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VISIE OP DE TELECOMMUNICATIE- EN POSTMARKTEN IN NEDERLAND
Toespraak van Jens Arnbak, voorzitter OPTA

Nieuwspoort, donderdag 10 mei 2001

Het gesproken woord geldt!

Mevrouw de Staatssecretaris, dames en heren,

Welkom bij de presentatie van OPTA’s visie op de telecom- en postmarkten in
Nederland, en van ons jaarverslag over het jaar 2000. Een bijzonder welkom
aan u, mevrouw De Vries. Dank voor uw  bereidwilligheid om hier luister bij
te zetten vanochtend.

De postmarkt
De  ‘P’ in OPTA staat voor Post – het onderdeel van ons toezicht op de
Nederlandse communicatiesector dat doorgaans minder in de publieke
belangstelling staat dan de flitsende elektronische communicatie. Toch doet
de situatie op de postmarkt denken aan het voorbeeld van de
telecommunicatie vier jaar geleden. Toen moest het telefoonmonopolie
worden opengebroken; daartoe werd OPTA opgericht. In de postmarkt is er
nog steeds een monopolie van TPG, dat het grootste aantal brieven  omvat,
namelijk die onder 100 g. Maar ook in de vrije sector had TPG in 2000 een
marktaandeel van 95% van de brieven tot 500 gram, en 85% van het
drukwerk. De concurrentie in deze netwerksector valt dus tegen. Dat komt
vooral door getreuzel met de liberalisering in de EU -  met name door
tegenstand in grote lidstaten met staatsbedrijven. Staatssecretaris de Vries,
de heer Scheepbouwer én het college van de OPTA zijn allen uitgesproken
vóór een snellere liberalisering. TPG presteert beslist niet slecht in
vergelijking met het buitenland – ook niet in het buitenland!

Maar als Nederlandse consumenten en bedrijven nog geen keuze hebben
tussen meer aanbieders op een welfungerende markt, zal het publieke belang
moeten worden beschermd door de overheid. Zo heeft U, mevrouw De Vries,
onlangs TPG bewogen om minder radicaal te snoeien in haar postvestingen
dan eerst aangekondigd. OPTA zal daarop toezicht houden. Ook de kwaliteit
van de dienstverlening van TPG in de monopoliemarkt noopt tot scherpere
toezicht: de gemiddelde verzendtijd van brieven lijkt langer te worden, en
wordt nog niet gemeten voor met de hand geadresseerde brieven van de
gewone burger.



2

Andere concrete inspanningen van OPTA zijn de invoering van een
toerekeningsysteem van kosten en opbrengsten van TPG.  Gestoeld op dat
systeem zal OPTA een advies voorbereiden met een evaluatie van de huidige
milde toetsing van de posttarieven.  Zijn deze tarieven nog een juiste
afspiegeling van de gemaakte kosten én van de efficiencywinsten van TPG,
met name na het sluiten van zoveel postkantoren?  Daarbij moeten wij niet
vergeten, dat effectieve concurrentie uiteindelijk een veel beter alternatief is
dan prijstoezicht op een monopolist. Daarom stelt OPTA voor om ook de
wenselijkheid te bezien van betere toegang van nieuwe concurrenten tot het
netwerk van TPG.    

De telecommunicatiemarkt
Zoals gezegd is de liberalisering van de telecommunicatiemarkt minstens vier
jaar verder dan de postmarkt. Bovendien heeft deze markt zich veel
turbulenter ontwikkeld. Dat komt deels door razendsnelle technologische
ontwikkelingen, vooral in de ICT-sector – denk aan het internet, niet eens
genoemd in de huidige telecommunicatiewetgeving van 1998. Belangrijk op
dit moment is helaas ook de kentering in de afgelopen acht maanden op de
mondiale kapitaal- en aandelenmarkten.  Die kentering is versterkt,  zo niet
veroorzaakt, door het hoge ambitieniveau en optimisme van veel nationale
oud-monopolisten over buitenlandse expansie, met name via dure UMTS-
vergunningen.

De materië le en operationele werkelijkheid in de telecommunicatiemarkt
weerspiegelt de huidige malaise (nog) niet volledig. Maar ik verwacht wel in
de komende maanden een aantal weerbarstige vragen over de mogelijkheid
van doorberekening in de binnenlandse tarieven van extra kapitaalkosten
van de buitenlandse ambities. Dan zou voor het OPTA-college de vraag
voorop staan welke binnenlandse gebruikers nog gebonden zijn aan één
leverancier, en welke al een eigen keuze kunnen maken om over te stappen
naar een goedkopere concurrent.

Gelukkig is in Nederland de concurrentie op de telecommunicatiemarkt in de
afgelopen vier jaar veel effectiever geworden. Veel gebruikers – en niet
alleen de zakelijke grootgebruikers - hebben nu inderdaad de keuze tussen
verschillende aanbieders gekregen. Prijzen zijn daardoor flink gedaald, met
name  voor nationaal en internationaal verkeer;  de werkgelegenheid is sterk



3

gestegen, en nieuwe diensten zijn in de markt gezet, ook door de aanbieders
van mobiele telefonie. De straks uit te reiken marktmonitor geeft
voorbeelden van dergelijke gunstige effecten van de eerste fase van de
liberalisering in de afgelopen vier jaar.

Wat blijft achter?
Op grote delen van de telefoonmarkt heeft de gewone consument echter nog
weinig keuzemogelijkheid. Met name in lokale telefonie, voor veel
consumenten het belangrijkste gebied, heeft KPN een marktaandeel van ruim
boven 90%.   Bovendien is juist daar geen sprake van gelijke toegang voor
concurrenten tot KPN’s netwerk, vooral door de traditioneel geheel
onvergelijkbare tariefstructuren voor concurrenten en voor KPN’s eigen
abonnees. Dit probleem is inmiddels bekend als de prijssqueeze.

De cruciale factor in het oplossen van dit probleem is bevordering van meer
lokale concurrentie. Dit kan door een mix van remedies. Ik noem er vijf:
• ontbundeling van de koperen aansluitlijn naar KPN’s abonnees ten

behoeve van concurrenten
• toegang tot netwerken van aanbieders met aanmerkelijke macht op een

bepaalde lokale markt
• kortere levertijd voor huurlijnen
• meer efficiënte en vooral snellere beslechting door OPTA van geschillen

over toegangsvoorwaarden of weigering van levering
• een structurele oplossing van de prijssqueeze-problematiek, zo nodig in

verdere samenwerking met de NMa.

De regelgeving en de toekomst van het toezicht
OPTA heeft de eerste periodieke evaluatie voorgeschreven in de OPTA-wet nu
achter de rug. Dat heeft veel tijd en afleiding van onze gewone taken gekost.
De onderzoekers concludeerden dat OPTA op een voldoende tot goede wijze
heeft bijgedragen aan de totstandkoming van marktwerking en zo een
nuttige taak vervult. Ook de toekomstige EU-regelgeving komt neer op  een
stevig pakket nieuwe sectorregels. Pas naarmate de concurrentie effectiever
wordt, zullen die scherpe regels minder nodig worden.

OPTA past dit beginsel van terugtred waar mogelijk overigens nu al toe; het
college intervenieert niet of nauwelijks meer in de prijzen voor
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internationale en nationale telefonie, waar flinke concurrentie al zorgt voor
prijsdiscipline. Dat principe wordt ook een grondslag van de nieuwe Europese
telecom-regels. Deze regels krijgen wel een bredere werking dan nu en zullen
bijvoorbeeld ook gelden voor toegang tot het internet en tot kabelnetten.
Hiertoe zal worden aangesloten op de marktanalyse in het gewone
mededingingsrecht, maar wel op gebieden voorgeschreven aan de nationale
toezichthouders door de Europese Commissie.

De bedoeling van die periodieke prescripties van de Commissie is tweeledig:
een tijdige en grotere  harmonisatie van de Europese binnenmarkt, én
grotere  voorspelbaarheid en investeringszekerheid voor aanbieders van
netwerken dan het gewone mededingingsrecht kan bieden. Want de
sectorspecifieke telecom-regels moeten voor TOTSTANDKOMING van nieuwe
concurrentie zorgen, terwijl de algemene mededingingsregels niet meer
beogen dan  INSTANDHOUDING van de concurrentie op rijpe markten.

Naast meer concurrentie dienen sectorregels ook andere publieke doelen en
belangen. Denk aan bijvoorbeeld

• de zekerheid van doorverbinding naar gebruikers van andere netwerken
• de bescherming van de persoonsgegevens
• behoud van schaarse telefoonnummers bij overstap of verhuizing, en
• minder antenne-opstelpunten door meer gezamenlijk gebruik.

Deze regels zijn meestal niet asymmetrisch van aard, maar richten zich tot
alle aanbieders in gelijke mate.

Zolang netwerkmarkten sterke oligopolistische belemmeringen behouden,
blijft een waakhond geboden, met een fijne neus voor problemen rondom
effectieve concurrentie en andere publieke belangen van de sector. Uiteraard
moeten die belangen ook in een goed geplaatse hok voor de waakhond
vertaald worden - als die waakhond tenminste iets moet voorstellen.

Mevrouw de Staatssecretaris, ook daarom ziet het college graag uit naar een
constructieve en effectieve samenwerking met de regelgevende Europese en
nationale overheden op het terrein van de fysieke en elektronische
communicatienetten die steeds vitaler zullen worden voor onze economie,
kennis – en zelfs algemene beschaving. Graag wil ik u nu OPTA’s visie op deze
markt en ons jaarverslag 2000 aanbieden.


