met  het aantal besluiten dat in 2011 wordt genomen. In 2012 zullen in verband met de 

lange doorlooptijden bij het CBb ook nog beroepszaken behandeld worden die voortvloeien uit 

op basis van bestaande marktanalysebesluiten te nemen uitvoeringsbesluiten (zoals 

tariefbesluiten, referentie-aanbiedingen) en daarmee samenhangende geschilbesluiten en 

eventuele te treffen handhavingsmaatregelen. Bij de laatstbedoelde handhavingsmaatregelen 

gaat het zowel om lasten onder dwangsom als om op te leggen boetes. Ook bestaat de 

mogelijkheid dat derden belanghebbenden bezwaar en beroep indienen.  

 

In 2012 worden procedures inzake bezwaar (voor zover van toepassing), beroepen en 

voorlopige voorzieningen verwacht ten aanzien van:  

 marktanalysebesluiten; 

 geschilbesluiten; 

 boetebesluiten; 

 lasten onder dwangsom en 

 WOB verzoeken. 
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Indien sprake is van een spoedeisend belang kan een partij in de fase van bezwaar of beroep 

aan de rechter om een voorlopige voorziening (vovo) vragen, gericht op schorsing van het 

besluit. Met name de publicatie van boetebesluiten in 2011 heeft geleid tot een toename van 

deze vovo-procedures, veelal bij de rechtbank Rotterdam. 

In 2011 is het college betrokken in een civielrechtelijke procedure. Niet is uitgesloten dat deze 

procedure in 2012 nog niet is afgerond. Ook is mogelijk dat in 2012 een dergelijke procedure 

tegen het college wordt gestart. 

-  

 

Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Proces-

/Griffiekosten 

Totaal 

(Hoger) beroepen 401.395  559.500 30.000 990.895 

Bezwaren 164.494  60.000  224.494 

Voorlopige voorzieningen 109.416  110.000  219.416 

Totaal (excl. gemeenschappelijke kosten) 675.305  729.500 30.000 1.434.805 

Directe gemeenschappelijke kosten   453.362 

Indirecte gemeenschappelijke kosten   465.445 

Totaal   2.353.612 
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2.14 Uitvoeringstoetsen 

Toerekeningscategorie(ën): Uitvoeringstoetsen 

 

 

I.  Omschrijving 

 OPTA adviseert op aanvraag over uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van wet- en 

regelgeving en beleidsvoornemens in nationaal en internationaal verband. Daarnaast behandelt 

het college andere schriftelijke adviesaanvragen van EL&I. 

  

 

 

II.  Activiteiten in 2012 

 Uitvoeringstoetsen 

OPTA streeft naar kwalitatief hoogwaardige uitvoeringstoetsen, die na voorbereidend overleg 

met EL&I worden opgesteld binnen de termijnen die daartoe in het Informatiestatuut gesteld 

zijn. Uitvoeringstoetsen moeten waar mogelijk leiden tot verbetering van wetgeving en beleid 

door het meenemen van de reguleringservaringen van OPTA. Adviezen van OPTA dragen bij 

aan uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van regels. 

 

OPTA doet op schriftelijk verzoek van EL&I verschillende uitvoeringstoetsen. Het doen van deze 

uitvoeringstoetsen heeft zijn grondslag in het Informatiestatuut tussen het ministerie en OPTA.  

 

OPTA verwacht in 2012 uitvoeringstoetsen en adviesaanvragen op de volgende gebieden: 

 Uitwerking regelgeving netneutraliteit; 

 Aanpassing hoofdstuk 4 Tw; 

 Diverse aanpassingen Nummerplannen; 

 Consumentenbescherming; 

 Voorgenomen wetsaapassingen (materiële pakket)   

 

De ingeschatte belasting voor OPTA omvat uitsluitend het traject na ontvangst van het formele 

verzoek tot het doen van een uitvoeringstoets of het geven van een advies. Het voorbereidende 

overleg dat bij de diverse wetgevingstrajecten speelt is onderdeel van de beleidsinteractie 

tussen OPTA en EL&I. 

 

 

Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal 

Uitvoeringstoetsen 15.560   15.560 

Totaal (excl. gemeenschappelijke kosten) 15.560   15.560 

Directe gemeenschappelijke kosten  10.446 

Indirecte gemeenschappelijke kosten  10.725 

Totaal  36.731 
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Bijlage:  Gemeenschappelijke kosten 

Toerekeningscategorie(ën): Alle categorieën 

 

De categorie gemeenschappelijke kosten bestaat uit alle kosten die nodig zijn om de activiteiten van 

de taakgebieden op een efficiënte en effectieve manier te kunnen uitvoeren. Voorbeelden zijn 

loonkosten van management en bedrijfsvoerings- en opleidingskosten.  

 

Gemeenschappelijke kosten Totaal begroot  

2012 (in €) 

Totaal begroot  

2011 (in €) 

Huisvestingskosten 

Afschrijvingskosten 

Algemene kosten 

Opleidingen 

Indirecte personeelskosten 

Management 

Secretariaat 

Automatisering 

HRM 

Intern overleg 

College 

Financiën 

Gebouwbeheer 

Informatievoorziening 

Bestuurlijk advies 

Reiskosten 

Documentatie 

Planning & Control 

Receptie 

Interne communicatie 

Incassokosten 

Diversen 

1.607.000 

1.240.000 

1.139.000 

791.372 

689.758 

552.120 

458.084 

380.807 

370.161 

327.796 

281.000 

299.115 

150.802 

140.398 

118.513 

111.000 

102.000 

100.916 

81.558 

67.448 

10.000 

145.703 

1.685.214 

1.340.000 

1.113.186 

763.569 

506.000 

555.508 

420.796 

355.763 

357.631 

322.460 

390.000 

270.158 

141.829 

133.280 

74.563 

111.000 

104.400 

105.792 

80.379 

65.355 

10.000 

116.711 

 

TOTAAL 9.164.551 9.023.594 

 

De gemeenschappelijke kosten bestaan voor € 4.522.013 uit directe kosten (49%) en voor  

€ 4.642.538 uit indirecte kosten (51%).  

 

In 2012 zijn er ten opzichte van de begroting 2011 kosten gedaald en gestegen. Per saldo zijn de 

gemeenschappelijke kosten ruim € 100.000 hoger uitgekomen dan vorig jaar.  

Opvallende stijging zijn de indirecte personeelskosten met € 184.000 in verband met kosten voor WW 

van oud-medewerkers.  

 

Voor een nadere specificatie van de huisvestingskosten, algemene kosten en indirecte 

personeelskosten wordt verwezen naar paragraaf 3.2. 
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Bijlage:  Relatie kosten taakgebieden en kosten toerekeningscategorieën 

 

Toerekeningscategorie met bijbehorende taakgebieden 

 

Kosten 

Elektronische Communicatie 

Concurrentiebevordering op communicatiemarkten (paragraaf 2.2) 

Eindgebruikersbelangen op communicatiemarkten (paragraaf 2.3) 

Marktanalyses (paragraaf 2.4) 

Monitoring (paragraaf 2.5) 

Beleidsinteractie en voorlichting (paragrafen 2.11 en 2.12) 

Totale kosten (paragraaf 3.6) 

 

 

3.907.321 

3.676.363 

2.663.983 

365.421 

1.502.234 

12.115.322 

Nummers 

Eindgebruikersbelangen nummers (paragraaf 2.6) 

Nummeruitgifte (paragraaf 2.7) 

Beleidsinteractie en voorlichting (paragrafen 2.11 en 2.12) 

Totale kosten (paragraaf 3.6) 

 

 

650.782 

1.404.869 

224.200 

2.279.851 

Post UD 

Post UD (paragraaf 2.8) 

Beleidsinteractie en voorlichting (paragrafen 2.11 en 2.12) 

Totale kosten (paragraaf 3.6) 

 

 

418.799 

71.691 

490.490 

Post niet-UD 

Post niet-UD (paragraaf 2.9) 

Beleidsinteractie en voorlichting (paragrafen 2.11 en 2.12) 

Totale kosten (paragraaf 3.6) 

 

 

392.107 

69.425 

461.532 

 

TTP 

TTP (paragraaf 2.10) 

Beleidsinteractie en voorlichting (paragrafen 2.11 en 2.12) 

Totale kosten (paragraaf 3.6) 

 

 

65.774 

7.003 

72.777 

 

Bezwaar en beroep 

Bezwaar en beroep (paragraaf 2.13) 

Beleidsinteractie en voorlichting (paragrafen 2.11 en 2.12) 

Totale kosten (paragraaf 3.6) 

 

 

2.353.612  

- 

2.353.612  

Uitvoeringstoetsen 

Uitvoeringstoetsen (paragraaf 2.14) 

Beleidsinteractie en voorlichting (paragrafen 2.11 en 2.12) 

Totale kosten (paragraaf 3.6) 

 

 

       36.731  

- 

       36.731  

TOTAAL      17.810.315 

 

In paragraaf 3.6 wordt nader ingegaan op de kosten van de toerekeningscategorieën. 
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3 Financiële overzichten 

 

3.1 Resultatenrekening 2012 en meerjarenraming 2013-2016  

 

 

 

Prognose realisatie 2011 

In de begroting 2011 is vorig jaar uitgegaan uit van een klein negatief resultaat (- € 51.000). De 

verwachte baten en lasten over 2011 vallen respectievelijk ruim € 0,3 mln. en ruim € 0,8 mln. lager uit 

dan begroot. Dit leidt ertoe dat het verwachte resultaat over 2012 ca. € 0,5 mln. hoger uitkomt dan 

begroot. Paragraaf 3.2 geeft aan wat de achterliggende oorzaken zijn op het niveau van 

kostensoorten. Paragraaf 3.6 geeft een nadere analyse vanuit het oogpunt van 

toerekeningscategorieën.  

 

Begroting 2012 

De totale begrote lasten voor 2012 bedragen € 17,8 mln. (inclusief CAO en nieuwe taken) en zijn 

daarmee ruim € 0,1 lager dan de begroting 2011. Dit is conform de op OPTA rustende taakstelling 

Rutte. Aangezien de totale begrote baten € 17,4 mln. bedragen, wordt over 2012 een verlies begroot 

van € 0,4 mln. Paragraaf 3.6 gaat hier nader op in. 

 

Meerjarenraming 2013-2016 

De meerjarenraming vertoont een dalende trend tot en met 2015. Volgens de taakstelling Rutte dient 

OPTA in de periode 2012-2015 een bedrag van € 0,8 mln. te bezuinigingen op het 

overheidsgefinancierde deel, waarbij de begroting 2011 de basis vormt. De totale kosten dalen van  

€ 17,954 mln. in 2011 naar € 17,154 mln. in 2015. Paragraaf 3.2 geeft een nadere toelichting. 

 

In het kader van de taakstelling zijn de extra loonkosten die samenhangen met de CAO Rijk 2007-

2010 en nieuwe taken afzonderlijk weergegeven. De bedragen in de regel “extra loonkosten ivm CAO 

Rijk 2007-2010” zijn alle uitgedrukt ten opzichte van 2007. Voor nieuwe taken zijn 17,2 fte begroot, 

waarbij 2007 als basisjaar dient. Hiervan hebben er 8,7 fte betrekking op NRF, 4,5 op werkzaamheden 

in het kader van de nieuwe postwet, 3 op misbruik nummers en 1 op roaming. 
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3.2 Exploitatierekening 2012 en meerjarenraming 2013-2016 
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Prognose realisatie 2011 

De kosten over 2011 zullen naar verwachting € 0,8 mln. lager uitvallen dan de begrote € 17,9 mln. 

Oorzaak is dat de geprognosticeerde loonkosten € 0,8 mln. lager zijn dan begroot. Dit is het gevolg 

van een verwachte gemiddelde bezetting voor 2011 van ongeveer 128 fte  tegenover een begrote 

bezetting voor 2011 van 138 fte.   

Vanwege zwangerschappen zijn de verwachte inhuurkosten € 0,2 mln. hoger dan begroot. Meevallers 

zijn er bij onderzoek- en adviesopdrachten, voorlichting, algemene kosten, huisvestingskosten en 

afschrijvingen (gezamenlijk € 0,2 mln.).  

 

Begroting 2012 

De begrote kosten voor 2012 bedragen € 15,2 mln. (exclusief CAO en nieuwe taken) en zijn daarmee  

ruim € 0,1 lager dan de begroting 2011. Dit is conform de op OPTA rustende taakstelling Rutte, 

waarbij een besparing dient plaats te vinden bij de overheidsgefinancierde taken (bezwaar & beroep 

en uitvoeringstoetsen).  

In de begroting 2012 is gerekend met een gemiddelde bezetting van 134 fte. 

 

Meerjarenraming 2013-2016 

De meerjarenraming vertoont een dalende trend tot en met 2015. Volgens de taakstelling Rutte dient 

OPTA in de periode 2012-2015 een bedrag van € 0,8 mln. te bezuinigingen op het 

overheidsgefinancierde deel, waarbij de begroting 2011 de basis vormt. De oploop naar het jaar 2015 

kent het volgende ritme: 18%-43%-85%-100%.  

Door het meer inzetten van het eigen pleitteam bij de behandeling van (hoger) beroepprocedures en 

voorlopige voorzieningen, verwacht OPTA een daling te realiseren bij advieskosten bezwaar&beroep 

van € 0,7 mln. in 2012 naar € 0,4 mln. in 2015.  
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3.3 Balans 2012 
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Per 31 december 2010 hadden de verschillende marktcategorieën per saldo een vordering op OPTA 

van bijna € 0,6 mln. Dit blijkt uit de balanspost “Te verrekenen met de markt”. Als gevolg van de 

geprognosticeerde winst over 2011 van ruim € 0,4 mln. (zie paragraaf 3.1) is de verwachting dat de 

vordering van de verschillende marktcategorieën ultimo 2011 ruim € 1 mln. bedraagt.   

 

De algemene reserve mag maximaal 5% bedragen van de gemiddelde gerealiseerde baten van de 

afgelopen drie jaar. Voor 2011 bedraagt dit maximum € 826.000. 

 

Een ingediend bezwaar c.q. beroep heeft een opschortende werking ten aanzien van de inning van de 

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, Landbouw en 

Innovatie. De verwachting is dat in 2012 ca. € 10 mln. van de openstaande boetes wordt geïnd, 

waardoor de betreffende balansposten met dit bedrag dalen. 

 

Het saldo van de liquide middelen bedraagt eind 2011 naar verwachting ongeveer € 1,1 mln. en is 

daarmee ca. € 0,3 mln. hoger dan ultimo 2010. Eind 2012 bedragen de liquide middelen naar 

verwachting € 0,7 mln. Nadere informatie over liquide middelen is te vinden in het kasstroomoverzicht 

van paragraaf 3.4. 
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3.4 Kasstroomoverzicht 2012 

 

 

 

 

Over 2011 wordt een positieve kasstroom van € 0,3 mln. verwacht. Het verwachte positieve resultaat 

over 2011 is hiervan de voornaamste oorzaak. Het jaar 2012 laat een negatieve verwachte kasstroom 

zien van € 0,4 mln. Hieraan ligt het negatieve begrote resultaat van € 0,4 mln. ten grondslag. 
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3.5 Rekening van kapitaaluitgaven- en ontvangsten 2012 

 

 

 

Voor 2011 wordt een kapitaaloverschot verwacht van € 0,5 mln. Hieraan ligt het positief verwachte 

resultaat over 2011 van € 0,5 mln. ten grondslag (de afschrijvingen en investeringen/uitgaven 

kapitaalgoederen houden elkaar behoorlijk goed in evenwicht). 

 

Voor 2012 wordt een negatief saldo van kapitaaluitgaven en -ontvangsten verwacht van bijna  

€ 0,3 mln. Dit bedrag is het saldo van het begrote verlies voor 2012 ad € 0,4 mln. en het verschil van  

€ 0,1 mln. voor 2012 tussen de begrote afschrijvingskosten en de begrote investeringen/uitgaven 

kapitaalgoederen 
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3.6 Opbrengsten en kosten naar toerekeningscategorieën 2012 

 

 

 

 

Prognose realisatie 2011 

De geprognosticeerde baten voor 2011 zijn ruim € 0,3 mln. lager dan begroot. Daarnaast is de 

verwachting dat de lasten ca. € 0,8 mln. achterblijven bij de begroting 2011. Hieronder wordt ingegaan 

op de meest opvallende ontwikkelingen. 

 

De verwachte opbrengst van de elektronische communicatie is € 0,2 mln. hoger dan begroot. Oorzaak 

is dat de totale telecomgerelateerde omzet waarover jaarlijks toezicht wordt betaald,  hoger is 

uitgevallen dan geprognosticeerd.  

 

De ontwikkeling van de markt voor TTP’s is nog steeds niet op gang gekomen. De inkomsten via 

marktpartijen zijn in 2011 daarom vrijwel nihil. Met EL&I is echter de afspraak gemaakt dat zij de door 

OPTA gemaakte kosten voor TTP zal vergoeden. Daarom zijn de verwachte baten over 2011 

gelijkgesteld aan de begrote lasten.  

 

Bij de marktcategorie nummers blijven de begrote opbrengsten naar verwachting € 0,3 mln. achter bij 

de begroting. Dit wordt veroorzaakt door tegenvallende opbrengsten bij jaarlijks toezicht.  
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Begroting 2012 

De begrote lasten bedragen € 17,8 mln. en de begrote baten € 17,4 mln., waardoor een begroot 

verlies resulteert van € 0,4 mln.  

Bij de marktcategorieën Post UD en Post Niet UD worden verliezen begroot van respectievelijk bijna  

€ 0,2 mln. en € 0,4 mln. om zo te corrigeren voor in het verleden ontstane overschotten. Aangezien bij 

de marktcategorie nummers in het verleden juist te weinig inkomsten zijn gegenereerd, wordt hier een 

overschot begroot van € 0,2 mln. 

 

Verrekening van de resultaten van marktcategorieën 

De verrekening van resultaten van marktcategorieën vindt plaats via de balanspost “Te verrekenen 

met de markt” (zie paragraaf 3.3). Deze post is samengesteld uit de afzonderlijke vorderingen en 

schulden die OPTA heeft met betrekking tot de vijf marktcategorieën. Bij de tariefbepaling is hiermee 

op het niveau van afzonderlijke marktcategorieën rekening gehouden. Bij deze tariefbepaling spelen 

zowel kostendekkendheid als bestendigheid een belangrijke rol. 

 

Aan het einde van hoofdstuk 2 is in een bijlage de relatie gelegd tussen de kosten van de 

toerekeningscategorieën en de kosten van de taakgebieden. 

  



Openbaar 

Begroting 2012 

 44 

3.7 Kengetallen informatiestatuut 

 

 

Personele bezetting (excl. college, Jaar Stand per 1/1 Stand per 31/12 

uitzendkrachten en adviseurs)    

Formatie (in fte)    

Realisatie  2010 143 143 

Begroot  2011 143 138 

Prognose realisatie  2011 143 134 

Begroot  2012 134 134 

     

Bezetting (in fte)    

Realisatie  2010 129 126 

Begroot  2011 136 136 

Prognose realisatie 2011 128 128 

Begroot   2012 130 134 

 

 

Formatieopbouw bezetting Realisatie Begroot Begroot 

naar schaal in fte gemiddeld   

  2010 2011 2012 

3 - - - 

4 5 4 3 

5 3 3 3 

6 5 5 6 

7 13 13 12 

8 14 14 13 

9 7 7 7 

10 1 1 1 

11 39 35 35 

12 21 21 21 

13 25 23 23 

14 7 9 7 

15 1 1 1 

16 2 2 2 

17 - - - 

Totalen 143 138 134 
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Salarissom inclusief 

afdrachten, exclusief 

toelagen, exclusief college 

(x € 1.000) 

 

Realisatie 

2010 

Begroting 

2011 

Prognose 

realisatie 

2011 

Begroting 

2012 

Salarissom (excl. College) 

 

8.702 9.643 

 

8.869 9.691 

 

 

Loonsom, exclusief college 

(x € 1.000) 

 

Realisatie 

2010 

Begroting 

2011 

Prognose 

realisatie 

2011 

Begroting 

2012 

Indexcijfer (2010 = 100) 100 

 

111 102 111 

 

 

Ontslaguitkeringen 

 

Realisatie 

2010 

Begroting 

2011 

Prognose 

realisatie 

2011 

Begroting 

2012 

Aantal 0 

 

4 2 6 

 

 

Personeelsuitgaven  

(x € 1.000) 

 

Realisatie 

2010 

Begroting 

2011 

Prognose 

realisatie 

2011 

Begroting 

2012 

Loonkosten (excl. college) 

Uitzendkrachten (inhuur) 

Werving en selectie 

Overige P-uitgaven 

Opleidingen 

 

8.893 

418 

98 

401 

321 

9.894 

492 

50 

456 

311 

9.069 

705 

20 

507 

300 

9.891 

544 

30 

660 

304 

Totaal 10.131 11.228 10.434 11.429 

 

 

Bezoldiging collegeleden 

incl. afdrachten en toelagen 

(x € 1.000) 

 

Realisatie 

2010 

Begroting 

2011 

Prognose 

realisatie 

2011 

Begroting 

2012 

Voorzitter en vaste leden 287 

 

341 331 281
1
 

 
1 Het college van OPTA bestaat uit: voorzitter (de heer Fonteijn), plaatsvervangend voorzitter (de heer de Jong 

- full time) en één collegelid (mevrouw Ottow - één dag per week).  De bezoldiging van de heer Fonteijn wordt 

naar rato verdeeld: 20% voor rekening OPTA en 80% voor rekening NMa. 

  



Openbaar 

Begroting 2012 

 46 

Toelichting financiële overzichten 

 

Algemeen 

OPTA hanteert het baten-lasten stelsel. Dit houdt in dat inkomsten en uitgaven worden toegerekend 

aan de periode waarin de betreffende activiteiten plaatsvinden. Dit is een groot verschil met het 

kasstelsel waar inkomsten worden verantwoord op het moment van de ontvangst (cash inflow) en 

uitgaven op het moment van de betaling (cash outflow). 

 

 

Overzicht 3.1 Resultatenrekening naar kostensoort 

Rentebaten worden niet begroot. 

 

De opbrengsten uit marktcategorieën betreffen enerzijds de geschatte opbrengst van vergoedingen 

die voor verlening van een registratie en voor verlening van een nummer aan partijen zal worden 

gevraagd, alsmede de opbrengst uit vergoedingen voor het jaarlijkse toezicht die aan geregistreerde  

marktpartijen en nummerhouders worden opgelegd. 

 

De overige opbrengsten zijn afkomstig van de overheid. Het betreft een vergoeding van de jaarlijks 

gerealiseerde kosten inzake bezwaar en beroep. Deze kosten worden door de overheid gedragen om 

het opwerpen van financiële drempels voor het instellen van bezwaar en beroep voor marktpartijen te 

voorkomen. Ook ontvangt OPTA vergoeding van tijdbesteding voor specifieke door de overheid aan 

OPTA gevraagde uitvoeringstoetsen, zoals bijvoorbeeld toetsen inzake een nummerplan. 

 

Overzicht 3.2 Exploitatiebegroting 

 

Toelichting op de belangrijkste kostensoorten: 

 

Loonkosten: Dit betreft de loonkosten van vaste medewerkers. Het aantal werkbare dagen is gesteld 

op 210 kalenderdagen per medewerker.  

 

Inhuurkosten: kosten van tijdelijke medewerkers.  

 

Advieskosten (kosten van onderzoek- en adviesopdrachten): kosten van externe specialisten. 

 

Advieskosten bezwaar en beroep: kosten van de landsadvocaat inzake bezwaar en beroepszaken. 

 

Overzicht 3.6 Opbrengsten en kosten naar toerekeningscategorieën 

 

De kosten van bezwaar en beroep en uitvoeringstoetsen worden anders dan de marktcategorieën 

jaarlijks met het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op basis van nacalculatie 

afgerekend.  
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4 Vergoedingenbeleid en tarieven 2012 

 

4.1 Inleiding 

Het college berekent zijn integrale kosten door ter dekking van de kosten van werkzaamheden of 

diensten welke door het college als gevolg van het bepaalde bij of krachtens de wet worden verricht. 

Dit gebeurt op basis van een door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

vastgesteld vergoedingenbeleid. Daarin is bepaald dat de integrale kosten naar de volgende 

categorieën worden doorberekend: 

 de marktcategorie Elektronische Communicatie; 

 de marktcategorie Nummers; 

 de marktcategorie Post UD en Post niet-UD; 

 de marktcategorie TTP; 

 de categorie overheid (inzake uitvoeringstoetsen en bezwaar- en beroepzaken). 

 

4.2 Het kostencalculatiemodel van OPTA 

De kosten van OPTA worden aan de marktcategorieën en overheid met behulp van een 

kostencalculatiemodel toegerekend. Het kostencalculatiemodel is gebaseerd op de principes van 

Activity Based Costing (de ABC-methode) en opgebouwd op basis van de in deze begroting 

gehanteerde taakgebieden, waarvan hieronder een schema is opgesteld vanuit de invalshoek van de 

toerekeningscategorieën.  
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Toerekeningscategorie 

 

Taakgebieden 

Elektronische Communicatie 

 

 

Concurrentiebevordering op communicatiemarkten 

Eindgebruikersbelangen op communicatiemarkten 

Marktanalyses 

Monitoring 

Beleidsinteractie 

Voorlichting 

Gemeenschappelijke kosten 

 

TTP 

 

 

TTP 

Beleidsinteractie 

Voorlichting 

Gemeenschappelijke kosten 

 

Nummers 

 

Eindgebruikersbelangen nummers 

Nummeruitgifte 

Beleidsinteractie 

Voorlichting 

Gemeenschappelijke kosten 

 

Post UD 

 

Post UD 

Beleidsinteractie 

Voorlichting 

Gemeenschappelijke kosten 

 

Post niet-UD 

 

Post niet-UD 

Beleidsinteractie 

Voorlichting 

Gemeenschappelijke kosten 

 

Bezwaar en beroep 

 

Bezwaar en beroep 

Gemeenschappelijke kosten 

 

Uitvoeringstoetsen 

 

Uitvoeringstoetsen 

Gemeenschappelijke kosten 

 

 Op basis van dit model zijn interne producten geformuleerd die homogeen zijn. Uitgangspunt 

hierbij is dat een product valt onder één taakgebied en één van de toerekeningscategorieën. 

 

 De TW verplicht om de kosten eenduidig toe te rekenen aan de juiste toerekeningscategorie. 

Dat betekent dat het kostencalculatiemodel op het bovenstaande is ingericht. De kosten 

kunnen berekend worden naar toerekeningscategorie en naar taakgebied. 

 

 De kosten worden op bedrijfseconomische wijze berekend met behulp van een kosten-

calculatiemodel dat zodanig is ingericht, dat daaruit op elk moment op eenduidige en 

inzichtelijke wijze de kosten van de desbetreffende categorieën van gelijksoortige 
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werkzaamheden of diensten kunnen worden afgeleid. 

 

 De directe kosten betreffen de kosten die gemaakt worden voor projecten die een 

rechtstreekse relatie hebben met één of meerdere toerekeningscategorieën.  

 

 De indirecte kosten betreffen de kosten die gemaakt worden voor projecten die geen 

rechtstreekse relatie hebben met één of meerdere toerekeningscategorieën. 

 

 Voor zover de kosten bestaan uit afschrijvingskosten worden deze kosten door middel van 

evenredige afschrijving op de aanschafwaarden van de investeringsgoederen per kalenderjaar 

geraamd op basis van de economische levensduur. 

 

 Vaststelling of wijziging van de vergoeding geschiedt bij ministeriële regeling. Aan de hand 

van een voorstel van OPTA stelt de Minister jaarlijks een regeling vast. 

 

 Bij ministeriële regeling wordt de hoogte van de vergoeding per categorie of per subcategorie 

van gelijksoortige werkzaamheden of diensten vastgesteld, alsmede de verdeelsleutel van de 

kosten per toerekeningscategorie. Deze verdeelsleutel kan per toerekeningscategorie en 

subcategorie verschillen. 

 

 De kosten worden geraamd voor het kalenderjaar waarvoor de vergoeding geldt. 

 

 De in rekening gebrachte vergoedingen zijn verschuldigd voor het gehele kalenderjaar, 

ongeacht het moment waarop ze in rekening worden gebracht. 

 

De kosten van bezwaar en beroep en uitvoeringstoetsen van OPTA voor het Ministerie van 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie worden afzonderlijk bij het Ministerie van Economische 

Zaken, Landbouw en Innovatie in rekening gebracht. In de begroting is geen rekening gehouden met 

middelen afkomstig uit dwangsommen en boetes. Indien ze worden opgelegd en ontvangen worden 

ze na sluiting van het desbetreffende dossier door OPTA aan het Rijk afgedragen. OPTA betaalt BTW 

op dezelfde wijze als elke andere gebruiker van ingekochte producten en diensten en brengt zelf geen 

BTW in rekening. Omdat OPTA geen BTW kan terugvorderen worden de kosten inclusief BTW 

begroot en doorberekend aan de toerekeningscategorieën. Dit betekent dat de begroting ook aan de 

onderstaande uitgangspunten van de regelgeving voldoet. 

 

 De kosten die gemaakt worden in verband met het behandelen van bezwaarschriften en het 

optreden van het college als procespartij bij de behandeling van beroepschriften komen niet 

ten laste van de marktpartij, maar ten laste van de Rijksbegroting. 

 

 De kosten die voor doorberekening aan een marktpartij in aanmerking komen betreffen 

toelatingskosten, zoals het registreren van een marktpartij, het toekennen en reserveren van 

een nummer, omdat bij deze kosten sprake is van een individueel toerekenbaar voordeel, en 

daarnaast toezichtkosten.  

 

 Eventueel te innen dwangsommen en boetes worden niet aan marktcategorieën toegerekend, 

maar rechtsreeks afgedragen aan de algemene middelen van het Rijk. 

 

 De vergoedingen zijn gebaseerd op geprognosticeerde kosten. Indien na afloop van een 
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kalenderjaar blijkt dat het saldo van de begrote kosten opbrengsten en kosten afwijkt van het 

saldo van de gerealiseerde kosten, dan zal het verschil via de post “Te verrekenen met de 

markt”  met de desbetreffende marktcategorie worden verrekend. Op deze wijze blijft het 

Eigen Vermogen van OPTA binnen het in de regelgeving toegestane saldo. 

 

 OPTA brengt geen BTW in rekening.  
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4.3 Meerjarenontwikkeling vergoedingen 

 

De kosten van OPTA worden omgerekend naar kosten per marktcategorie. Vervolgens worden deze 

kosten per marktcategorie vermeerderd of verminderd met bedragen uit de post “Te verrekenen met 

de markt”.  Voorts worden per marktcategorie de vergoedingen berekend door de kosten van de 

marktcategorie toe te rekenen aan het begrote aantal geregistreerde partijen, respectievelijk het 

begrote aantal uitgegeven/gereserveerde nummers. Dit leidt tot vergoedingen (tarieven) die OPTA na 

vaststelling door de Minister van de Regeling vergoedingen OPTA 2012 en publicatie in de 

Staatscourant in december 2011 bij marktpartijen in rekening zal brengen.  

4.3.1 Elektronische Communicatie 

De vergoedingen die in 2012 in rekening zullen worden gebracht aan de marktcategorie elektronische 

communicatie zijn gelijk aan de vergoedingen die in 2011 gelden. Hoewel OPTA eind 2012 een tekort 

van € 0,1 miljoen verwacht is vanwege het verwachte overschot eind 2011 van € 0,4 miljoen en in het 

kader van de bestendigheid van de tarieven besloten om de tarieven voor 2012 niet te wijzigen.  

4.3.2 Nummers 

De vergoedingen voor toekenning en jaarlijks toezicht zullen net als in 2011 met 10% respectievelijk 

15% worden verhoogd. De verhoging van 15% geldt voor de betaalde informatienummers (090X-

nummers). De verhoging van 10% geldt voor de overige nummers. Als gevolg van een in het verleden 

opgebouwd tekort ten aanzien van de uitgifte van nummers, is reeds in 2009 aangekondigd dat de 

tarieven in stappen zullen worden verhoogd om de daadwerkelijke kosten te kunnen dekken. 

4.3.3 Post UD en Post niet-UD 

De begrote kosten voor Post zijn onderverdeeld in kosten voor het toezicht op de uitvoering van de 

universele dienst (UD) en kosten voor overige toezichttaken (niet-UD). 

De vergoeding die in 2012 in rekening wordt gebracht voor het jaarlijks toezicht Post UD is gelijk aan 

de vergoeding die in 2011 geldt.  

Bij Post Niet UD heeft OPTA in het verleden een overschot behaald. OPTA stelt een tariefstelling voor, 

waarbij in 2012 een tekort wordt begroot om zo het ontstane overschot te verminderen. 

 

4.3.4 TTP 

De in 2006 vastgestelde tarieven voor TTP zijn met opzet altijd op hetzelfde lage niveau gehandhaafd 

om de marktontwikkeling te bevorderen. Het tekort aan inkomsten wordt door het Ministerie aan OPTA 

vergoed. De thans voorgestelde verhoging  leidt ook niet tot voldoende marktinkomsten om de kosten 

van OPTA te dekken. 
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4.4 Voorstel Regeling Vergoedingen OPTA 20121 

 

De vergoedingen voor de kosten van de navolgende categorieën en subcategorieën van gelijksoortige 

werkzaamheden en diensten van het college zijn voor 2012 in euro:  

 

 

1. Elektronische communicatie 
Vergoeding voor 
registratie 

Jaarlijkse 
vergoeding voor het 
toezicht 

Het aanbieden van een openbaar elektronisch 
communicatienetwerk, en/of openbare elektronische 
communicatiediensten en/of bijbehorende faciliteiten:   
– als is aangetoond dat de omzet in 2010 minder is  dan € 
2.000.000,– 

2
 nihil nihil 

– met een omzet in 2010 van ten hoogste € 20.000.000,–  en 
als niet is aangetoond dat de omzet minder is dan  
€ 2.000.000,- nihil € 8.479  

– met een omzet in 2010 van meer dan € 20.000.000,–  nihil 
0,077% van de 

omzet 
3
 

   

2. Post   

• universele dienst  € 350.000 
• de verdeelsleutel voor 2012, bedoeld in artikel 14 van het 
Postbesluit 2009, bedraagt 0,003% niet universele dienst  0,003% 

   

   

   

3. Gekwalificeerde certificaten (TTP)   

Het aanbieden of afgeven van gekwalificeerde certificaten aan 
het publiek (TTP-diensten):   

• met een geldig bewijs van toetsing 
4
   

– per certificatiedienstverlener nihil - 

– per aan het publiek afgegeven certificaat - € 0,50 

• zonder een geldig bewijs van toetsing 
5
   

– per certificatiedienstverlener € 3.000 - 

– per aan het publiek afgegeven certificaat - € 1,00 

 

 

                                                      
1 Het doel van dit vergoedingenoverzicht is het gemakkelijk terugvinden van tarieven. Voor de 

overzichtelijkheid zijn de categorieën daarom compact omschreven. Voor de precieze omschrijving van - en de 

voorwaarden voor - de categorieën wordt verwezen naar de relevante  wetgeving. 

2 Indien de aanbieder kan aantonen dat zijn omzet (uit in Nederland leveren van openbare elektronische 

communicatienetwerken, openbare  elektronische communicatiediensten of bijbehorende faciliteiten) minder 

bedraagt dan € 2.000.000,– wordt de hoogte van de door hem verschuldigde vergoeding op nihil gesteld op 

grond van artikel 5a, derde lid, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet. 

3 Dat wil zeggen een percentage van de omzet die de aanbieder in 2010 uit het in Nederland leveren van 

openbare elektronisch communicatienetwerk, openbare elektronische communicatiediensten of bijbehorende 

faciliteiten heeft gerealiseerd. 

4 Certificatiedienstverlener die in het bezit is van een geldig bewijs van toetsing van een organisatie die is 

aangewezen op grond van artikel 18.16, eerste lid, Telecommunicatiewet. 

5 Certificatiedienstverlener die niet in het bezit is van een geldig bewijs van toetsing van een organisatie die is 

aangewezen op grond van artikel 18.16, eerste lid, Telecommunicatiewet. 
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4. Nummers als bedoeld in het  
“Nummerplan voor telefoon- en ISDN-
diensten” beginnend met de cijfers: 

Omschrijving Tariefklasse 

01 (m.u.v. 014) 
02 
03 
04 (m.u.v. 044) 
05 
07 

Geografisch Tarief 2 

014 (uitgezonderd 01400 voor zover dit 
nummer wordt verstrekt ten behoeve van het 
routeren van oproepen naar nummers in de 
14-reeks  

Netwerktechnische 
netwerkinterne diensten en 
routeringsdiensten  

Tarief 7 

044 Europese telefoonnummerruimte Tarief 1 

061 
062 
063 
064 
065 
068 

Mobiele telefonie Tarief 2 

066 Semafonie Tarief 2 

067 Toegang tot datanetwerken Tarief 1 

0800 kort (8 cijfers) Gratis informatie kort Tarief 3 

0800 lang (11 cijfers) Gratis informatie lang Tarief 4 

082 Virtual Private Network (VPN) Tarief 1 

084 
087 

Persoonlijke assistentdienst Tarief 2 

085 Elektronische communicatie 
algemeen 

Tarief 2 

088 Bedrijfsnummers Tarief 7 

090 kort (8 cijfers) Betaalde informatie kort Tarief 5 

090 lang (11 cijfers) Betaalde informatie lang Tarief 6 

091 Elektronische communicatie 
algemeen 

Tarief 2 

10  
11  
12  
13  
14  
16  
18  

Bijzondere korte nummers Tarief 1 

Overige, hierboven niet genoemde nummers 

van het Nummerplan 

voor telefoon- en ISDN-diensten 

(uitgezonderd 01400) 

 Tarief 1 
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5. Overige nummerplannen: Omschrijving Tariefklasse 

Nummers als bedoeld in het “Nummerplan 
internationale signaleringspuntcodes” 

ISPC (internationale puntcode) Tarief 1 

Nummers als bedoeld in het “Nummerplan 
Transitnetwerk signaleringspuntcodes” 

TSPC (nationale puntcode) Tarief 1, per 
octet 

Nummers als bedoeld in het  “Nummerplan 
voor identiteitsnummers 
ten behoeve van internationale mobiliteit 
(IMSI-nummers)” 

MNC (Mobiele netwerkcode) Tarief 1 

Nummers als bedoeld in het “Nummerplan 
telexdiensten” 

Telex Tarief 2 

Nummers als bedoeld in het “Nummerplan 
voor pakket en circuitgeschakelde 
datadiensten”  

DNIC Tarief 1, per 1/10 
DNIC 

 

6. Overige diensten Tarief 

Per spoedbehandeling van een nummeraanvraag
6
 € 550 

Entreegeld loting € 200 

Entreegeld veiling € 200 

Kopie beschikking € 25 

 

Tarief-
klassen 

Per 
aantal 

nummers 

Vergoeding voor 
het toekennen 

Jaarlijkse 
vergoeding voor 

toezicht bij 
toekenning  

Tarief 1 1 € 726 € 117 

Tarief 2 1000 € 22 
minimumbedrag van 

€ 220 

€ 6 
minimumbedrag van  

€ 60 

Tarief 3 1 € 109 € 44 

Tarief 4 1 € 36                  € 14 

Tarief 5 1 € 139 € 62 

Tarief 6 1 € 46 € 21 

Tarief 7 
7
 100 € 51 €  6 

 

                                                      
6 Voor de spoedafhandeling van een nummeraanvraag binnen 24 uur. Spoedbehandeling van een 

nummeraanvraag is niet in alle gevallen mogelijk. 

7 De in tariefklasse 7 genoemde bedragen zijn tevens minimumbedragen indien OPTA besluit nummers in 

blokken kleiner dan 100 nummers toe te kennen. 
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Lijst van afkortingen 

 

AFM  Autoriteit Financiële Markten 

AMvB  Algemene Maatregel van Bestuur 

AT  Agentschap Telecom 

BEREC  Body of European Regulators for Electronic Communications 

Bude  Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen 

CA   Consumentenautoriteit 

CAO  Collectieve Arbeidsovereenkomst 

CBb  College van Beroep voor het bedrijfsleven 

CBP  College Bescherming Persoonsgegevens 

CBS  Centraal Bureau voor de Statistiek 

CERP  Comité Européen de Réglementation Postale 

CN  Contact Network meeting 

CNB  Consumenten, Nummers en Bestuur 

CNSA  Contact Network of Spam Authorities 

CoBo  Consumentenbond 

COIN  COmmunications INfrastructure 

CvdM  Commissariaat voor de Media 

DNB  De Nederlandsche Bank 

ETSI  Europees Telecommunicatie en Standaardisatie Instituut 

EL&I  Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

FTA  Fixed Terminating Access 

IGF  Internet Governance Forum 

IRG  Independent Regulators Group 

ISP  Internet Service Provider 

LAP  London Action Plan 

MC  Management Committee 

MDF  Main Distribution Frame 

MTA  Mobile Terminating Access 

NMa  Nederlandse Mededingingsautoriteit 

NRF  New Regulatory Framework 

NZa  Nederlandse Zorgautoriteit 

ODF  Optical Distribution Frame 

OM  Openbaar Ministerie 

REN  Registraties en Nummers  

RIPE  Réseaux IP Européens 

Rude  Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen 

SGC  Stichting Geschillen Commissie 

SMS  Short Message Service 

SZW  Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

TNO  Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek 

UD  Universele Dienst 

VTP  Vaktechniekplatform 

Tw  Telecommunicatiewet 

WLR  Wholesale Line Rental 

WOB  Wet Openbaarheid van Bestuur 


