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Samenvatting
Op 1 augustus 1997 is de OPTA-wet in werking getreden en is de
OPTA als Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) ingesteld. In deze wet
staat voorgeschreven, dat de minister van Verkeer en Waterstaat de
doelmatigheid en doeltreffendheid van de OPTA evalueert. Dit dient
uiterlijk voor 1 augustus 2001 te gebeuren en vervolgens om de vier
jaar.
Op 18 november 2000 is Twynstra Gudde in dat kader gestart met
een evaluatieonderzoek naar het functioneren van de OPTA. Het
onderzoek is uitgevoerd door Twynstra Gudde in samenwerking met
Logica Consulting en RAND Europe. Daarnaast is er een expertpanel
ingesteld bestaande uit zeven hoogleraren/wetenschappers en deskundigen op een of meerdere onderdelen van het domein van deze
evaluatie. Zij zijn intensief geconsulteerd gedurende het onderzoek.
Het onderzoek beperkte zich tot het functioneren van de OPTA
van 1 augustus 1997 tot 1december 2000. De kwaliteit van de wet- en
regelgeving was geen object van evaluatie.
Aanpak van het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd in drie fasen:
- Fase 1 : documentenanalyse
- Fase 2 : interviews
- Fase 3 : rapportage.
Tussentijds heeft regelmatig overleg plaatsgevonden met de opdrachtgever en OPTA. Naar aanleiding van de beantwoording van de
basisvragen en concept (deel)rapportage heeft hoor en wederhoor
plaatsgevonden met OPTA en DGTP. Deze aanpak heeft een omvangrijk en rijk geschakeerd beeld opgeleverd van het optreden van OPTA
in de periode vanaf haar start (op 1 augustus 1997) tot 1 november
2000.
Voor het geven van een oordeel hebben wij ons bediend van een
vijfpuntsschaal: slecht, matig, voldoende, goed en zeer goed.
Uiteraard hebben we niet volstaan met het geven van deze scores.
Het gaat immers niet om een rekenkundige exercitie. De oordelen
zullen worden toegelicht, beargumenteerd en in een context worden
geplaatst.
Ons oordeel is gebaseerd op een door de opdrachtgever gegeven
onderzoekskader waarbij antwoord moest worden gegeven op:
- basisvragen (totaal 565 vragen)
- oordeelsvragen (totaal 36 vragen)
- centrale onderzoeksvragen (totaal 5 vragen).

Ondanks het groot aantal vragen hebben we toch moeten constateren
dat het kader op een aantal punten incompleet c.q. onevenwichtig is.
Centrale vraagstelling
De centrale vraagstelling van het onderzoek luidt:
“Hoe heeft het college de haar toegewezen wettelijke taken ingevuld, in welke mate is dit optreden doeltreffend (effectief) en doelmatig (efficiënt) geweest, op basis van de haar ter beschikking
staande instrumenten en welke effecten heeft het specifieke optreden van het college gehad op de telecommunicatie- en postmarkten?”
Het eindoordeel
De centrale onderzoeksvraag valt uiteen in een aantal delen die
hierna kort de revue passeren.
Oordeel over de toegewezen wettelijke taken
Twynstra Gudde is van mening dat het college de haar toegewezen
wettelijke taken in het algemeen op een goede wijze heeft vervuld.
Het oordeel over de effectiviteit en efficiency van het optreden van
het college varieert van voldoende tot goed. Daarbij maken wij een
onderscheid naar de volgende elementen:
- Optreden op de telecommunicatiemarkt
Het college heeft de haar toegewezen wettelijke taken op de telecommunicatiemarkt op een goede wijze vervuld en op een juiste
manier gebruik gemaakt van haar bevoegdheden. De doeltreffendheid en doelmatigheid van het optreden van het college op de telecommunicatiemarkt is goed geweest.
- Optreden op de postmarkt
Het college heeft de haar toegewezen wettelijke taken op de postmarkt op een wijze ingevuld die wij als voldoende beoordelen en
heeft op een juiste (voldoende) wijze gebruik gemaakt van haar
bevoegdheden.
Het optreden van het college op de postmarkt beoordelen wij als
voldoende doeltreffend. Over de doelmatigheid van het optreden
van OPTA op de postmarkt hebben de onderzoekers zich geen oordeel kunnen vormen.

De achtergrond hiervan is, dat in het analysekader waarbinnen de
evaluatie moest plaatsvinden geen vragen zijn opgenomen op het
gebied van doelmatigheid.
- Functioneren van de interne OPTA-organisatie
Om te kunnen optreden op de telecommunicatie- en postmarkten
beschikt OPTA over een interne organisatie. Wij zijn van mening
dat de interne organisatie voldoende adequaat heeft gefunctioneerd
gedurende de evaluatieperiode.
- Relatie met V&W/DGTP
Volgens de wet- en regelgever is de minister verantwoordelijk voor
de ontwikkeling van het beleid en voor de wet- en regelgeving.
OPTA voert de regels uit, houdt toezicht op de naleving, is geschillenbeslechter en adviseur van V&W/DGTP waar het de voorbereiding van wet- en regelgeving betreft. Voor OPTA -maar ook voor
V&W/DGTP- is een effectieve relatie van groot belang. Wij zijn
van mening dat de relatie tussen OPTA en V&W/DGTP gedurende
de evaluatieperiode als matig valt te kwalificeren. Er is wel sprake
van een voldoende heldere functiescheiding tussen de rollen van de
minister en die van de onafhankelijke toezichthouder maar het
functionele samenspel tussen OPTA en V&W/DGTP heeft de afgelopen jaren te wensen overgelaten.
- Relaties met andere instellingen en organisaties
OPTA heeft veelvuldig te maken met andere (overheids)instellingen, toezichthouders en organisaties zowel nationaal
en internationaal. De samenwerking tussen OPTA en de andere
nationale organisaties beoordelen wij als goed. De samenwerking
met andere internationale organisaties beoordelen wij als zeer
goed. De samenwerking is gebaseerd op professionaliteit en vertrouwen.
-

Oordeel over het effect van het optreden van het college
Bij het beoordelen van het effect van het optreden van het college
op de telecommunicatie- en postmarkt hebben wij gekeken in welke mate het optreden heeft bijgedragen aan het totstandkomen van
marktwerking op de markten.

- Effect op de telecommunicatiemarkt
Het optreden van het college heeft in aanzienlijke (goede) mate
bijgedragen aan het tot stand brengen van meer en betere marktwerking in de telecommunicatiemarkt.

Daarbij zijn de volgende aspecten in beschouwing genomen: afnemers van telecommunicatiediensten, aanbieders van telecommunicatiediensten, vrijheid van bedrijfsvoering van KPN, snelheid en
tijdigheid van het optreden van OPTA.
- Effect op de postmarkt
Het effect van het optreden van het college op de marktwerking en
op de postmarkt kunnen wij gezien de beperkingen van de in het
analysekader opgenomen vragen niet beoordelen.
Motivering oordelen
Bij de oordeelsvorming is het van belang om rekening te houden met
de relatief korte bestaansgeschiedenis van OPTA. Het overall-beeld
dat uit de evaluatie naar voren komt, is genuanceerd positief maar
met een aantal aandachtspunten. Er is in de afgelopen jaren veel en
succesvol geïnvesteerd in het invullen van de taken op de telecomen postmarkt. En ook de samenwerking op Europees niveau is succesvol vormgegeven.
De vormgeving van de interne organisatie heeft daar enigszins op
achter gelopen en dat is een punt van aandacht. Als toezichthouder
met een hoog publiek gehalte worden ook aan de doelmatigheid en
doeltreffendheid van de bedrijfsvoering hoge eisen gesteld. Door de
minister van Verkeer en Waterstaat maar ook -en vooral- door de
klanten.
Een belangrijk punt van aandacht vindt Twynstra Gudde de kwaliteit
van de relatie tussen OPTA en V&W/DGTP. Beide organisaties
werken vanuit een verschillende toezichtvisie en komen vandaar uit
tot een verschillend oordeel over de beperkingen van de wet- en
regelgeving. In de kern komt die er op neer dat OPTA een meer
sturende rol van de overheid wenst om marktwerking te bereiken
terwijl DGTP terughoudendheid bepleit bij het ingrijpen in de markt
en beducht is voor over-interventionisme.
Het toezichtarrangement kent weliswaar ruimte voor “agreement to
disagree”, maar in de handelingspraktijk die wij onderzocht hebben
zien we dat er sprake is van een spanningsveld en een relatie die zich
kenmerkt door onvoldoende wederzijds respect, openheid en vertrouwen. Dat vinden wij zorgelijk omdat een goede relatie essentieel
is voor een effectief toezichtarrangement.

OPTA in context
Het evaluatie-onderzoek is gericht op het feitelijk optreden van
OPTA. Tijdens het onderzoek bleek keer op keer dat dat optreden
ook moet worden bezien vanuit een wat bredere positionering. De
belangrijkste punten die we in dat kader hebben geconstateerd zijn:
- in het onderzoek blijft de huidige wet- en regelgeving buiten
beschouwing, terwijl we in tal van gesprekken en documenten
hebben moeten constateren dat ook daar knelpunten liggen
- de verhouding tussen specifiek en generiek toezicht is een ongoing discussie. Zolang er in Nederland -evenals in tal van andere
Europese landen- nog sprake is van een transitiemarkt is er behoefte aan een specifieke toezichthouder. Met kennis en ervaring van
de markt en complexe inhoudelijke vraagstukken en de mogelijkheid om vooraf te interveniëren.
- de discussie over het functioneren van de OPTA wordt, ook in het
gegeven analysekader, vooral gevoerd vanuit een Nederlands perspectief.
Tegelijkertijd worden de eisen en randvoorwaarden die vanuit de
EU worden gesteld van steeds groter belang. In die zin zal elke
nationale oplossing rekening moeten houden met de internationale
ontwikkelingen richting nieuwe vormen van toezichtdomeinen
(rond communicatie, c.q. netwerksectoren).
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1 Eindoordeel
1.1

Centrale onderzoeksvraag
De centrale vraag van dit evaluatieonderzoek luidt:
Hoe heeft het college de haar toegewezen wettelijke taken ingevuld,
in welke mate is dit optreden doeltreffend (effectief) en doelmatig
(efficiënt) geweest, op basis van de haar ter beschikking staande
instrumenten en welke effecten heeft het specifieke optreden van het
college gehad op de telecommunicatie- en postmarkten?

1.2

Het eindoordeel
De centrale onderzoeksvraag valt uiteen in een aantal delen. Per
onderdeel geven we hierna ons oordeel. Daarbij willen we voor de
motivering nadrukkelijk verwijzen naar paragraaf 1.4 en 1.5.
Voor het geven van een oordeel hebben wij ons bediend van een
vijfpuntsschaal: slecht, matig, voldoende, goed en zeer goed.
Uiteraard hebben we niet volstaan met het geven van deze scores.
Het gaat immers niet om een rekenkundige exercitie. De oordelen
zullen worden toegelicht, beargumenteerd en in een context worden
geplaatst.

1.2.1

Oordeel-invulling van de toegewezen wettelijke taken
Twynstra Gudde 1 is van mening dat het college de haar toegewezen
wettelijke taken in het algemeen op een goede wijze heeft ingevuld.
Het oordeel over de effectiviteit en efficiency van het optreden van
het college varieert van voldoende tot goed. Daarbij maken wij een
onderscheid naar de volgende elementen:
Optreden op de telecommunicatiemarkt
Het college heeft de haar toegewezen wettelijke taken op de telecommunicatiemarkt op een goede wijze vervuld en op een juiste
manier gebruik gemaakt van haar bevoegdheden.
1

Het onderzoek is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Twynstra Gudde, en in goede samenwerking met Logica Consulting,
Rand Europe en een aantal onafhankelijke experts, zie ook hfd. 4,
paragraaf 4.4
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De doeltreffendheid en doelmatigheid van het optreden van het
college op de telecommunicatiemarkt zijn goed geweest.
Optreden op de postmarkt
Het college heeft de haar toegewezen wettelijke taken op de postmarkt op een wijze ingevuld die wij als voldoende beoordelen en op
een juiste (voldoende) wijze gebruik gemaakt van haar bevoegdheden.
Het optreden van het college op de postmarkt beoordelen wij als
voldoende doeltreffend. Over de doelmatigheid van het optreden van
OPTA op de postmarkt hebben de onderzoekers zich geen oordeel
kunnen vormen. De achtergrond hiervan is, dat in het analysekader
waarbinnen de evaluatie moest plaatsvinden geen vragen zijn opgenomen op het gebied van doelmatigheid (zie ook 2.2.5 verantwoording, deelrapportage post).
Functioneren van de interne OPTA-organisatie
Om te kunnen optreden op de telecommunicatie- en postmarkten
beschikt OPTA over een interne organisatie. Wij zijn van mening dat
de interne organisatie voldoende adequaat heeft gefunctioneerd
gedurende de evaluatieperiode.
Relatie met V&W/DGTP
Volgens de wet- en regelgever is de minister verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van het beleid en voor de wet- en regelgeving. OPTA
voert de regels uit, houdt toezicht op de naleving en is geschillenbeslechter en adviseur van V&W/DGTP waar het de voorbereiding van
wet- en regelgeving betreft. Voor OPTA - maar ook voor
V&W/DGTP- is een effectieve relatie van groot belang. Wij zijn van
mening dat de relatie tussen OPTA en DGTP gedurende de evaluatieperiode als matig valt te kwalificeren. Er is weliswaar sprake van
een voldoende heldere functiescheiding tussen de rollen van de
minister en die van de onafhankelijke toezichthouder, maar het
samenspel is naar onze mening onvoldoende.
Relaties met andere instellingen en organisaties
OPTA heeft veelvuldig te maken met andere (overheids-)instellingen,
toezichthouders en organisaties zowel nationaal en internationaal.
De samenwerking tussen OPTA en de andere relevante nationale
organisaties beoordelen wij als goed.
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De samenwerking met andere internationale organisaties beoordelen
wij als zeer goed. De samenwerking is gebaseerd op professionaliteit
en vertrouwen.
1.2.2

Effect van het optreden van het college
Bij het beoordelen van het effect van het optreden van het college op
de telecommunicatie- en postmarkt hebben wij beoordeeld in welke
mate het optreden heeft bijgedragen aan het totstandkomen van
marktwerking op de markten.
Effect op de telecommunicatiemarkt
Het optreden van het college lijkt in aanzienlijke (goede) mate te
hebben bijgedragen aan het tot stand brengen van meer en betere
marktwerking in de telecommunicatiemarkt. Daarbij zijn de volgende aspecten in beschouwing genomen: afnemers van telecommunicatiediensten, aanbieders van telecommunicatiediensten, vrijheid van
bedrijfsvoering van KPN, snelheid en tijdigheid van het optreden van
OPTA.
Effect op de postmarkt
Het effect van het optreden van het college op de marktwerking en op
de postmarkt kunnen wij gezien de beperkingen van de in het analysekader vastgestelde vragen niet in algemene zin beantwoorden.

1.3

Motivering oordelen
Ons oordeel is gebaseerd op een diepgaand onderzoek waarbij antwoord moest worden gegeven op:
- basisvragen (totaal 565 vragen)
- oordeelsvragen (totaal 36 vragen)
- centrale onderzoeksvragen (totaal 5 vragen).
Op de aanpak en werkwijze van het onderzoek wordt in hoofdstuk 4
uitgebreid ingegaan. Wij willen benadrukken dat deze aanpak een
geschakeerd beeld heeft opgeleverd van het optreden van OPTA in de
periode vanaf haar start (op 1 augustus 1997) tot 1 november 2000.
Bij de oordeelsvorming is het van belang om rekening te houden met
de relatief korte bestaansgeschiedenis van OPTA. Het overall-beeld
dat uit de evaluatie naar voren komt, is genuanceerd positief maar
met een aantal aandachtspunten.
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Er is in de afgelopen jaren veel en succesvol geïnvesteerd in het
invullen van de taken op de telecommunicatie - en postmarkt. En ook
de samenwerking op Europees niveau is succesvol vormgegeven. De
vormgeving van de interne organisatie lijkt daar op achter gelopen te
hebben.
Uit het onderzoek blijkt dat in de laatste jaren van de evaluatieperiode (1999-2000) een professionalisering op een aantal onderdelen heeft
plaatsgevonden. In de rapportage zullen wij daar ook nader op ingaan.
De relatie tussen OPTA en V&W/DGTP kenmerkt zich nauwelijks
door wederzijds respect, openheid en vertrouwen. Dat vinden wij
opmerkelijk, maar ook zorgelijk omdat een goede relatie essentieel is
gezien de rolverdeling in de wet- en regelgeving.
Een samenvattend eindoordeel zoals hierboven is geformuleerd zal
altijd de diepgang van het onderzoek te kort doen. In de volgende
paragraaf zullen wij ons oordeel nader motiveren en onderbouwen.
1.4

Motivering oordeel ‘Het optreden van OPTA op de
telecommunicatiemarkt’
De centrale onderzoeksvraag voor dit aandachtsgebied luidt:
- heeft OPTA haar wettelijke taken ten aanzien van telecommunicatie goed vervuld en op een juiste wijze gebruik gemaakt van haar
bevoegdheden?
- in hoeverre heeft dit bijgedragen aan het tot stand brengen van
meer en betere marktwerking in de telecommunicatiesector?
Het antwoord op deze centrale onderzoeksvraag is dat OPTA haar
wettelijke taken goed en juist heeft vervuld en daarmee een goede
bijdrage lijkt te hebben geleverd aan de marktwerking in de sector.
De wettelijke taken en bevoegdheden van OPTA op de telecommunicatiemarkt verdelen we in vijf categorieën:
1. Het aanwijzen van partijen met Aanmerkelijke Marktmacht
(AMM)
OPTA heeft KPN NV aangewezen als partij met AMM op de markten
voor openbare vaste telefonie, huurlijnen en mobiele telefonie.
Libertel is aangewezen als partij met AMM op de markt voor openbare mobiele telefonie. Aan deze partijen worden bijzondere, asymmetrische verplichtingen opgelegd met als doel om een level playing
field te creëren.
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De aanwijzing is van toepassing op partijen die op de relevante
markten een marktaandeel (gemeten naar omzet) hebben van meer
dan 25% en waarvoor geen reden bestaat om af te wijken van het
25% criterium. Voor elk van de aangewezen partijen was dat op het
moment van aanwijzing het geval. OPTA heeft dus op zich een
adequate invulling gegeven van haar wettelijke taak op dit terrein.
2. Het operationaliseren van normen
Bij deze taak gaat het om het operationaliseren van normen ten
aanzien van begrippen als:
- kostenoriëntatie (in het geval van het goedkeuren van de twee
kostentoerekeningsystemen voor respectievelijk interconnectie en
tarieven voor telefonie/huurlijnen)
- daadwerkelijke concurrentie (wanneer is er sprake van daadwerkelijke concurrentie op een (deel)markt waardoor er mogelijk een
ontheffing van bepaalde verplichtingen verleend zou kunnen worden)
- het vaststellen van kwalitatieve normen voor systemen voor
Carrier-(Pré)selectie (CPS) en voor systemen en processen voor
nummerportabiliteit.
OPTA is vrij terughoudend geweest bij het operationaliseren van deze
normen. De wet biedt OPTA niet de bevoegdheid om vooraf bindende
regels op te leggen aan de markt. Wel kan OPTA, omwille van de
transparantie en voorspelbaarheid van haar handelen, vooraf (niet
bindende) beleidsregels of richtsnoeren opstellen. Dit bevordert de
(rechts)zekerheid voor marktpartijen en dit heeft weer een gunstig
effect op het investeringsklimaat, indien dat voortvarend plaatsvindt.
Voor het ontstaan en instandhouden van concurrentie op de markt
zijn vooraf vastgestelde beleidsregels met name van belang in de
dossiers AMM, interconnectie, nummerportabiliteit, CPS en eindgebruikerprijzen. Voor de dossiers AMM en eindgebruikerprijzen heeft
OPTA door middel van consultatiedocumenten vooraf richtsnoeren
vastgesteld. Voor interconnectie en bijzondere toegang is dit gedeeltelijk wel (b.v. t.a.v. ontbundelde toegang tot de aansluitlijn) en
gedeeltelijk niet gebeurd. In de andere genoemde dossiers heeft OPTA
geen normen vooraf vastgesteld, maar heeft zij pas achteraf normen
vastgesteld naar aanleiding van klachten en/of geschillen.
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3. Geschillenbeslechting
OPTA heeft als taak om, wanneer marktpartijen een geschil bij haar
aanhangig maken, regels te stellen die tussen partijen gelden en
daarmee het geschil als een scheidsrechter te beslechten.
Van deze, op zich reactieve, bevoegdheid heeft OPTA efficiënt en
adequaat gebruik gemaakt. In een aantal gevallen heeft OPTA een
geschil aangegrepen om regels te stellen, bijvoorbeeld CPS en nummerportabiliteit, waar haar duidelijk is geworden dat normen vooraf
noodzakelijk waren geweest.
4. Het handhaven van de naleving van verplichtingen
OPTA heeft als taak toe te zien op de naleving van verplichtingen die
marktpartijen in het kader van de Telecommunicatiewet (Tw) zijn
opgedragen. Daartoe staan haar de volgende instrumenten ter beschikking:
- het toepassen van bestuursdwang
- het opleggen van de last onder dwangsom
- het opleggen van boetes
- het vragen om inlichtingen
- het verlenen van ontheffingen.
OPTA heeft bij de invoering van CPS en nummerportabiliteit gebruik
gemaakt van de laatste vier genoemde instrumenten. Het beslechten
van geschillen heeft OPTA adequaat vervuld.
OPTA heeft zich in het algemeen nogal terughoudend opgesteld ten
aanzien van allerlei operationele discussies binnen en tussen marktpartijen over de wijze van invoering van wettelijke verplichtingen,
zoals de invoering van CPS en nummerportabiliteit. Voornaamste
reden voor de terughoudende opstelling is dat OPTA in een later
stadium als onafhankelijk scheidsrechter wil kunnen optreden bij
geschillen. Wij beoordelen dit positief. Tegelijkertijd heeft zij wel
streng toegezien op de tijdige invoering van dergelijke verplichtingen. Dit heeft ertoe bijgedragen dat Nederland in Europees verband
tot de voorhoede behoort waar het gaat om de invoering van de
wettelijke verplichtingen.
5. Het uitgeven van nummers
Een aparte taak van OPTA is om, op basis van de door het ministerie
van Verkeer en Waterstaat vastgestelde nummerplannen, nummers
uit te geven en toe te zien op een juist en rechtmatig gebruik daarvan
door marktpartijen.
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Deze enigszins administratieve taak (uiteenvallend in nummeruitgifte, nummerregistratie en nummerbeheer) heeft OPTA goed vervuld.
1.4.1

Het bevorderen van marktwerking
Het antwoord op het tweede deel van de hoofdvraag luidt dat het
handelen van OPTA een positieve bijdrage heeft geleverd aan de
marktwerking in de telecommunicatiesector.
Hier is gevraagd naar de bedoelde en onbedoelde effecten van het
optreden van OPTA waardoor de marktwerking is bevorderd.
Bij de beantwoording van dit deel van de hoofdvraag zijn de volgende
aspecten in beschouwing genomen:
1. Afnemers van telecommunicatiediensten:
. diensteninnovatie
. keuzemogelijkheden
. eindgebruikerprijzen.
2. Aanbieders van telecommunicatiediensten en –netwerken:
. toetredingsbarrières
. voorspelbaarheid van marktcondities
. winstgevendheid.
3. Respecteren vrijheid van bedrijfsvoering van KPN.
4. Snelheid en tijdigheid van optreden van OPTA.
Hieronder zullen deze aspecten ieder afzonderlijk worden toegelicht.
1. Afnemers van telecommunicatiediensten
Voor afnemers van telecommunicatiediensten is het scala aan innovatieve telecommunicatiediensten in de afgelopen jaren sterk verruimd. Consumenten, maar met name ook de zakelijke gebruikers,
hebben de keuze gekregen uit meerdere diensten die specifiek op hun
profiel aangepast kunnen worden; gebruikersprofiel. Ook op internetgebied is het aantal mogelijkheden enorm toegenomen en het gebruik
van telecommunicatiediensten is exponentieel gegroeid. Nederland
loopt qua diensteninnovatie redelijk voorop in Europa.
Qua keuzemogelijkheden zijn de zakelijke gebruikers in Nederland
in een positie die vergelijkbaar is met die in de grote Europese landen. Voor de consumenten zijn de keuzemogelijkheden op infrastructuurgebied nog beperkt, maar voor diensten kan men zonder hoge
overstapkosten gebruik maken van een scala aan alternatieve telefonie- en internetaanbieders.
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De (relatief) vroegtijdige invoering van CPS en nummerportabiliteit
heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. OPTA heeft in deze
qua timing adequaat opgetreden.
Het niveau van de eindgebruikerprijzen voor telefonie zijn in vergelijking met andere Europese landen relatief laag. Voor consumenten
zijn de eindgebruikerprijzen de afgelopen jaren behoorlijk gedaald en
ook zakelijke gebruikers hebben kunnen profiteren van de kostenorientatie en het price cap-regime waaraan OPTA KPN heeft onderworpen.
Door de lage eindgebruikertarieven enerzijds en de relatief hoge
interconnectietarieven anderzijds is er, mede door het optreden van
OPTA, wel een ‘price squeeze’ ontstaan die met name drukt op de
marges voor de concurrenten van KPN. De kosten voor het bellen van
een vast naar een mobiel telefoonnummer zijn nog steeds erg hoog,
zeker als men deze vergelijkt met de kosten van een telefoongesprek
van een mobiele naar een vaste aansluiting. De tarieven voor vaste
verbindingen zijn hoog in vergelijking met de rest van Europa.
2. Aanbieders van telecommunicatiediensten en -netwerken
In Nederland ondervinden aanbieders van telecommunicatiediensten
en –netwerken geen formele barrières om de markt te betreden.
Immers, een registratie is voldoende om actief te zijn op de telecommunicatiemarkt. Bovendien wordt het reguleringsklimaat in Nederland overwegend positief beoordeeld in vergelijking met de ons
omringende landen. Voor internationaal opererende bedrijven is dit
een belangrijke reden om juist in Nederland actief te worden. De
marktwerking is met name voor dienstenaanbieders positief beïnvloed door a) de relatief snelle invoering van CPS en nummerportabiliteit en b) een relatief snelle daling van de originating interconnectietarieven, waardoor prijsconcurrentie is ontstaan.
Ten aanzien van de voorspelbaarheid van de marktcondities en de
verwachte winstgevendheid is sprake van onzekerheid. Zo zijn de
vooruitzichten voor winstgevendheid afgenomen door de geringe
marges die op sommige marktsegmenten zijn ontstaan tussen de
wholesale- en de retail-tarieven die dienstenaanbieders in rekening
kunnen brengen. Met name de aanbieders van internettoegang en
CPS worden geconfronteerd met kleine marges op de lokale markt.
Hierdoor is het moeilijk de concurrentiestrijd met KPN aan te gaan.
Dit geldt met name voor aanbieders die bijvoorbeeld KPN willen
beconcurreren op haar gehele pakket van diensten op de consumentenmarkt, of op internettoegang of lokaal verkeer.
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OPTA heeft deels bijgedragen aan de bovengenoemde onzekerheid,
omdat zij er niet toe over is gegaan om KPN:
- te reguleren met een meer gedetailleerde price cap. De globale
definitie van de price cap biedt KPN de mogelijkheid om binnen
het mandje op strategische marktsegmenten (bijv. lokale telefonie
in het weekend) een zodanig laag tarief aan te bieden dat het voor
concurrenten zeer moeilijk is om op die marktsegmenten nog een
redelijk rendement te behalen.
Met een meer gedetailleerde price cap per relevante deelmarkt zou
KPN deze vrijheid niet hebben.
- te dwingen om in aanvulling op de price cap bodemtarieven te
hanteren voor concurrentiegevoelige marktsegmenten.
Hiermee had een price squeeze mogelijk voorkomen kunnen worden.
In het najaar van 2000 is OPTA, na consultatie van marktpartijen,
overgegaan tot het formuleren van een beleid ten aanzien van het
toetsen van tariefsvoorstellen van KPN op een mogelijke price
squeeze. Het gevolg hiervan zal mogelijk zijn dat voor bepaalde
marktsegmenten tariefvoorstellen door OPTA niet worden goedgekeurd.
De aantrekkelijkheid van de Nederlandse markt voor infrastructuuraanbieders wordt voor een belangrijk deel bepaald door de hoogte van
de interconnectietarieven. De voor infrastructuuraanbieders belangrijke terminating interconnectietarieven zijn de afgelopen jaren
vrijwel niet veranderd. Bovendien is het verschil tussen nationale en
regionale interconnectietarieven klein gebleven. Tegelijkertijd zijn de
originating interconnectietarieven in tegenstelling tot de terminating
tarieven in de afgelopen drie jaar wèl gedaald. Ook de tariefstelling
voor het gebruik van de aansluitlijn van KPN (unbundled local loop)
is op dit moment relatief laag.
Korte termijn belangen of lange termijn belangen?
In het analysekader wordt een onderscheid gemaakt tussen korte
termijn belangen en lange termijn belangen. Hierbij is gesteld dat
korte termijn belangen met name gericht zijn op de bescherming van
de afnemers (lage prijzen, keuzemogelijkheid) en dat lange termijn
belangen gericht zijn op concurrentie in het algemeen, zowel op
diensten- als op infrastructuurconcurrentie.
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Tot nu toe heeft OPTA de nadruk gelegd op de korte termijn belangen, namelijk het realiseren van meer keuzemogelijkheden voor de
afnemers tegen zo laag mogelijke prijzen. Dat lijkt ons de juiste
focus. Immers, veel operators willen eerst een positie veroveren op de
telecommunicatiemarkt en daarmee inkomsten (en bekendheid)
genereren alvorens grote investeringen te doen in infrastructuur. Als
gevolg hiervan concentreert de huidige concurrentie op de telecommunicatiemarkt zich voornamelijk op diensten en niet zozeer op
infrastructuur. Hoewel dit wellicht geen expliciete keuze is, is dit
wel één van de onbedoelde effecten van het handelen van OPTA.
In Nederland is de liberalisering in 1996 begonnen op het niveau van
de telecommunicatie-infrastructuur met de uitgifte van 2 landelijke
en vele regionale infrastructuurvergunningen. Aan de landelijke
infrastructuurvergunningen waren uitrolverplichtingen verbonden.
Deze zijn ook gehandhaafd in de nieuwe Telecommunicatiewet.
Partijen die deze verplichtingen indertijd zijn aangegaan moeten nu
(ook qua interconnectietarieven) concurreren met aanbieders van
infrastructuur die géén uitrolverplichting opgelegd gekregen hebben.
Na de inwerkingtreding van de Tw heeft de infrastructuurconcurrentie zich nauwelijks verder ontwikkeld. OPTA heeft met name de
aandacht gericht op verlaging van de eindgebruikerprijzen en op
stimulering van de dienstenconcurrentie.
Recentelijk lijkt OPTA meer aandacht te krijgen voor infrastructuurconcurrentie. Voorbeelden hiervan zijn de overgangstarieven voor
interconnectie en bijzondere toegangsdiensten. In deze overgangstarieven bevestigt OPTA dat de tarieven voor het gebruik van de
aansluitlijn geleidelijk verhoogd zullen worden en kondigt OPTA ook
aan de originating tarieven te zullen verhogen. Dit heeft uiteindelijk
een positief effect op de aanleg van eigen infrastructuur door concurrenten van KPN.
Hoewel OPTA bij het uitvoeren van haar toezichttaak in principe alle
wettelijke doelstellingen en uitgangspunten moet naleven, is het niet
mogelijk om bij elk besluit aan alle uitgangspunten even veel recht te
doen. Het ene besluit zal immers positieve effecten hebben voor
dienstenconcurrentie en het andere besluit voor infrastructuurconcurrentie. Bij haar beslissingen tot nu toe lijkt OPTA geen expliciete
keuze te hebben gemaakt voor diensten- of infrastructuurconcurrentie.
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3. Respecteren vrijheid van bedrijfsvoering van KPN
Als incumbent is KPN door de Nederlandse wetgever ingrijpend in
haar vrijheid van bedrijfsvoering aangetast. Toch is KPN in staat om,
binnen de vastgestelde grenzen, net als andere marktpartijen te
anticiperen en reageren op marktkansen en –omstandigheden:
- binnen het mandje van de price cap is KPN vrij om voor deelsegmenten tarieven vast te stellen. KPN is vrij succesvol met haar
strategisch prijsbeleid.
- KPN heeft de mogelijkheid om via kortingsregelingen haar klanten
van efficiëntievoordelen te laten meeprofiteren
- in het vaststellen van de kostengeoriënteerde tarieven wordt
rekening gehouden met historisch ontstane inefficiënties in de
bedrijfsvoering van KPN.
4. Snelheid en tijdigheid van optreden van OPTA
OPTA is er niet altijd in geslaagd om snel en tijdig op te treden in de
markt. Met name bij CPS heeft zij gewacht met ingrijpen tot marktpartijen haar daar expliciet om vroegen door het aanhangig maken
van een geschil. In andere gevallen is de doorlooptijd van bepaalde
dossiers bij OPTA tamelijk lang geweest (goedkeuring kostentoerekeningsysteem, bepaling interconnectietarieven).
Daarbij moet echter worden aangetekend dat OPTA altijd grote zorg
heeft besteed aan de zorgvuldigheid van haar optreden. Dit vergt ook
tijd. Bovendien is zij soms ook afhankelijk van de snelheid waarmee
andere partijen (aanvullende) informatie aanleveren (marktpartijen).
De onderzoekers zijn van mening dat OPTA terecht zorgvuldigheid
zwaarder heeft laten wegen dan tijdigheid en dat de keuze van OPTA
om zich niet te veel in te laten met operationele problemen terecht
was om haar onafhankelijkheid te waarborgen.
Samenvattend luidt het antwoord op het tweede deel van de hoofdvraag dat de marktwerking in Nederland door het optreden van
OPTA aanzienlijk is bevorderd. Deze had sterker bevorderd kunnen
worden indien OPTA vooraf meer normstellend zou zijn opgetreden
en de tarieven van KPN meer in detail zou hebben gereguleerd.
Sommige handelingen van OPTA hadden een positief effect op de
dienstenconcurrentie. Andere handelingen bevorderden juist de
infrastructuurconcurrentie. Hierdoor zijn de marktcondities voor
marktpartijen niet altijd even voorspelbaar geweest.
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1.4.2

Macroanalyse en internationale benchmark:
De bevindingen uit de door ons uitgevoerde macroanalyse/internationale benchmark zijn te verdelen in drie clusters: marktontwikkelingen, positionering van de NRA’s en kwaliteit van het
optreden van de NRA’s.
We hebben daarbij gekeken naar de situatie in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Zweden, Duitsland, de Verenigde Staten, Finland en
Spanje.
Een constatering uit dit onderzoek is de schaarste aan goed vergelijkbare en betrouwbare gegevens over belangrijke indicatoren voor
marktontwikkelingen en over het optreden van de NRA’s in Europees
perspectief. De IRG heeft zich voorgenomen om op Europees niveau
deze situatie te verbeteren. Ook diepgaande evaluaties van andere
NRA’s zouden de transparantie ten goede kunnen komen.
a. Marktontwikkelingen
In alle onderzochte landen zijn er de afgelopen jaren nieuwe toetreders in de deelmarkt mobiele telefonie bijgekomen. Nederland heeft
vijf nieuwe mobiele marktspelers en voert daarmee de lijst aan. Drie
daarvan zijn door OPTA aangewezen als partij met aanmerkelijke
marktmacht (AMM), waaronder de ‘incumbent’. Daar is steeds
bezwaar tegen aangetekend. Ook de NRA’s in Zweden, het VK en
Frankrijk hebben een duidelijk stempel gezet. Dit is een mogelijke
indicatie dat binnen de telefonie de marktwerking in het segment
mobiel voorop loopt. Op de deelmarkt vaste telefonie is het
marktaandeel van de incumbent in alle onderzochte landen nog hoog,
vooral ten aanzien van het aansluitnetwerk.
Duitsland kent het begrip Dominante Positie, en de mededingingsautoriteit wijst het aan. In Frankrijk kan ART AMM aanwijzen maar
gaat in praktijk op het oordeel van de mededingingsautoriteit af.
Oftel kan mededingingsregels toepassen, en is ook degene die AMM
aanwijst.
In alle tarieven, zowel voor mobiel, vast als voor huurlijnen zien we
een duidelijk neergaande trend over de jaren. Bovendien verdwijnen
de grote verschillen tussen tarieven van landen. De tarieven moeten
in de meeste landen kostengeoriënteerd zijn. Veelal geldt dat de
kosten gebaseerd moeten zijn op een efficiënt werkende aanbieder.
Alle NRA’s kunnen een price cap instellen. Het effect van de inwerkingtreding van de NRA’s op de tariefstelling is in de uitgevoerde
benchmark niet goed aantoonbaar.
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Klanten stappen steeds vaker over naar andere telecom-aanbieders,
met name op de mobiele markt. De kosten van overstappen lopen in
Europa uiteen van 2,5 – 20 NLG. Nederland kent de laagste kosten.
Op het gebied van en nummerportabiliteit hebben Oftel en BIPT een
actieve rol gespeeld. In andere gevallen stellen de telecommunicatieautoriteiten zich terughoudend op.
b. Positionering
We hebben de positionering van de verschillende NRA’s in kaart
gebracht waarbij we hebben gekeken naar de mate van onafhankelijkheid, de wijze van financiering en het takenpakket. De meeste
NRA’s leggen verantwoording af aan ministeries die zich richten op
Verkeer, Communicatie of Economische Zaken. Financiering vindt
veelal grotendeels (indirect) plaats door bijdragen/vergoedingen van
marktpartijen. In Frankrijk is sprake van 100% financiering door de
staat. De omvang van de budgetten en het personeel verschillen
sterk. Wat betreft deze twee aspecten bevindt OPTA zich in de
middenmoot; tussen Finland, Duitsland en Zweden aan de bovenkant
en Frankrijk, VK en Spanje aan de onderkant.
De verschillen tussen de takenpaketten van de NRA’s zijn niet heel
groot. Dat is begrijpelijk gezien de richtlijnen vanuit Brussel, aan de
hand waarvan de NRA’s zijn vormgegeven. Op enkele punten verschillen de competenties wel zoals bij de goedkeuring van fusies.
Onder andere Oftel kan op dit punt volgens het mededingingsrecht
handelen.
c. Kwaliteit van het optreden
We hebben met name gekeken naar klachten, geschillen en bezwaarschriften. Door wettelijke verschillen met betrekking tot procedures
zijn dee telecommunicatieautoriteiten op dit punt lastig vergelijkbaar.
Het 6 implementatierapport (1999) laat de volgende (aflopende) reeks
van aantallen geschillen zien: Duitsland (39), Zweden (23), VK (20),
Spanje (14), Frankrijk (9), Nederland (7), Finland (5). Deze getallen
moeten gezien worden tegen de achtergrond van de verschillen in
grootte van de telecommunicatiemarkt in de landen. OPTA is relatief
snel in het toekennen van registraties voor publieke telefoondienst
en wat langzamer bij het toekennen van nummers.
Ten aanzien van de eindgebruikerprijzen en de rol van de NRA’s
constateren we dat in Zweden het de overheid is die de price cap
instelt.
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In Frankrijk heeft ART nauwelijks bevoegdheden ten aanzien van de
prijzen.
Oftel overweegt thans zijn prijscontrole te verminderen omdat er
sprake zou zijn van voldoende marktwerking. In veel landen, met
name in Nederland, is mogelijk sprake van een price-squeeze.
Op macroniveau is er een duidelijke tendens naar intensivering van
de samenwerking tussen de telecommunicatieautoriteiten, zoals
binnen de IRG. De telecommunicatiemarkt is zeer sterk in beweging
als gevolg van technologische ontwikkelingen (convergentie, bandbreedte, wireless) en internationalisering. In die markt spelen de
telecommunicatieautoriteiten op nationaal niveau een belangrijke rol
als scheidsrechter. In veel landen wordt de samenwerking tussen de
mededingingsautoriteiten geïntensiveerd. Maar de telecommunicatiemarkt is dermate complex dat nog geen enkele mededingingsautoriteit de rol van de sectorspecifieke toezichthouder heeft overgenomen.
1.5

Motivering oordeel 'Het optreden van OPTA op de postmarkt'
De centrale onderzoeksvraag luidt:
Heeft OPTA haar wettelijke taken ten aanzien van de postmarkt op
een doeltreffende manier vervuld en heeft zij op 2een doeltreffende
manier gebruikgemaakt van haar bevoegdheden.
Het antwoord op deze hoofdvraag luidt dat OPTA haar taken ten
aanzien van de postmarkt op een voldoende doeltreffende manier
heeft vervuld. Tevens heeft OPTA op een doeltreffende manier
gebruik gemaakt van haar bevoegdheden.
Op grond van de Wet Onafhankelijke Post en Telecommunicatieautoriteit (WOPT) dient OPTA toe te zien op de uitvoering van de Postwet en daarmee op de taken die zijn opgedragen aan concessiehouder
TPG.

2

De centrale onderzoeksvraag is in overleg met DGTP aangepast; de
doelmatigheid van het optreden van OPTA op de postmarkt is niet
onderzocht. Zie hiervoor het deelrapport Post, paragraaf 2.3.
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Conform hetgeen is aangegeven in het analysekader zijn twee dossiers onderzocht, die betrekking hebben op de uitvoering van de
taken die zijn opgedragen aan concessiehouder TPG:
- het toerekeningsysteem voor kosten en opbrengsten
- onderzoek naar kruissubsidies.
De bevindingen per dossier worden hierna samengevat.
a. Het toerekeningsysteem voor kosten en opbrengsten
OPTA heeft op een voldoende wijze toezicht gehouden op naleving
van het toerekeningsysteem voor kosten en opbrengsten van TPG
door middel van:
- accountantstoezicht
- 'peer review' door andere accountant
- deelwaarnemingen op voor kruissubsidie gevoelige gebieden.
De ‘automatische verlenging’ van het ‘oude’ toerekeningsysteem voor
kosten en opbrengsten was begrijpelijk omdat de regelgeving op dit
terrein volop in beweging was en de deelwaarnemingen de aanwezigheid van kruissubsidiëring niet hadden aangetoond.
In het evaluatieonderzoek kon echter niet worden vastgesteld of met
het verlengingsbesluit voldoende rekening is gehouden met het feit
dat volgens de Europese richtlijn 97/67/EG de boekhouding van de
leveranciers van de universele dienst vanaf uiterlijk 9 februari 2000
overeenkomstig de richtlijn gevoerd diende te worden. Daarvoor zou
een nadere analyse van het toerekeningsysteem nodig zijn. Deze
analyse maakte echter geen deel uit van het evaluatieonderzoek. De
onderzoekers onthouden zich derhalve van een oordeel over de
rechtmatigheid en daarmee ook van een oordeel over de juistheid van
het verlengingsbesluit.
b. Het onderzoek naar kruissubsidie
OPTA heeft in samenwerking met de NMa in het najaar van 1997 een
onderzoek gestart naar de aanwezigheid van "kruissubsidies" in de
jaren 1992 tot 1997. Het onderzoek was in april 1997, nog voor de
oprichting van OPTA, door de minister van Verkeer en Waterstaat
aangekondigd.
OPTA was in het kader van haar toezichthoudende taak met betrekking tot de Postwet bevoegd onderzoek te doen naar mogelijke
overtredingen van het verbod van kruissubsidie (artikel 14b Wet
OPTA juncto punt 6.6 BARP, zoals dat luidde tot 1 juni 2000).
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Omdat niet het moment waarop de te onderzoeken gedraging plaatsvindt, maar het moment waarop het onderzoek wordt uitgevoerd voor
de bevoegdheid bepalend is, waren de ambtenaren van OPTA ook
bevoegd onderzoek te doen naar kruissubsidies van vóór 1 augustus
1997, de datum van oprichting van OPTA.
Het onderzoek is zorgvuldig voorbereid vanaf begin 1998 tot adviezen
over de bedrijfseconomische en juridische aspecten van kruissubsidies. Door capaciteitstekorten ondervond de voortgang vertraging.
Begin 1999 is het kruissubsidie-onderzoek bij KPN (Telecom) stopgezet omdat OPTA ten aanzien van telecom op dit punt niet langer
bevoegd was. De bevoegdheid van OPTA ten aanzien van post verviel
later met de wijziging van het BARP per 1 juni 2000. Het toezicht op
het verbod van kruissubsidies is overgedragen aan de NMa. Hiervan
werd in Connecties, het nieuws- en publicatieblad van OPTA, van
januari 2001 mededeling gedaan.
Geconcludeerd wordt dat het onderzoek zorgvuldig is voorbereid,
maar niet tot concrete, op activiteiten in de jaren 1992-1997 toegespitste resultaten heeft geleid.
1.5.1

Nadere toelichting
Het onderzoek naar de wijze waarop OPTA haar taken met betrekking tot de Postwet heeft uitgevoerd, is beperkt van aard. Op grond
van het analysekader is een diepteanalyse uitgevoerd op twee dossiers, namelijk de kostentoerekeningsystematiek en het onderzoek
naar kruissubsidies. Deze dossiers betreffen maar een deel van het
optreden van OPTA op de postmarkt. Op andere terre inen van de
Postwet zoals postbussen en geschillenbehandeling, is geen onderzoek gedaan. Onder deze omstandigheden –onderzoek naar een
beperkt deel van de activiteiten van OPTA op de postmarkt, onzekerheden met betrekking tot de regelgeving en een beperkt aantal
betrokken partijen– is de vraag naar het effect van het toezien van
OPTA op de uitvoering van de taken die zijn opgedragen aan concessiehouder TPG, niet goed in algemene zin te beantwoorden.
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1.6

Motivering oordeel 'De interne organisatie en bedrijfsvoering van
OPTA'
De centrale onderzoeksvraag die in dit deelproject moet wordt beantwoord, luidt: ‘kent OPTA een adequate interne organisatie en
bedrijfsvoering opdat taken op een doelmatige en doeltreffende wijze
(kunnen) worden vervuld?’
Ons oordeel ten aanzien van de centrale onderzoeksvraag luidt dat
de interne organisatie en bedrijfsvoering van voldoende kwaliteit is.
Van belang bij de evaluatie en de beoordeling van de “interne organisatie & Bedrijfsvoering” van het ZBO OPTA, zijn de volgende uitgangspunten:
- in overeenstemming met de aanwijzingen inzake ZBO’s houdt de
minister wel toezicht op de begroting en het financieel verslag van
OPTA, waaraan zij een goedkeuring moet verlenen. Artikel 9 van
de WOPT bepaalt dat de activiteiten van OPTA kostendekkend
dienen te worden uitgevoerd en dus niet ten laste mogen komen
van de rijksbegroting.
- op basis van de karakteristieken van OPTA wordt de organisatie
door ons gekenschetst als een hoog-publieke organisatie en dat
brengt een specifieke bedrijfsvoeringdynamiek met zich mee.
OPTA heeft als een organisatie met een hoog publiek gehalte haar
interne organisatie en bedrijfsvoering op een goede wijze vormgegeven. OPTA heeft (nog) niet een dusdanig inzicht in haar bedrijfsprocessen en de toedeling van middelen en kosten aan de verschillende
producten dat de doelmatigheid van haar optreden over de afgelopen
vier jaar kan worden beoordeeld. Wel concluderen we dat op basis
van de nationale benchmark OPTA geen significante afwijkingen
vertoont ten opzichte van de NMa, DTe en CvdM.
OPTA heeft haar taken voor klanten op een doeltreffende (goede)
wijze uitgevoerd. De mate waarin de taakuitvoering van OPTA heeft
bijgedragen aan de realisatie van de beleidsdoelen van OPTA is niet
eenduidig te beantwoorden.

1.6.1

Motivering per oordeelsvraag
Om tot een beoordeling te komen is onderzoek gedaan naar een
viertal aandachtsgebieden met betrekking tot de bedrijfsvoering.
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Per aandachtsgebied zijn de volgende elementen naar voren gekomen.
Wij constateren dat OPTA zich de afgelopen jaren in eerste instantie
lijkt te hebben gericht op vormgeving van haar externe taken. Uit de
uitkomsten van het onderzoek komt naar voren, dat de ordening van
de interne bedrijfsvoering op een aantal punten achter loopt.
De laatste twee jaren van de onderzoeksperiode maakt OPTA op dit
punt een inhaalslag. Op basis van deze constatering kunnen de
andere oordeelsvragen in een perspectief geplaatst worden.
1. Bekostiging van OPTA
De door OPTA totaal doorberekende kosten vormen een getrouw
beeld van de werkelijk gemaakte kosten. Wel hebben we geconstateerd dat de systematiek om geprognosticeerde en werkelijk gemaakte kosten per marktcategorie te bepalen kan worden verbeterd.
Het eigen vermogen van OPTA is in de afgelopen vier jaar snel
toegenomen. De solvabiliteit van OPTA (eigen vermogen/totaal
vermogen) is opgelopen van 25% in 1998 naar 43% in 2000. Hierdoor
is OPTA’s vermogenspositie inmiddels groter dan toegestaan (< 40%)
door het ministerie. Deze ontwikkeling is echter niet ingegeven door
een overschrijding van de gestelde normen met betrekking tot individuele reserve posten, als wel door de dynamiek van de telecommunicatiemarkt. Door de onverwacht sterk gestegen opbrengsten uit de
telecom-activiteiten en de onverwacht lagere kosten door openstaande vacatures resteerde de afgelopen jaren een hoog batig saldo. Dit
resulteerde in een (tijdelijk?) buitengewone vermogenspositie voor
OPTA. Gegeven de wettelijke verplichting kostendekkend te opereren, het ministeriële kader aangaande de solvabiliteitsratio en het feit
dat OPTA dit kader fors overstijgt, concluderen de onderzoekers dat
de tariferingpolitiek van OPTA op dit moment geen volledig juiste
weergave is van de daadwerkelijk gemaakte kosten.
Om die reden beoordelen wij de bekostiging als matig. Daarbij merken we op dat ten tijde van dit onderzoek OPTA actief is met de
implementatie van een meer verfijnd kostencalculatiemodel, gebaseerd op Activity Based Costing, waardoor het beter mogelijk zal zijn
om de kosten waarheidsgetrouw te vertalen naar tarieven.
2. De doelmatigheid van OPTA
Voor het beoordelen van het functioneren van een organisatie is
inzage in de doelmatigheid van de bedrijfsvoering van essentieel
belang.
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Uitspraken over de doelmatigheid van OPTA in enge zin wordt op
basis van de basisvragen beperkt tot een oordeel gebaseerd op twee
kengetallen.
De betreffende kengetallen zijn: het aantal uitgegeven nummers per
fte en het aantal registraties per fte. Het aantal uitgegeven nummers
per fte stabiliseert zich als het gaat om ‘overige nummers’ en stijgt
waar het informatienummers betreft. Het aantal registraties per fte
daalt. Naar ons inziens is het niet mogelijk op basis van deze twee
uitkomsten geldige en houdbare uitspraken te doen over de doelmatigheid van OPTA.
Op basis van de geïdentificeerde indicatoren en de internationale
vergelijking kunnen wij geen eenduidig oordeel vellen over de doelmatigheid in ruime zin (de maatschappelijke resultaten). De vraag of
de bereikte resultaten op de telecommunicatie- en postmarkt ook
met minder inspanningen hadden kunnen worden bereikt kunnen we
dus niet beantwoorden.
3. Kwaliteit van de dienstverlening
Ons oordeel over kwaliteit van de dienstverlening door OPTA (per
onderwerp) luidt voldoende. Daarbij hebben we de volgende afwegingen gemaakt:
- de ervaringen van de afnemers: goed.
Door middel van klanttevredenheid onderzoeken, hoorzittingen,
frontoffice, etc. heeft OPTA inzage in de ervaringen van afnemers.
- klachtenmanagement: slecht.
OPTA stelt zich ontvankelijk op voor klachten van de klanten.
Maar wat naar onze mening zwaar weegt is dat OPTA als toezichthouder niet beschikt over een formele klachtenprocedure en geen
interne maatregelen genomen heeft om klachten te gebruiken om
de dienstverlening te verbeteren.
- integrale kwaliteitszorg: slecht.
Daarbij weegt zwaar dat OPTA niet beschikt over een kwaliteitssysteem waarmee invulling wordt gegeven aan continue verbeteringen van de kwaliteit van de dienstverlening.
Overigens merken we daarbij wel op dat het onderzoekskader op dit
punt de lat (te) hoog legt. Het is gebaseerd op een onderzoek van de
Algemene Rekenkamer (ARK) naar klantgerichtheid werken onder 25
overheidsdiensten die al veel langer bestaan. Ook heeft OPTA als
zelfstandige toezichthouder een ander profiel als de meeste van de
onderzochte diensten.
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4. Kwaliteit van de bedrijfsvoering
Van een overheidsorganisatie wordt verwacht dat de organisatie
transparant is in haar doelstellingen en verantwoording afgelegd over
haar doelbereiking.
De kwaliteit van de bedrijfsvoering wordt door ons op dit moment
beoordeeld als:
- goed voor wat betreft de financiële verantwoording en verslaglegging
- voldoende op het gebied van procesinzicht
- matig met betrekking tot het hanteren van een instrumentarium
(ABC, integrale kwaliteitszorg, operational audits, etc.) ter beheersing van het primaire proces
- voldoende op het gebied van personeel en goed op het gebied van
integriteitbeleid.
Samenvattend luidt ons oordeel, dat de kwaliteit van de bedrijfsvoering voldoende is.
1.7

Oordeel ‘Relatie met V&W/DGTP’
De centrale onderzoeksvraag die in dit verband moet worden beantwoord is:
Is er sprake van een voldoende adequate functiescheiding tussen de
rol van de aandeelhouder en wet- en regelgever van de minister en die
van onafhankelijke toezichthouder van OPTA? Is er sprake van een
voldoende goede relatie tussen V&W/DGTP en OPTA, waardoor
beide hun verantwoordelijkheden kunnen waarmaken?
Over de specifieke rol van aandeelhouder van de minister hebben wij
ons geen oordeel kunnen vormen op grond van het analysekader (zie
ook deelrapport Relatie met V&W/DGTP, paragraaf 2.3).
Op grond van de onderzoeksuitkomsten zijn wij van mening dat de
functiescheiding tussen de rol van wet- en regelgever van de minister en die van onafhankelijk toezichthouder van OPTA helder is en
als voldoende kan worden beoordeeld. De relatie tussen
V&W/DGTP en OPTA wordt op grond van de onderzoeksuitkomsten
als matig beoordeeld.
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De onderliggende motivatie van dit oordeel is als volgt.
Uit de wet- en regelgeving vloeit voort, dat er sprake is van een
strikte scheiding van verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen
V&W/DGTP en OPTA. V&W/DGTP is verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van het beleid en voor de wet- en regelgeving. OPTA
voert de regels uit, houdt toezicht op de naleving, is geschillenbeslechter en is adviseur van V&W/DGTP waar het de voorbereiding
van de wet- en regelgeving betreft. Voor V&W/DGTP, OPTA en
belanghebbenden is deze functiescheiding duidelijk. Op grond hiervan zijn wij van mening, dat er sprake is van een voldoende scheiding
van functies.
De achtergrond van het oordeel matig daar waar het gaat om de
relatie tussen beide organisaties luidt als volgt. OPTA en
V&W/DGTP hanteren een verschillende toezichtvisie. Daarbij
bepleit OPTA een minder terughoudende rol van de overheid als het
gaat over het realiseren van marktwerking in de telecommunicatieen postsector. V&W/DGTP is bevreesd voor over-interventionisme
en wil de markt haar werking laten doen. Er is dus een verschil van
inzicht over de gewenste maatvoering en richting van de interventies
die nodig zijn om marktwerking te realiseren. Deze verschillen van
inzicht komen onder andere terug in de discussie over de rollen van
de OPTA en over de noodzaak tot het aanpassen van de regelgeving
vanwege bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen, of vermeende juridisch-technische hiaten. In dat laatste geval wijst DGTP weliswaar
vaak op de ruime discretionaire bevoegdheden die OPTA kan gebruiken, maar uit ons onderzoek van de telecommunicatie-dossiers blijkt
dat OPTA toch regelmatig tegen de grenzen van de wetgeving oploopt.
Deze verschillen van inzichten leiden tot spanningen die naar onze
mening schade doen aan de effectiviteit van het toezichtarrangement.
We constateren dat afstemming vaak moeizaam verloopt. Er is
spraken van onvoldoende wederzijds vertrouwen en respect voor
elkaars professionaliteit en rollen.
1.8

Motivering oordeel “relaties met andere instellingen en organisaties’
De centrale onderzoeksvraag van dit deelproject luidt: “Wat is de
kwaliteit van de relatie tussen OPTA en de andere instellingen”.
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Het oordeel is dat de kwaliteit van de relatie gebaseerd is op professionaliteit, wederzijds respect en vertrouwen; de relatie wordt als
goed beoordeeld.
Onder de andere instellingen worden verstaan: de Europese Commissie (EC), de Independent Regulators Group (IRG), Commissariaat voor
de Media (CvdM), Registratiekamer (RK), Rijksdienst voor Radiocommunicatie (RDR) en de Nederlandse Mededingingsautoriteit
(NMa). De oordeelsvragen gaan verder in op de relatie met de verschillende instellingen.
De kwaliteit van de relatie met de EC wordt als goed beoordeeld,
waarbij een belangrijk aandachtspunt is dat de EC geen formele
relatie onderhoudt met de specifieke toezichthouders en de relatie
dus in hoge mate informeel gestalte krijgt. Daarnaast constateren we
dat de afstemming tussen OPTA en DGTP over Europese zaken te
wensen over laat.
De kwaliteit van het optreden van OPTA in Europese gremia en in de
IGR wordt als zeer goed beoordeeld. OPTA agendeert onderwerpen,
neemt initiatieven en heeft een gezaghebbende inbreng. OPTA is een
van oprichters en belangrijke sponsors van IRG.
De kwaliteit van de relaties met RDR, CvdM en RK wordt als goed
beoordeeld. Er zijn duidelijke werkafspraken. Wel wordt de wens door
de betrokken partijen geuit om meer periodiek overleg te hebben.
Ook de kwaliteit van de relaties tussen OPTA en de NMa wordt als
goed beoordeeld. Men heeft respect voor elkaars werk en positie, dat
tegen een achtergrond van verschillende referentie- en toetsingskaders. Het samenwerkingsprotocol tussen OPTA en de NMa is helder
en wordt in het algemeen goed na geleefd. Er is nauwelijks sprake
van forumshopping. Wel wordt de wens geuit tot het beter informeren van elkaar over strategische en operationele zaken.
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2 OPTA in context
De kern van dit evaluatie onderzoek is gericht op het vaststellen en
beschrijven van het feitelijk optreden van OPTA aan de hand van een
gedetailleerd analysekader. Op basis van het beantwoorden van de
vragen uit dit kader zijn wij gekomen tot de conclusies en oordelen
zoals beschreven in hoofdstuk 1 (en in de deelrapporten). Tijdens het
onderzoek bleek keer op keer uit het onderzoeksmateriaal en de
gesprekken met marktpartijen en deskundigen dat het van belang is
om ook aandacht te besteden aan de context waarbinnen OPTA
opereert: de positionering van OPTA (de kwaliteit van het toezichtarrangement), de levensfase waarin de organisatie zich bevindt en de
internationale context waarbinnen de marktwerking in telecommunicatie- en postmarkt vorm krijgt.
In het onderzoekskader krijgt die context naar onze mening te beperkt aandacht. Anders gesteld: voor een goed verstaan van onze
conclusies achten we een bredere doorkijk van belang. In dit hoofdstuk willen we deze bevindingen in een breder kader plaatsen en
daarbij in het bijzonder aandacht besteden aan de volgende aspecten:
- het toezichtarrangement
- de discussie over de wenselijkheid van sectorspecifiek versus
algemeen mededingingstoezicht die bij het onderbrengen van de
toezichtstaken bij OPTA al vanaf het begin in 1997 een rol heeft
gespeeld (zie o.a. de Kamerstukken 25 126, 81-5569 t/m 5592 van
15 mei 1997)
- de Europese dimensie en haar effecten
- de opbouw van OPTA als organisatie.
2.1

Het toezichtarrangement
In de Memorie van Toelichting bij het OPTA wetsvoorstel is aangegeven dat de instelling van OPTA onder meer essentieel is voor het
begeleiden van de overgangssituatie van een monopolistische markt
naar een markt van volledige mededinging. Tevens wordt daarbij
aangegeven dat de marktpartijen gelet op het feit dat de overheid
gedurende een zeer lange periode en in verschillende rollen nadrukkelijk in de telecommunicatiemarkt aanwezig is geweest, zeer gevoelig zullen zijn voor een zuivere en formele rollenscheiding.
OPTA legt uiteindelijk verantwoording af aan de minister van Verkeer en Waterstaat. De overheid is nog steeds grootaandeelhouder in
de KPN en de minister is ook beleidsmatig verantwoordelijk voor dat
staatsaandeel.
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Tegelijkertijd is zij ook verantwoordelijk voor de wetgeving om
zodoende de marktwerking te bevorderen c.q. niet te belemmeren.
Overigens is daarbij wel sprake van een scheiding tussen het ondernemingsbelang dat door overheidscommissarissen wordt behartigd en
het publieke belang waar V&W/ DGTP beleidsmatig zorg voor draagt.
OPTA is onafhankelijk ten opzichte van de incumbent. De toezichthouder heeft is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Voor deze
constructie is (overigens op aandrang van de Tweede Kamer) gekozen
vanwege de noodzaak om te komen tot onafhankelijke oordeelsvorming en de specifieke deskundigheid die daarbij nodig is. OPTA is
niet hiërarchisch ondergeschikt aan de minister en met openbaar
gezag bekleed. Maar de minister is wel politiek verantwoordelijk
voor het functioneren van de OPTA.
OPTA kent wettelijke taken (de uitoefening van toezicht, de beslechting van geschillen, uitvoeringstaken) en een adviestaak. Het college
toetst, op verzoek van de minister, voorgenomen wet- en regelgeving
en beleidsvoornemens. Tevens kan het college de uitvoering van
nieuw of bijgesteld beleid of regelgeving toetsen (op verzoek van de
minister ofwel uit eigen beweging). Om de verhouding tussen OPTA
en de minister te regelen is in de wet- en regelgeving een aantal
checks and balances aangebracht: (financiële) verantwoordingsinformatie, organisatorische voorzieningen, een Gedragscode en een
Informatiestatuut.
Taken en (wenselijke) rollen
In de toelichting op de Tw heeft OPTA van de wetgever verschillende
rollen toebedeeld gekregen. De organisatie wordt beschouwd als
bewaker van algemene belangen en consumenten belangen. Daarnaast treedt OPTA op als scheidsrechter in geschillen tussen partijen
onderling en als schepper van meer evenwicht in de markt, door het
toepassen van asymmetrische regels zoals vastgelegd in de wetgeving
richting de marktpartijen.
In de wijze waarop OPTA zelf invulling wenst te geven aan haar
functioneren, klinkt op een aantal punten ook de wens door om als
competition engineer op te treden. Deze ruimte wordt haar in het
wettelijk kader niet geboden. Het invulling geven aan deze
verschillende rollen is niet eenvoudig en vraagt in een aantal
gevallen ook om verschillende competenties.
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OPTA heeft te maken met een specifieke wetgeving. Dat geeft
weliswaar houvast maar brengt ook beperkingen met zich mee als het
gaat om de slagkracht in een snel ontwikkelende markt. De OPTAwet is niet altijd duidelijk over de besluiten die OPTA kan nemen.
De huidige basis voor taken en bevoegdheden van de toezichthouder
liggen met name in de telecommunicatie- en postwet. Wij vellen
geen oordeel over de effectiviteit van deze wetgeving. We constateren
op basis van ons dossieronderzoek dat op een aantal punten de
wetteksten leiden tot verschillen in interpretatie over de handelingsruimte en discretionaire bevoegdheden (AMM, CPS, ONP-kader).
Doordat de OPTA geen algemene aanwijzingsbevoegdheden moet
vaak op de rechter worden teruggevallen.
De taakverdeling tussen OPTA en V&W/DGTP is pas effectief als de
overheid ook duidelijke beleidsopvattingen heeft en zich actief bezig
houdt met het ontwikkelen van nieuw beleid in de sectoren. In de
Memorie van Toelichting bij de Tw wordt gesteld dat de regelgeving
van een dusdanig flexibel karakter dient te zijn, dat aanpassingen op
korte termijn mogelijk moeten zijn. Het aantal aanpassingen is zeer
beperkt gebleven.
Tegelijkertijd is het voeren van een stabiel overheidsbeleid ook van
belang vanwege de voorspelbaarheid en rechtszekerheid. Het balanceren tussen interventie en terughoudendheid is complex en vraagt
naar onze mening om heldere en transparante afwegingsmomenten
door de overheid. Uit ons onderzoek is dat laatste niet altijd gebleken.
In ons onderzoek is de werking van dit toezichtarrangement en de
daarin ingebouwde “checks and balances” uitvoerig geanalyseerd.
Steeds komen daar een aantal concrete knelpunten in terug:
- de vraag wie nu bevoegd is om concrete normen te stellen, de
beoordelingsruimte daarbij en de wijze waarop OPTA daar gebruik
van maakt
- de vraag welke vrijheid OPTA heeft om nieuwe taken in te vullen
(de instrumenten) en de normering daarvan door nationaal en Europees recht
- de verschillende opvattingen ten aanzien van de positie van het
toezicht tussen V&W/DGTP en OPTA
- het ontbreken van aansluiting tussen beleids- en toezichtkennis en
de mate waarin de wens en behoefte bestaat aan de adviesrol van
OPTA: de mogelijkheden voor feedback van toezicht naar beleid.

25/48

In het onderzoek komt naar voren dat de toezichtvisie van
V&W/DGTP zich kenmerkt door een vrees voor overinterventionisme. V&W/DGTP is voorts van mening dat de wet- en
regelgeving voldoende mogelijkhedenvoor effectief optreden biedt.
Dat is mogelijk ook de verklaring van de beperkte reguleringsagenda
van V&W/DGTP. In de handelingspraktijk lijkt daardoor soms een
vacuüm te ontstaan waarin OPTA gaat optreden. Als voorbeeld wordt
gewezen op de wenselijke structuur van de internetmarkt.
OPTA geeft aan dat zij niet tevreden is met vormgeving en inrichting
van het toezichtarrangement (de huidige wet- en regelgeving) en de
rol die de wetgever daarin speelt. Als OPTA ook de rol van regulator
zou kunnen uitoefenen zijn er meer mogelijkheden om pro-actief,
slagvaardig en inspelend op de omstandigheden te doen waar het
belang van de consument om vraagt. Die vooronderstelling is uiteraard nog onbewezen.
Uit de evaluatie blijkt dat ook andere partijen zoals de NMa van
mening zijn dat in de bestaande wet- en regelgeving voldoende
mogelijkheden voor effectief optreden biedt. OPTA heeft mogelijkheden om pro-aktief op te treden dan zij nu benut. De discretionaire
bevoegdheden van OPTA bieden ruimte.
Een regulator is een (toezichthoudend) orgaan met een bredere taak,
dat niet alleen precies nagaat hoe de regels worden toegepast en
nageleefd. Een regulator beschikt over voldoende beoordelingsvrijheid om een toezichtbeleid te kunnen voeren. Bovendien kan een
regulator onder omstandigheden zelf (algemene) regels uitvaardigen
in het kader van zijn taak.
Hierdoor kan aan partijen eerder duidelijkheid en zekerheid worden
verschaft.
Weliswaar kan OPTA nu ook al beleidsregels uitvaardigen over de
uitoefening van zijn (toezicht)bevoegdheden, maar deze beleidsregels
zijn niet bindend, noch voor de partijen noch voor de rechter. Wel
vergroot OPTA met het stellen van beleidsregels de transparantie en
de helderheid van haar eigen optreden.
Daartegenover staat de opvatting van V&W/DGTP dat OPTA een
toezichthouder en geen regulator dient te zijn. Bovendien spreekt
V&W/DGTP haar geloof uit in het zelfregulerend vermogen van de
markt. In haar toezichtvisie zijn de kernbegrippen: flexibele wetgeving, redelijkheid, proportionaliteit en geen over-interventionisme.
We constateren dat OPTA en V&W/DGTP handelen vanuit verschillende referentiekaders.
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Dat heeft geleid tot spanningen die van negatieve invloed zijn geweest op de effectiviteit van het toezichtarrangement. Voor zover we
hebben kunnen nagaan in het internationale benchmark-onderzoek
komen deze spanningen in andere landen veel minder voor.
Toezicht en vertrouwen
Bij nadere beschouwing van de basisvragen en interviews speelt er
naast de relevante discussie over een heldere verantwoordelijkheidstoedeling en over de verschillen in toezichtvisie ook een ander
vraagstuk. Er is naar onze mening sprake van een gebrek aan wederzijds vertrouwen tussen V&W/DGTP en OPTA over de wijze waarop
partijen hun rollen invullen en gebrek aan respect voor elkaars
professionaliteit. Gezag en vertrouwen zijn kernbegrippen bij toezicht. Waar wederzijds vertrouwen ontbreekt voldoet ook de aanwezigheid van checks and balances (of het uitbouwen daarvan) niet. Het
feit dat het Informatiestatuut en de Gedragscode niet “leven”, lijkt
hiervoor illustratief te zijn.
Zeker in strategische gevallen waarbij niet kan worden teruggevallen
op de specifieke wetgeving, leidt dat gebrek aan vertrouwen en gezag
snel tot verharden van standpunten en kiezen voor positiemacht.
Dat gaat ten koste van de werking van het toezichtarrangement en de
kwaliteit van de uitvoering.
We constateren aan de hand van de bestudeerde bronnen dat er al bij
de start van OPTA sprake was van een complexe en ook gespannen
relatie, zeker op verschillende strategische niveaus tussen OPTA en
V&W/DGTP. Weliswaar zijn er de afgelopen jaren van beide kanten
pogingen ondernomen om deze situatie te verbeteren, maar we
moeten toch constateren dat het leervermogen op dat punt gering is
geweest. Nog steeds wordt relevante informatie onvoldoende uitgewisseld en doen zich situaties voor waarbij het gebrekkige samenspel
ook door de relevante buitenwereld wordt gesignaleerd. Vanuit dat
perspectief bezien is wellicht niet de institutionele inrichting het
grootste knelpunt, maar de wijze waarop daaraan in de praktijk
invulling wordt gegeven.
Een tweede aandachtspunt dat volgt uit deze analyse is dat het bij het
oordelen over de effectiviteit van het toezichtarrangement vooral
zinvol is om te oordelen over de voortgang van de marktwerking en
niet vanuit een algemene discussie over ‘ het primaat van de politiek”. Vanuit dat perspectief lijkt enig optimisme zeker op haar
plaats over het optreden van OPTA.
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Hoe sterk of zwak een toezichtarrangement er op papier ook uit mag
zien, gezag en vertrouwen komen uiteindelijk tot stand door het
feitelijk handelen van een toezichthouder. En hierover oordeelt de
markt toch positief.
In dit kader merken wij nog op dat bij de instelling van de OPTA wel
een evaluatiebepaling is opgenomen, gericht op het optreden van de
toezichthouder maar de wet- en regelgeving (het kader én het instrument voor OPTA) volledig buiten beschouwing is gebleven. Indien er
ook een evaluatie had plaatsgevonden van de wet- en regelgeving,
was een evenwichtiger afweging mogelijk over de toekomst van de
toezichthouder OPTA.
2.2

Verhouding specifiek en generiek toezicht
Uit de internationale benchmark blijkt dat er in veel EU-landen een
snelle ontwikkeling gaande is waarbij de traditionele overheidsmonopolies in de telecommunicatiesector zich ontwikkelen naar arrangementen met marktwerking. In veel mindere mate is dat het geval
in de postsector.
Om die beweging te kunnen maken worden sectorspecifieke toezichthouders ingesteld die concurrentie bevorderen en bewaken: het
managen van competitie, zoals OPTA (gebaseerd op de lex specialis regel).
Daarnaast kennen alle EU landen ook algemene toezichthouders. Zij
zijn belast met het uitoefenen van toezicht op de naleving van de
geldende mededinging en marktordeningvragen. Het is gebleken dat
er een duidelijk spanningsveld bestaat tussen algemeen en sectorspecifiek toezicht, of anders gezegd tussen de NMa en OPTA in de
Nederlandse situatie.
Algemeen wordt wel aanvaard dat in transitiemarkten sectorspecifieke regels van groot belang zijn. Een vraag die op de achtergrond van
deze evaluatie speelt is die naar het moment waarop de specifieke
regels geschrapt kunnen worden, OPTA als toezichthouder kan
terugtreden en volstaan kan worden met algemeen mededingingstoezicht door de NMa
Uitgangspunt is dat daar waar van concurrentie sprake is een toezichthouder in de markt niet meer actief hoeft te interveniëren en als
regulator op te treden.
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Oftel formuleert dat als volgt (Regulatory principle III): “Cease to
promote competition when there is effective competition. Assessment of effective competition is to be based on standard competion
analysis that takes account of benefits obtained by consumers”.
Uit de door ons uitgevoerde benchmark gericht op de telecommunicatiemarkt blijkt dat de liberalisering in Nederland snel aan terrein
wint. Sinds de oprichting van OPTA is een groot aantal alternatieve
aanbieders van telefonie en huurlijnen op de markt gekomen. Uit de
Liberalisation Milestones blijkt dat Nederland hoog scoort op het
gebied van de liberalisering van de telecommunicatiemarkt. Maar het
beeld is ook dat de Scandinavische landen en de VK verder zijn op het
liberaliseringspad. In een recent rapport van de Europese Commissie
(sixth report on the Implementation of the Telecommunications
Regulatory Package, december 2000) wordt geconstateerd dat de
NRA’s in de afgelopen jaren een solide basis hebben gelegd voor
verdere liberalisering. Dat heeft geleid tot groei van de markt en
daling van tarieven van bijvoorbeeld de telefonie. Internationaal
opererende telecommunicatieaanbieders beschouwen het reguleringsklimaat in Nederland als één van de beste van Europa. Maar ook
wordt gesignaleerd dat de marktkracht van de incumbent operators
nog steeds groot is en een belangrijke barrière voor nieuwe toetreders
vormt. Op de markt voor vaste telefonie en dan met name de lokale
telefonie heeft KPN in Nederland nog een marktaandeel van 90%.
Het belang van een onafhankelijke toezichthouder met stevige
bevoegdheden ten opzichte van overheden die soms nog een eigenaarfunctie hebben, wordt benadrukt.
Het algemene beeld uit het door ons uitgevoerde onderzoek is dat er
voorlopig behoefte blijft aan specifiek toezicht omdat:
- er nog steeds sprake lijkt te zijn van een transitiemarkt
- er sprake is van zeer complexe inhoudelijke vraagstukken (vragen
veel expertise) die vragen om een onafhankelijke scheidsrechter die
de regels zo moet hanteren dat er ook daadwerkelijk sprake is van
level playing field
- er zeer specifieke kennis van markten en vraagstukken nodig is
gekoppeld aan ervaring met interventies op maat, en geschikt instrumentarium
- generieke toezichthouders veelal interveniëren achteraf en toezichthouder OPTA te maken heeft met het bereiken van levelplaying field wat ook vraagt om preventief toezicht.
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Vervolgens is relevant wie belast kan worden met specifiek toezicht.
Het antwoord op deze vraag valt buiten de opdracht van Twynstra
Gudde. Wel willen we op deze plaats een aantal ontwikkelingen in
Europa signaleren. In het VK wordt nu gesproken over een toezichthouder voor de hele communicatiesector (Office of Communications)
waarin ook de toezichthouders op de inhoud, die via de kabel wordt
verspreid, zijn opgenomen. Daar gaat een sectorspecifieke toezichthouder zich tevens richten op aspecten van algemeen mededingingstoezicht. Daarnaast is een ontwikkeling zichtbaar van horizontale en
verticale samenwerking en coördinatie die is gebaseerd op Europese
regelgeving. Die samenwerking krijgt wellicht effectiever vorm
vanuit een paradigma van differentiatie en zelfsturing dan vanuit een
paradigma van centralisatie. Het samenwerkingsprotocol en de goede
samenwerkingsrelatie tussen de NMa en OPTA (volgens het onderzoek) is daarvan een goed voorbeeld.
2.3

De Europese dimensie en haar effecten
In het onderzoekskader komt naar onze mening het EU-perspectief
onvoldoende aan bod en dat terwijl vanuit de EU-randvoorwaarden er
eisen worden gesteld aan het toezicht in de telecommunicatie- en
postmarkt die ook van groot belang zijn geweest in het geval van
OPTA. Het Europese recht raakt op essentiële onderdelen aan de
organisatie en inrichting van toezicht. We gaan daar in deze paragraaf
nader op in.
De Europese mededingingsregels maken onderdeel uit van het ECverdrag.
De toezichthouder dient onafhankelijk te kunnen opereren van de
marktpartijen en ook onafhankelijk van het deel van de overheid dat
verantwoordelijk is voor de participatie van de overheid in een van de
operators (i.c. KPN).
Andere randvoorwaarden die volgen uit de EU-regelgeving zijn de
volgende:
- de ONP-richtlijnen zijn gericht op het bevorderen van liberalisering van de markt en het zorgen voor een dynamische concurrentie. Dat leidt tot richtlijnen voor zaken zoals third party access,
interconnectie en tariefregulering.
Op dit moment worden de ONP-richtlijnen herzien, daarbij wordt
convergentie beoogd tussen sectorspecifiek en algemene regelgeving. In algemene zin is het ijkpunt effectieve concurrentie in het
mededingrecht.
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-

-

Ook zal vanaf 2003 een ingrijpende herziening van de Europese
mededingingsregels plaatsvinden waarbij op het nationale niveau
meer verantwoordelijkheden worden gelegd.
Van belang is ook dat het toepassingsbereik van de ONP-regels
wordt uitgebreid tot alle communicatie-infrastructuren, dus inclusief Internet en media.
beleid- en agendavorming op het gebied van telecommunicatie
vindt in hoge mate plaats op EU-niveau. Veel van de Nederlandse
beleidissues zijn simpelweg een vertaling van discussies die op EUniveau plaatsvinden (bijv. nummerportabiliteit, CPS en Unbundling).
door samenwerking in het ONP comité en andere instanties zoals
de IGR ontstaat er een uitwisseling van kennis, inzichten en “lessons learned”; dat werkt natuurlijk wederzijds van Nederland richting de overige lidstaten en van de counterparts richting Nederland.

De Europese Commissie houdt de vinger aan de pols waar het gaat
om de voortgang van de liberalisering bij de lidstaten. Zij vaardigt
richtlijnen uit (transparantie, non discrimatoir, gemotiveerdheid). En
ook via de jaarlijkse implementatierapporten geeft ze een oordeel
over de ontwikkelingen in de lidstaten. Daaruit blijkt dat Nederland
in het algemeen goed presteert in de telecommunicatiemarkt. Dat
relativeert de hierboven gesignaleerde interne discussies tussen
V&W/DGTP en OPTA enigszins.
Uit gesprekken met deskundigen komt het beeld naar voren dat
Nederland samen met landen als het VK, Denemarken, Zweden en
Finland hoort tot de koplopergroep waar het de liberalisering betreft.
De data uit het RAND onderzoek bevestigen dat.
Zoals uit de deelonderzoeken blijkt, is de Europese Commissie ook
de plaats waar landen hun invloed kunnen laten gelden. OPTA wordt,
onverlet de taakverdeling tussen V&W/DGTP en OPTA, beschouwd
als een natuurlijk aanspreekpunt voor telecommunicatie zaken.
OPTA straalt als NRA gezag uit. De participatie van de Nederlandse
autoriteiten (m.n. OPTA) in de verschillende EU fora wordt zeer
gewaardeerd.
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Op het gebied van het algemeen mededingingsrecht is de invloed van
de EU3 veel groter dan in de telecomsector, zo blijkt uit veel onderzoek.
Er is dan ook sprake van aanzienlijke overlap tussen de mededingwetgeving en telecommunicatie regelgeving. Zo kunnen zaken als
het aanwijzen van partijen met aanmerkelijke marktmacht, interconnectie, undbundling of the local loop, regulering tarieven ook
vanuit de mededingregelgeving plaatsvinden. Maar dan pas achteraf.
De NMa en OPTA hebben daar in de Nederlandse situatie afspraken
over gemaakt die naar behoren functioneren. Dat geldt ook voor de
samenwerking en afstemming tussen de nationale toezichthouders op
gebied van telecommunicatie- en post. Onder andere via de IRG
krijgt die internationaal gestalte.
Ten slotte kennen natuurlijk ook de marktspelers een Europese
dimensie. Velen van hen opereren internationaal en hun beelden over
het optreden van OPTA in Nederland worden ook bepaald door hun
internationale ervaringen. De positieve oordelen over de voortgang
van de liberalisering zoals die van marktpartijen te horen zijn, zijn
dus betekenisvol.
2.4

De ontwikkeling van de OPTA organisatie
Tot augustus 1997 lagen de toezichtstaken bij het toenmalige onderdeel HDTP van het ministerie van V&W. OPTA nam bij haar oprichting de meeste toezichtstaken vervolgens over, en de marktpartijen
keken soms met verwachting en soms ook met wantrouwen naar
deze nieuwe organisatie.
De opbouw van een toezichthouder vergt de nodige tijd. Daarbij
denken we niet zozeer aan de organisatorische structuur maar ook
-en vooral- aan de toerusting van de toezichthouder met kennis en
vaardigheden, het opbouwen van het feitelijk gezag dat nodig is om
de verschillende rollen van de toezichthouder in te kunnen vullen.
Een goede toezichthouder dient onafhankelijkheid en gezag uit te
stralen.

3

Zie o.a. Toezicht en regulering van nieuwe markten. Red. prof. mr.
H.J. de Ru, mr. J.A.F. Peters, december 2000. M.n. de bijdragen van
Van Damme, Eijlander, Kloosterhuis en Visser.
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Veel van de sector specifieke kennis was sterk geconcentreerd bij de
bestaande marktpartijen. En juist in de beginfase van OPTA waarin
de organisatie nog beperkt was toegerust, moest zij een start maken
met het herinrichten van de markt. Daarbij speelt ook het feit dat
OPTA zocht naar goed evenwicht in de combinatie van rollen die de
organisatie ambieert om haar missie te realiseren.
Uit verschillende deelonderzoeken blijkt dat OPTA in haar startfase
veel energie heeft moeten richten op het invullen van haar primaire
taken.
In een latere fase (vanaf 1999) krijgt OPTA haar informatie en kennisopbouw beter op orde en leert van de (internationale) ervaringen.
OPTA stelt zich met meer gezag op naar de markt. Wel hebben we
moeten constateren dat de interne organisatie, de procesvoering en
kwaliteitsborging daarbij enigszins zijn achtergebleven. Zeker voor
een toezichthouder wiens uitspraken van groot belang zijn voor de
consumenten en die opereert in een spanningsveld tussen publiek en
privaat belang, is een gestandaardiseerde procedure van kwaliteitsborging en klachtenafhandeling van groot belang voor het vertrouwen
in de organisatie.
Voor een toezichthouder in deze sector is het niet eenvoudig om
goede medewerkers binnen te halen en te houden. Dat vraagt om veel
investering in talent en een doordacht HRM-beleid. De personele en
professionele aspecten van toezicht krijgen sinds 1999 meer aandacht
bij OPTA. Bij het verder functioneren van OPTA zou ook een verdere
professionaliseringsslag van haar communicatiebeleid passen. Waar
OPTA zich internationaal uitstekend weet te positioneren, is er bij
de Nederlandse respondenten kritiek over de transparantie waarmee
de organisatie communiceert in de verschillende fasen van het
toezichtproce. over procedures en beslissingen.
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3 Achtergrond onderzoek
3.1

OPTA wet en instelling OPTA
Op 1 augustus 1997 is de Wet Onafhankelijke Post- en Telecommunicatieautoriteit (OPTA-wet) in werking getreden en is OPTA als
ZBO van het ministerie van Verkeer & Waterstaat ingesteld. OPTA
houdt toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving. Het gaat
dan met name om de TW, de Postwet en de Vergunningenwet kabelgebonden telecommunicatie.
OPTA heeft taken die opgedragen zijn
door de wet.4 OPTA heeft ook adviserende taken.5
De wettelijk opgedragen taken zijn:
- het op grond van de Tw toezicht houden op onder meer KPN
Telecom en andere marktpartijen in de telecommunicatiesector.
OPTA verleent ook de machtigingen voor het aanleggen van kabeltelevisienetten.
- het op grond van de Postwet toezien op de uitvoering van de taken
die zijn opgedragen aan concessiehouder TPG
- het beslechten van geschillen tussen marktpartijen (o.a. interconnectie)
- het handhaven van de in de Nederlandse wetgeving vervatte
Europese Open Network Provision (ONP) regels (o.a. nondiscriminatie en de eis van kostenoriëntatie)
- het verrichten van specifieke taken (o.a. uitgifte telefoonnummers
op basis van nummerplannen en het beheer van de nummers)
- de beoordeling van kosten die gemoeid zijn met de ‘universele
dienstverlening’ en het bepalen van de hoogte van het bedrag dat
andere partijen daaraan moeten bijdragen.
Om de wettelijke taken te kunnen uitvoeren kent OPTA de volgende
bevoegdheden en sancties:
- het inwinnen van inlichtingen en het inzien van stukken van
marktpartijen
- het intrekken van vergunningen die niet een landelijk karakter
hebben
4

Wet Onafhankelijke Post en Telecommunicatieautoriteit, Staatsblad 1997,320

4

Informatiestatuut OPTA, Staatscourant 1997, nr.142/blz. 8
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-

het geven van een aanwijzing tot het opleggen van een boete van
maximaal één miljoen of een dwangsom om naleving van de wet af
te dwingen.

De adviserende taken van OPTA zijn onder meer:
- het, op verzoek van de minister, toetsen van de voorgenomen weten regelgeving en overige beleidsvoornemens die van invloed kunnen zijn op het functioneren van OPTA
- het, op verzoek van de minister dan wel op eigener beweging,
evalueren van nieuw of bijgesteld beleid of regelgeving.
3.2

Evaluatie
In de OPTA-wet is voorgeschreven dat de minister van Verkeer en
Waterstaat OPTA evalueert en dat er periodiek gerapporteerd wordt
aan de Staten-Generaal over de doeltreffendheid en doelmatigheid
van het functioneren van OPTA. Artikel 25 van de OPTA-wet stelt
dat de minister van Verkeer en Waterstaat dit binnen vier jaar moet
doen na de inwerkingtreding van de OPTA-wet. Dat houdt in uiterlijk vóór 1 augustus 2001 en vervolgens na iedere vier jaar.

3.3

Afbakening onderzoek
De evaluatie van OPTA bestaat uit drie fasen:
- de ontwikkeling van een analysekader ten behoeve van de tweede
fase van de evaluatie
- de feitelijke uitvoering van de evaluatie
- besluitvorming over de toekomst van OPTA.
Onderhavig onderzoek betreft fase twee; de feitelijke uitvoering van
de evaluatie. De evaluatieperiode betreft 1 augustus 1997 tot en met
1 november 2000. In de deelrapporten staat de datum van 1 november
vermeld. In de evaluatie staat de taakuitvoering van OPTA centraal
op basis van de tijdens de evaluatieperiode geldende wet- en regelgeving. Uitgangspunt voor de evaluatie is de taakuitvoering door OPTA
op grond van vigerende wet- en regelgeving. Tijdens de evaluatieperiode heeft OPTA te maken gehad met verschillende wettelijke regimes op het gebied van telecommunicatie en post.
Het onderzoek bevat de volgende aspecten:
- efficiency van het functioneren van OPTA als organisatie
- feitelijk optreden OPTA
- effectiviteit optreden OPTA
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-

appreciatie optreden OPTA door derden
OPTA in relatie tot andere toezichthouders mutatis mutandis
OPTA in relatie tot V&W (mutatis mutandis).

De juistheid van de vigerende wet- en regelgeving vormt geen onderwerp van onderzoek.
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4 Aanpak van het onderzoek
4.1

Inleiding
In de voorafgaande hoofdstukken is een eindoordeel gegeven en zijn
de achtergronden geschetst van de evaluatie van OPTA. In dit hoofdstuk worden in paragraaf 2 de centrale onderzoeksvraag en de onderzoeksvragen van de deelgebieden toegelicht. In paragraaf 3 wordt
uitgebreider aandacht besteed aan het analysekader dat aan het
evaluatieonderzoek ten grondslag heeft gelegen. Dit analysekader is
bepalend geweest voor de wijze waarop het onderzoek is gedaan. In
paragraaf 4 volgt de onderzoeksaanpak en in paragraaf 5 wordt verantwoording afgelegd voor de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd en ingericht. Tevens wordt in paragraaf 5 een aantal ‘technische’ kanttekeningen geplaatst.

4.2

Centrale onderzoeksvraag en onderzoeksvragen deelgebieden
De centrale vraag van het onderzoek luidt als volgt:
- Hoe heeft het college de haar toegewezen wettelijke taken ingevuld, in welke mate is dit optreden doeltreffend (effectief) en doelmatig (efficiënt) geweest, op basis van de haar ter beschikking
staande instrumenten, en welke effecten heeft het specifieke optreden van het college gehad op de telecommunicatie- en postmarkten?
Het onderzoek kent vijf deelgebieden:
- het optreden van OPTA op de telecommunicatiemarkt
- het optreden van OPTA op de postmarkt
- de interne organisatie en bedrijfsvoering van OPTA
- relatie met V&W/DGTP
- relatie met andere instellingen en organisaties.
De onderzoeksvragen van de deelgebieden luiden:
1. Heeft OPTA haar wettelijke taken ten aanzien van de telecommunicatiemarkt goed vervuld en op een juiste manier gebruikgemaakt
van haar bevoegdheden? In hoeverre heeft dit bijgedragen aan het tot
stand brengen van meer en betere marktwerking in de telecommunicatiesector?
2. Heeft OPTA haar wettelijke taken ten aanzien van de postmarkt
op een doelmatige en doeltreffende manier vervuld en heeft zij op een
doelmatige en doeltreffende manier gebruikgemaakt van haar bevoegdheden?
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3. Kent OPTA een adequate interne organisatie en bedrijfsvoering
opdat taken op een doelmatige en doeltreffende wijze (kunnen)
worden vervuld?
4. Is er sprake van een voldoende adequate functiescheiding tussen de
rol van de aandeelhouder en wet- en regelgever van de minister en die
van onafhankelijke toezichthouder van OPTA? Is er sprake van een
voldoende goede relatie tussen V&W/DGTP en OPTA, waardoor
beide hun verantwoordelijkheden kunnen waarmaken?
5. Verloopt de samenwerking tussen OPTA en andere (voor haar
taakgebied) relevante internationale organisaties goed? Bestaan er
goede (werk-) relaties met deze organisaties?
4.3

Analysekader evaluatie OPTA
Het analysekader is het uitgangspunt voor de evaluatie van het
functioneren van OPTA.
Er zijn drie soorten vragen in opgenomen:
- centrale onderzoeksvragen (totaal 5 vragen)
- punten waarover tot een oordeel moet worden gekomen
(oordeelsvragen, totaal 36 vragen)
- basisvragen (totaal 565 vragen).
De vragen uit het analysekader zijn genummerd. Een overzicht
hiervan is opgenomen in tabel 1. In tabel 1 is per deelproject aangegeven welke basisvragen, oordeelsvragen en centrale onderzoeksvragen zijn beantwoord. Uit oogpunt van projectbeheersing, dus niet
primair op methodologische gronden, is naast de deelprojecten het
optreden van OPTA op de telecommunicatiemarkt, het optreden van
OPTA op de postmarkt, de interne organisatie en bedrijfsvoering van
OPTA, relatie met V&W/DGTP en relaties met andere instellingen
en organisaties een afzonderlijk deelproject onderscheiden; het
internationaal onderzoek. In dit deelproject zijn de vragen met een
internationaal karakter geclusterd en beantwoord.
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Tabel 1. Verdeling beantwoording vragen analysekader over deelprojecten
Deelproject
Telecom
Post

Basisvragen

1 t/m 366
389 t/m 425
m.u.v. 409,410
Bedrijfsvoering 426 t/m 468
m.u.v. 433,
434, 465, 466,
467, 468
V&W/DGTP
469 t/m 510
Andere instel- 511 t/m 566
lingen
Internationaal 367 t/m 388,
onderzoek
409, 410, 433,
434, 465, 466,
467, 468
4.3.1

Oordeelsvragen Centrale
onderzoekvragen
1 t/m 10
1
11 t/m 20
2
21 t/m 25

3

26 t/m 30
31 t/m 36

4
5

-

-

Amendement en correctie analysekader
Op het analysekader is één amendement ingediend en is één correctie
aangebracht. Het amendement betreft het deelproject Relatie met
andere instellingen. In het analysekader zijn meer vragen opgenomen
over de relatie met de NMa. De vragen die de relatie betreffen met
het Commissariaat voor de media, de Registratiekamer en de Rijksdienst voor het radioverkeer zijn minder uitgebreid. In overleg met en
na toestemming van DGTP zijn de volgende vragen aan het analysekader toegevoegd.
Vraag 526a
Wordt gebruik gemaakt van een informatie-uitwisselingprotocol in
de relatie tussen OPTA en de andere drie organisaties? Welke ervaringen zijn hiermee opgedaan?
Vraag 526b
Worden er vaak zaken doorverwezen tussen OPTA en een van de
andere drie organisaties? Zo ja, hoe frequent en in welke gevallen?
Wat zijn overigens de ervaringen met dergelijke doorverwijzing?
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Vraag 526c
Komt het voor dat er sprake is van samenloop van bevoegdheden of
behandeling in de relatie tussen OPTA en één van de andere drie
organisaties en hoe wordt dat dan opgelost?
Vraag 526d
Is er behoefte aan nadere afstemming tussen OPTA en de andere
instellingen?
Vraag 531a
Hoe wordt door OPTA de taakverdeling en competentieafbakening
ervaren in de relatie:
- OPTA-Commissariaat voor de media
- OPTA-Registratiekamer
- OPTA-Rijksdienst voor het radioverkeer.
Een correctie is aangebracht in de onderzoeksvraag van het deelproject post. In dit deelproject kon op grond van de onderliggende onderzoeksvragen onmogelijk antwoord worden gegeven op het in de
onderzoeksvraag opgenomen begrip ‘doelmatigheid’. In overleg met
en na toestemming van DGTP is de onderzoeksvraag als volgt geformuleerd:
Heeft OPTA haar wettelijke taken ten aanzien van de postmarkt op
een doeltreffende manier vervuld en heeft zij op een doeltreffende
manier gebruikgemaakt van haar bevoegdheden?
4.3.2

Onderzoekskader in onbalans?
De basis voor het onderzoek is het analysekader dat de staatssecretaris van V&W met het college van OPTA conform de bepalingen in
het Informatiestatuut is overeengekomen. Gedurende de uitvoering
van het onderzoek is geconstateerd dat, ondanks de omvang, dit
analysekader op een aantal punten inadequaat en incompleet is. Dit
is met de opdrachtgever besproken. De vrijheidsgraad om van het
kader af te wijken bleek echter, mede gezien de korte doorlooptijd,
gering te zijn.
We achten het van belang om van dit punt melding te maken, omdat
het de resultaten van het onderzoek beïnvloedt.
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De op- en aanmerkingen op het analysekader zijn als volgt samen te
vatten:
- in een aantal vragen zijn essentiële begrippen vervallen of abusievelijk bij andere dossiers terechtgekomen (bijv. het begrip ‘doelmatigheid’ in de onderzoeksvraag van het deelproject post)
- daar het analysekader overwegend vragen bevat over ‘het optreden
van OPTA op de telecommunicatiemarkt’ wordt in feite vooral het
optreden van het college op de telecommunicatiemarkt geëvalueerd. Andere dossiers zoals ‘het optreden van OPTA op de postmarkt krijgen veel minder aandacht.
- er is sprake van onbalans waar het de vraagstelling over de inhoudelijke dossiers in de telecommunicatie betreft. Zo wordt er veel
aandacht gevraagd voor een dossier als nummeruitgifte en nummerbeheer wat in de markt nauwelijks leeft. Een ander voorbeeld
betreft de keuze voor de dossiers ‘kostentoerekeningsysteem post’
en ‘kruissubsidie’, terwijl ‘toegang tot de postbussen’, gezien de
vraagstelling van dit onderzoek, wellicht een interessanter dossier
zou zijn geweest om te onderzoeken. Een aantal vragen lijkt geen
relatie te hebben met de te onderzoeken problematiek. Andere
relevante dossiers ontbreken helemaal. In de deelrapportages wordt
daar op ingegaan
- centrale thema's in de positionering over OPTA in de afgelopen
jaren ontbreken in het onderzoekskader. Daarbij denken we aan:
. de verhouding nationale en Europese regelgeving
. de verhouding algemeen en sector specifiek toezicht
- het kader suggereert een hoge mate van vergelijkbaarheid tussen de
internationale toezichthouders, met name op kwantitatief gebied.
Uit het onderzoek komt juist naar voren, dat dat niet zo is. Weliswaar zijn er globale kengetallen te vinden over aantallen fte's en
budgetten maar de vergelijkbaarheid daarvan is gering. De omvang
van de markt en de mate waarin er al sprake is van effectieve
marktwerking zijn ook in belangrijke mate mede bepalend voor de
werkwijze, omvang en tijdsdruk van de toezichthouder.
- ten slotte hebben wij geconstateerd dat op een aantal punten (o.a.
het dossier relatie V&W/DGTP volstaan dient te worden met het
inventariseren van meningen van partijen en wordt van de onderzoekers geen oordeel gevraagd. Dat werkt verwarrend.
Ook wordt in het analysekader gesteld dat de "discussie over de wijze
van evalueren" zoveel mogelijk moet plaatsvinden tijdens het opstellen van het analysekader. Gezien de omvang, tijdsdruk en op sommige punten ook onbalans van het analysekader bleek dat niet mogelijk.
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Wel heeft er regelmatig overleg plaatsgevonden over evaluatiewijze
en te hanteren normen en methodieken gedurende de uitvoering van
het onderzoek.
4.4

Aanpak evaluatieonderzoek
De gedetailleerde aanpak van het evaluatieonderzoek is uitgebreid
beschreven in een apart document (Gedetailleerd plan van aanpak
Evaluatie OPTA, d.d. 27 november 2000). Op deze plek wordt volstaan met een korte duiding van de stappen in het onderzoek en de
hoofdactiviteiten.
Fase 1: Documentenanalyse
Fase 2: Interviews
Fase 3: Rapportage.

4.4.1

Organisatie van het onderzoek
Het evaluatieonderzoek is uitgevoerd door een omvangrijke projectorganisatie. Deze projectorganisatie heeft de volgende structuur
gehad:
- projectleiding
- ondersteunend projectsecretariaat
- zes deelprojecten: Telecom, Post, Bedrijfsvoering, Relatie OPTA
met V&W/DGTP, Relatie OPTA met andere instellingen en Internationale benchmark en macro-analyse
- expertpanel bestaande uit gezaghebbende (internationale) wetenschappers inzake de aandachtspunten uit de evaluatie.
Het onderzoek is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Twynstra Gudde, in een nauwe en constructieve samenwerking met Logica
Consulting, Rand Europe en de bovengenoemde experts. Daarbij heeft
Logica Consulting zich met name gericht op het complexe telecomonderzoek. Door RAND Europe is de internationale benchmark en
macro-analyse uitgevoerd. Ten aanzien van dit onderdeel is het,
vanwege vertraging in de oplevering, niet mogelijk geweest om van
OPTA en V&W/DGTP commentaar te krijgen op de (concept)bevindingen.
In tabel 3 is een overzicht opgenomen van de projectorganisatie.
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Tabel 3.

Samenstelling opdrachtteam

Onderdeel
Projectleiding
Projectsecr.

Expertpanel

Telecom

Naam medewerker
drs. WJ.N. Ligthart
mw. dr. J.J. Sylvester
mw. ir. J.S.A. Waterreus
mw. drs. A.M.W. Rohen
mw. drs. M. van Bosbeek
mw. J.B.W. v.d. Burg
mw. V.G.C.M. de Mandt
prof.mr. K. Mortelmans
prof.dr. E. van Damme
prof. dr. Ph. Eijlander
dr. P. Larouche
prof.dr. C. Waddams
prof.dr. L. Hancher
drs. M.M.H. Schneider
dr. P. Slaa
ir. G.M. Griffioen
mw. drs. B. Meelhuysen

Post

Bedrijfsvoering

V&W/DGTP
Andere
instellingen
Internationaal
onderzoek

ir. A.P.W.M. v.d. Berg
ing. R. Vink
ing. E. Plooij
mw. drs. T. Vis
mr. D. Samkalden
drs. J. Korteweg
drs. T. Keuning
mw. drs. S.A.E. Vugts
drs. M. v.d. Munckhof
mw. dr. J.J. Sylvester
dr.ing. J.M. de Heer
drs. E.M.M. v.d. Meulen
prof.dr. Ph. Eijlander
dr. W.J.M. Voermans
drs. A. Lucas
dr.ing. J.M. de Heer
ir. J.M. Groeneweg
mw.drs. M. van Bosbeek

Functie
Partner
Opdrachtleider
Adviseur PMW
Projectsecretaris
Medewerker
Secretaresse
Secretaresse
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Deelprojectleider en dossier
Nummeruitgifte en –beheer
Dossiers Aanmerkelijke
marktmacht en Eindgebruikersprijzen
Dossier Interconnectie
Dossiers Nummerportabiliteit
en Huurlijnen
Dossier Carrier (pre) Select
Deelprojectleider
Medewerker
Medewerker
Juridisch adviseur
Deelprojectleider
Medewerker
Medewerker
Medewerker
Deelprojectleider
Medewerker
Medewerker
Deelprojectleider
Medewerker
Medewerker
Deelprojectleider
Medewerker
Medewerker
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Gedurende het onderzoek heeft er periodiek overleg plaatsgevonden
met de begeleidingscommissie bestaande uit medewerkers van DGTP
en OPTA.
4.4.2

Vier invalshoeken leiden tot conclusies
Hiervoor is ingegaan op de beperkingen van het analysekader. Bij het
uitvoeren van het onderzoek heeft steeds centraal gestaan dat de
beantwoording van de onderzoeksvragen en de oordeelsvorming
onderbouwd en transparant dient te zijn.
We hebben daartoe de volgende invalshoeken gehanteerd:
- de beantwoording van de factfinding-vragen: gebaseerd op dossier
en literatuuronderzoek en toetsing van de concept-antwoorden
door OPTA: de hoor en wederhoor-procedure
- het afnemen van een groot aantal interviews met marktpartijen,
andere instellingen en organisaties, met medewerkers van DGTP
en OPTA ter aanvulling en verdieping van de gevonden data
- de toetsing van de concept-antwoorden en oordelen door leden van
het expertpanel. De leden van het expertpanel zijn op de volgende
wijzen betrokken geweest bij het onderzoek:
. beschikbaar als vraagbaak voor de respectievelijke deelprojectleiders
. als deelnemers aan een drietal discussiebijeenkomsten gedurende het onderzoek
. als expertpanel in de eindfase van het onderzoek (de fase van de
oordeelsvorming)
- het vergelijken van de doelmatigheid en doeltreffendheid van
OPTA met ervaringen elders. Daartoe hebben we een vergelijkend
onderzoek uitgevoerd bij een viertal landen. In het onderzoekskader wordt op dat punt, naar de mening van de onderzoekers, overigens ten onrechte gesproken over een benchmark. Daar kan pas
over gesproken worden als de context waarin de NRA's operen
dezelfde is. In dit rapport zullen we op een aantal plaatsen
benadrukken dat het optreden van de NRA's afhankelijk is van een
groot aantal omgevingsfactoren.
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Figuur 1 vier invalshoeken

Door deze vier invalshoeken te hanteren is de gewenste diepgang in
het onderzoek bereikt. Bij het beantwoorden van de vragen is steeds
zichtbaar gemaakt op welke bronnen de onderzoekers zich hebben
gebaseerd en welke argumenten ze zwaarder hebben laten wegen.
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4.4.3

Oordelen en nuances
Om de oordelen transparant en leesbaar te maken hebben we de
antwoorden op de vijf centrale onderzoeksvragen en 36 oordeelsvragen zichtbaar gemaakt op een zogenaamde vijfpuntsschaal. Daarmee
kunnen de nuances worden aangegeven in de beantwoording van de
vragen en is een handzaam overzicht mogelijk.
Oordeel
Zeer goed
Goed
Voldoende
Matig
Slecht

Figuurlijke beschrijving oordeel
++
+
0
--

Tabel 2 Opbouw vijfpuntsschaal
De oordelen gaan ook steeds gepaard met een toelichting en argumentatie. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan het feit dat het
optreden van OPTA zich heeft afgespeeld in een netwerk van actoren
en organisaties. Al die partijen hebben een eigen perspectief op de
werkelijkheid, eigen doelstellingen en eigen meningen. Om te komen
tot een zinvolle evaluatie van OPTA is het van belang om deze
verschillende meningen te onderkennen.
4.5

Methodologische verantwoording
Bij het beantwoorden van de vragen uit het analysekader is zo praktisch mogelijk omgegaan met de volgende methodologische aandachtspunten:
- het schaarstevraagstuk
- verschillen tussen wettelijke regimes
- welke oordelen van welke belanghebbenden
- oordelen deskundigen
- wijze van oordeelsvorming Twynstra Gudde
- gebruik van het kader.

4.5.1

Het schaarstevraagstuk
Schaarste vormt een wezenlijk vraagstuk op de telecommunicatiemarkt.
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Vanwege de dossiergerichte aanpak komt het schaarstevraagstuk op
verschillende plekken in het analysekader aan bod. Deze aanpak
heeft er niet toe geleid dat een versnipperd beeld is ontstaan.
4.5.2

Verschillen tussen de wettelijke regimes
OPTA heeft te maken gehad met verschillende wettelijke regimes
(Wtv en Tw, oude en nieuwe Postwet). Tevens bestaan er verschillen
tussen de (toezicht)taken van OPTA op de telecommunicatiemarkt
en die binnen de postsector. Dat heeft het optreden van OPTA
gecompliceerd. Bij de beantwoording van de basisvragen is derhalve
steeds aangegeven vanuit welk kader is geredeneerd.

4.5.3

Welke oordelen van welke belanghebbenden
De concrete belanghebbenden zijn, afhankelijk van de vraagstelling,
geselecteerd en geïnterviewd. Het betreft aanbieders op de betreffende markten en afnemers (deelproject ‘het optreden van OPTA op de
telecommunicatiemarkt’) en ‘het optreden van OPTA op de postmarkt’, medewerkers van DGTP en OPTA (deelproject ‘Bedrijfsvoering’ en deelproject ‘Relatie met V&W/DGTP) en medewerkers van
nationale en internationale organisaties (deelproject relaties met
andere instellingen en organisaties). Alleen voor zover de vertrouwelijkheid dat toelaat, is ook aangegeven welke belanghebbenden welk
oordeel hebben.

4.5.4

Oordelen deskundigen
Op verschillende plekken van het analysekader wordt gevraagd naar
het oordeel van (onafhankelijke) deskundigen. Aan de samenstelling
van de groep van onafhankelijke deskundigen zijn, naast praktische
eisen als ‘beschikbaar zijn gedurende de onderzoeksperiode’ en ‘geen
conflict of interest’, de volgende eisen gesteld:
- het in relatie tot de diverse deelprojecten deskundig zijn op één
van de te onderzoeken terreinen
- het hebben van kennis op het gebied van toezicht
- het op de hoogte zijn van de politieke en de maatschappelijke
discours.
De oordelen van de experts en deskundigen zijn niet apart zichtbaar
gemaakt maar opgenomen in het oordeel van Twynstra Gudde.
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4.5.5

Wijze van oordeelsvorming
De wijze van verslaglegging is zodanig, dat het eigen onafhankelijk
oordeel van de onderzoekers nadrukkelijk naar voren komt. Het
oordeel is onderbouwd. Steeds wordt aangegeven op welke beantwoording van welke vragen het oordeel is gebaseerd. We merken
nogmaals op dat in sommige dossiers volstaan diende te worden met
het weergeven van meningen (o.a. bij een aantal vragen uit het
dossier Relatie V&W/DGTP). En dat hebben we dan ook gedaan.

4.5.6

Het gebruik van het kader
De ex-ante opbouw van het analysekader heeft zich gedurende het
verloop van het onderzoek gemanifesteerd. Daar waar nodig is het
analysekader aangevuld, zie bijvoorbeeld 3.3.1.
Deze aanvullingen hebben plaatsgevonden binnen de mogelijkheden
van de beschikbare onderzoekstijd, menskracht en middelen.
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