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Voorwoord

Voor u ligt de visie van OPTA over de stand van zaken op de telecommunicatie- en postmarkt. Die visie is 
gebaseerd op onze ervaringen en activiteiten in het jaar 2000, zoals weergegeven in het jaarverslag, en op het
beeld van de Nederlandse telecom- en postmarkten, de marktmonitor, die ook is opgenomen.

Visie, marktmonitor en het als apart document verschijnende jaarverslag geven een beeld van de concurrentie-
ontwikkelingen in vaste en mobiele telefonie, internet, kabel en post. In vogelvlucht geeft dit een indruk van
het werkveld waarin OPTA zich begeeft met als missie: bestendige concurrentie en bescherming van de keuze-
vrijheid van eindgebruikers.

De concurrentie is in 2000 over het algemeen toegenomen, prijzen voor eindgebruikers (bedrijven, consumenten)
zijn gedaald, investeringen en werkgelegenheid zijn gestegen, nieuwe diensten worden geïntroduceerd. Door
oplegging van toegangsverplichtingen en het beslechten van geschillen tussen aanbieders kon de concurrentie
zich zowel in diensten als in netwerken verder ontwikkelen. Enkele voorbeelden: de invoering in 2000 van 
carrier preselectie (CPS) betekent dat gebruikers makkelijker kunnen kiezen voor een concurrerende aanbieder
van telefonie. Nummerportabiliteit – het meenemen van je telefoonnummer naar een andere telecomaanbieder –
is al langer een groot succes. Ook dit instrument maakt kiezen makkelijker. 

Toch blijven er belangrijke punten waaraan aandacht moet worden besteed. Ook hier enkele voorbeelden: con-
currerende aanbieders zitten steeds vaker klem door een te kleine marge tussen eindgebruikerstarieven die over
de hele linie zijn gedaald als gevolg van meer concurrentie, en gestegen interconnectietarieven – de zogeheten
prijssqueeze. Voor dit probleem is dringend een oplossing gewenst en die zal OPTA ook bieden. Directe toegang
tot het aansluitnet van KPN is cruciaal voor concurrenten om bijvoorbeeld snel internet (via ADSL) aan te bieden.
Hier is meer laagdrempelige toegang nodig. De instrumenten hiervoor zijn inmiddels gereed en worden nu toe-
gepast, zodat alle concurrenten gelijke kansen hebben. 

Verdere liberalisering van de postmarkt laat in Europees perspectief nog op zich wachten. Op de Nederlandse
markt is wel een relatief groot deel van het briefverkeer inmiddels vrijgegeven voor concurrentie. Op de aan TPG
voorbehouden markt voor verzending van brieven tot 100 gram is sprake van een monopolie. Dit wordt enigs-
zins ingeperkt door de nieuwe regels voor toegang tot postbussen, waarvoor OPTA richtsnoeren heeft vast-
gesteld. De dienstverlening van TPG, zoals de overkomstduur, is voor 2001 een punt van aandacht. 

Het functioneren van OPTA in de eerste jaren van haar bestaan is inmiddels geëvalueerd. Onafhankelijke onder-
zoekers hebben vastgesteld dat OPTA ruimschoots voldoet aan de gestelde eisen over het maken én bewaken
van concurrentie. In het lopende jaar zal ook duidelijk worden hoe de nieuwe Europese telecommunicatieregels
eruit zullen zien. Als iets duidelijk naar voren komt uit de evaluatie en het voorgenomen Europese beleid, is het
dat stevige regels en toezicht voorlopig nodig zullen blijven om te zorgen dat de al bereikte voordelen van con-
currentie behouden blijven en verder uitgebouwd kunnen worden. Voor de kortere termijn – 2001 – geldt dat
OPTA zich verder zal inspannen om te zorgen voor toegang én tempo opdat concurrenten tijdig gelijke kansen
hebben, en eindgebruikers meer keuzemogelijkheden krijgen.

Het college dankt directie en medewerkers voor de inspanningen die zij in 2000 hebben geleverd ter versterking
van effectieve concurrentie en keuzevrijheid.

Den Haag, 31 maart 2001

Mevrouw mr. L.Y. Gonçalves – Ho Kang You
Jhr. mr. H.A. van Karnebeek, vice–voorzitter
Prof. dr. J.C. Arnbak, voorzitter
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Missie

OPTA stimuleert bestendige concurrentie in de 
telecommunicatie- en postmarkten. Dat wil zeggen:
een duurzame situatie waarin particuliere en 
zakelijke eindgebruikers een keuze kunnen maken
tussen aanbieders en tussen diensten, zodanig dat
het prijs- en kwaliteitsaanbod op de diverse deel-
markten totstandkomt door effectieve marktprikkels.
Bij onvoldoende keuze beschermt OPTA eind-
gebruikers.
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Marktklimaat en beursklimaat
Het jaar 2000 was qua beursklimaat voor de tele-
communicatiesector een omslagjaar. De tot over-
spannen niveau gestegen verwachtingen zijn medio
2000 omgeslagen in het tegendeel. Dit is gebeurd na
de eerste UMTS-veilingen, waarbij de nationale over-
heden relatief grote bedragen uit de markt haalden.
Dit heeft significante gevolgen gehad voor de aan-
delenkoersen van de gehele ICT-sector. Het hier
geschetste beeld is een internationaal plaatje: 
duidelijk is dat financiële markten en telecom-
markten sterk geïnternationaliseerd zijn en dat
ontwikkelingen in het buitenland gevolgen hebben
voor de Nederlandse situatie.

De materiële werkelijkheid op de telecommarkten
weerspiegelt deze klimaatsverandering vooralsnog
niet. De concurrentie is sterker geworden. Prijzen
voor afnemers zijn stevig gedaald. Er worden nieuwe
diensten en technologieën ontwikkeld, zoals ADSL.
Het investeringsniveau stijgt, evenals de werkgele-
genheid. De marktmonitor laat hiervan sprekende
cijfers zien.

Zoals hierna wordt aangegeven zijn er niettemin
indicaties dat het beursklimaat doorwerkt naar het
investeringsklimaat en via die weg ook de ontwik-
keling van concurrentie in de telecommarkt kan
beïnvloeden. Onder deze omstandigheden blijft de
uitdaging voor OPTA, net als in voorgaande jaren,
om voorwaarden te scheppen voor effectieve concur-
rentie en die te bewaken.

Markten werken beter, maar zijn kwetsbaar
Grote marktspelers zijn bezig om oude posities te
behouden en tegelijkertijd – op andere markten –
nieuwe posities op te bouwen. Hen gaat het erom,
een voldoende internationale omvang te bereiken
waarop zij de in deze netwerkmarkten aanwezige
schaalvoordelen maximaal kunnen benutten. Zij zijn
geplaatst voor de noodzaak naar een interne cul-
tuuromslag, gekoppeld aan de wens van het overzet-
ten van hun sterke machtsposities naar nieuwe

markten, zoals bijvoorbeeld UMTS of snel internet. 
Toetreders ervaren concurrentie op een heel andere
manier. Zij moeten in korte tijd een aanvaardbare
business case opbouwen, tegen de grote gevestigde
ondernemingen in de markt. Deze gebruiken hun 
leidende positie in de markt onder meer om toe-
tredende partijen een hard battle te presenteren bij
binnenkomst (naast het streven hun positie in de
sector te behouden of uit te ontwikkelen). Op dit
vlak is toezicht in de sector nog broodnodig. Hierbij
moeten dan wel geschikte instrumenten aanwezig
zijn. Dat is niet altijd het geval. 

Vaste telefonie 
Investeringen, die dienen als motor voor de verdere
ontwikkeling van de sector, zijn in het jaar 2000
toegenomen. Het betreft hier zowel investeringen in
de traditionele dienstverlening (vaste telefonie) als
investeringen in het technologische platform voor
de toekomst. KPN is sinds eind jaren ’90 bezig met
een inhaalslag; het beeld in de periode na de beurs-
gang in 1994 was dat KPN te weinig investeerde in
vaste telefonie en achterbleef in internationaal
opzicht. Toenemende concurrentie heeft deze situ-
atie doen veranderen. Ook concurrenten in de markt
voor vaste netwerken investeren fors in dit segment,
zoals blijkt uit de marktmonitor. 

Oude en nieuwe netwerken 
Netwerkcapaciteit is een zaak die vanuit publiek
belang goed bewaakt moet worden. Er is een zeer
sterke groei van de behoefte aan capaciteit. 
Een sprekend voorbeeld is de supersnelle groei van
het internetverkeer. De introductie van breedband 
– snel – internet geeft hieraan een extra impuls. 
Ook het invoeren van nieuwe prijs- en tariefsystemen
– bellen en internetten zonder telefoontikken – leidt
tot extra capaciteitsbehoefte. 

Voor nieuwe diensten zijn nieuwe netten en technie-
ken nodig. Een flink deel van de investeringen in de
markt is daarop gericht. Concurrenten richten zich
vooral op het uitrollen van netwerken voor het ver-
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lenen van breedbanddiensten. Maar nieuwe diensten
lopen ook langs oude toegangswegen. Hét voorbeeld
is hier het aansluitnet – de koperen telefoonlijn van
wijkcentrale naar woonhuis. Er moet vooral door de
incumbent – KPN – geïnvesteerd worden in het
geschikt maken van deze oude netten voor nieuwe
diensten. In zekere zin is hier sprake van een legacy-
probleem: ook oude netwerken moeten onderhouden
en verbeterd worden, zolang de meerderheid van de
gebruikers deze blijft bezigen. Ook andere operators
investeren veel in nieuwe netten. 

Bij alle dynamiek is een basisvoorwaarde dat het 
traditionele telefoonverkeer goed functioneert. Dat
vereist dat niet alleen KPN, maar ook concurrenten
over voldoende netwerkcapaciteit beschikken om
aan de vraag te voldoen. Voor de incumbent bete-
kent dit, dat hij én in oude netwerken én in nieuwe
netwerken moet investeren.

In een omgeving van concurrentie is het investe-
ringsniveau de resultante van vele beslissingen van
marktspelers. De regels over interconnectie, leve-
ring, toegang tot netwerken bepalen voor een deel
dat investeringsklimaat. De evaluatie van OPTA door
onafhankelijke onderzoekers geeft aan dat hier een
goede balans wordt betracht tussen diensten- en
infrastructuurconcurrentie. Die indicatie blijkt ook
uit een recente studie naar de effecten van regule-
ring op het investeringsklimaat.

Voldoende netwerkcapaciteit is een belangrijke voor-
waarde voor de voorziening van telecomdiensten.
Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van concurren-
tie in de telecommarkten. Ondanks de op zich goed
gerichte prikkels op het investeringsklimaat kunnen

er toch risico’s zijn voor onderinvestering. Het is
dan ook aan te bevelen om in het wettelijk instru-
mentarium een last resort-voorziening op dit punt
op te nemen. Dit zou kunnen naar analogie van de
aanpak in de energiemarkt, waar als sluitstuk op de
liberaliseringregulering een aanwijzingsbevoegdheid
inzake investeringen in netwerken bestaat. 

Prijzen dalen
De concurrentie op de markt voor vaste openbare
telefonie heeft in 2000 een impuls gekregen door
carrier preselectie, waaraan KPN verplicht is mee te
werken. Op de vaste markt voor telefonie is mede
daardoor meer concurrentie totstandgekomen. KPN
neemt op het gebied van lokale en regionale retail-
prijzen een agressieve prijsleiderspositie in. Het in
1999 ingevoerde systeem van prijsplafonds geeft
KPN de plicht om over een periode van drie jaren de
consumentenprijzen – vertaald naar een mandje van
diverse diensten – te laten dalen. Globaal gezegd
moet die daling over drie jaar ruim 15% zijn voor
het hele mandje, te corrigeren voor inflatie. 

De carrier (pre)selectie aanbieders concurreren met
name op de markten voor nationaal en internatio-
naal verkeer. Binnen het basisgebied is bellen met
KPN altijd goedkoper. Carrier preselectie aanbieders
die wel lokale telefonie aanbieden maken daar ver-
lies op. Met name op de lokale telefoniemarkt is de
concurrentie minimaal.

Prijssqueeze bedreigt ontwikkeling
concurrentie
Retailtarieven zijn fors gedaald, aanzienlijk sterker
dan interconnectietarieven. Daardoor zijn de marges
– het verschil tussen retail- en inkooptarieven
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Onderzoek Brunel University: investeringsgedrag beïnvloed door toegangsregime

Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en OPTA blijkt dat hoewel de
tarieven voor eindgebruikers in 2000 verder zijn gedaald, dit de aanbieders niet geremd heeft in het
doen van investeringen. Het blijkt dat investeringen worden aangedreven door langetermijnstrategische
motieven en dat korte termijn prijsontwikkelingen daarop weinig invloed hebben. Toegangsregels heb-
ben wel degelijk invloed op investeringsgedrag. Op lange termijn is een beleid van kostengeoriënteerde
tarieven (op basis van een LRIC-model) nodig, omdat infrastructuurconcurrentie dan tot een voldoende
niveau zou moeten zijn geïntensiveerd. Voor de korte termijn wordt aanbevolen prikkels te geven voor
dienstenconcurrentie, waarbij nieuwe toetreders worden gestimuleerd tot het aanleggen van eigen net-
ten, door geleidelijke verhoging van toegangstarieven. Zo’n regime voert OPTA voor toegang tot de ont-
bundelde aansluitlijn van KPN in de vorm van een jaarlijks stijgend toegangstarief voor marktpartijen
voor een periode van vijf jaar.



(interconnectie) – voor concurrenten minimaal 
of soms negatief. Deze prijssqueeze bedreigt de 
ontwikkeling van gezonde concurrentie op langere
termijn, omdat deze werkt als toetredingsdrempel
voor nieuwe aanbieders. Met name regionale carrier
(pre)-selectie-aanbieders ondervinden hiervan veel
last.

OPTA en NMa hebben, om het probleem van de prijs-
squeeze aan te pakken, richtsnoeren vastgesteld die
voorgestelde tariefsverlagingen van KPN toetsen op
kostengeörienteerdheid. Wanneer blijkt dat KPN
diensten onder de kostprijs aanbiedt moeten of
retailtarieven omhoog, of wholesale(interconnectie)-
tarieven naar beneden.

Squeeze moet vóór 1 juli 2001 opgelost
Toepassing van een squeeze-toets betekent dat
wordt bekeken of KPN retailtarieven onder kostprijs
hanteert. De toets betekent dat KPN tegen dezelfde
voorwaarden als derden bij zichzelf het netgebruik
zou moeten inkopen (non-discriminatie). Per 1 juli
2001 zal in elk geval de squeeze op lokale telefonie
moeten zijn opgelost. Op die datum wordt het
nieuwe systeem van interconnectietarieven van
kracht. De verlaging die hiervan uitgaat zal de
squeeze verlichten. Indien er nog een resterend pro-
bleem blijft, dan zal de oplossing gevonden worden
in tijdelijk nog lagere interconnectietarieven. Verder
zal OPTA zich richten op het structureel oplossen
van deze squeeze-problematiek. Bezien wordt of dit
al dan niet in combinatie met het herstructureren
van retailtarieven moet gebeuren. Wat dat laatste
betreft: het feit dat prijzen niet alleen maar kunnen
dalen laat zien dat telecom steeds meer een normale
markt wordt. Het gaat niet per definitie steeds om
afgedwongen verlaging van prijzen door monopolis-
ten. Waar marktomstandigheden veranderen, kan dat
ook leiden tot prijsfluctuaties en dus: soms ook ver-
hogingen. 

Om een structurele prijs-squeeze te voorkomen zullen
maatregelen worden genomen om het kostentoereke-
ningssysteem te verbeteren en de tariefstructuren
voor retaildiensten en interconnectie beter op elkaar
af te stemmen. Dit kan betekenen dat de traditionele
structuur van binnen-basis- en buiten-basistarieven
herziening behoeft. Het beleid van OPTA is er ook bij

de oplossing voor squeeze op gericht, dat prijzen de
juiste prikkels voor make or buy-beslissingen geven
aan alle telecomoperators. 

Nieuw model voor interconnectietarieven 
Per juli 2001 zal OPTA een nieuwe methode invoeren
voor het beoordelen van de interconnectietarieven
van partijen met aanmerkelijke marktmacht. Het
bestaande tariefmodel maakt namelijk geen verschil
tussen tarieven voor het ophalen van verkeer 
(originating access) en het afleveren van verkeer
(terminating access). Dit terwijl de concurrentie op
beide deelmarkten nogal kan verschillen. Omdat op
de markt voor het ophalen van telefoonverkeer 
concurrentiedruk kan zijn – zie de aanbieders van
carrier (pre)select en mobiele telefonie – kan het
regime daar soepeler zijn dan voor het afleveren van
verkeer. Op die deelmarkt is nagenoeg geen concur-
rentiedruk: degene die belt kiest in beginsel niet
zelf welke telecomoperator zijn gesprek aflevert,
want die keuze is al gemaakt door degene die gebeld
wordt. Voor het afleveren van gesprekken is dan ook
een strengere tariefregulering nodig, om zo vol-
doende efficiëntiedruk te zetten op deze deel-
markten. 

De overgang naar het nieuwe interconnectiemodel
heeft tot doel om kosten voor de toetreders op de
markt te reduceren en tevens voldoende prikkels te
geven voor infrastructuurconcurrentie – het uitrollen
van eigen netwerken door partijen die veel verkeer
ophalen. 

Toegang à tempo
Concurrentie gaat zeker niet alleen over prijzen en
tarieven. Het gaat ook om kwaliteit en innovatieve
diensten. Concurrenten moeten daarbij niet kunst-
matig op achterstand worden geplaatst. Voor een
evenwichtige ontwikkeling van concurrentie is het
zaak dat spelers zoveel mogelijk gelijke kansen heb-
ben en er niet van meet af aan in nieuwe markten
scheve ontwikkelingen in de marktmacht ontstaan.
Dit betekent ook dat de toezichthouder ervoor
waakt, dat bestaande marktmacht niet met averse
effecten voor de concurrentie wordt overgeheveld
naar nieuwe markten. 
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ADSL – snel internet
ADSL is een voorbeeld van innovatie die verstrek-
kende gevolgen voor de markt heeft. Voor zakelijk
gebruik zijn breedbanddiensten al niet meer weg te
denken. De huurlijnenmarkt voor hoge capaciteit
huurlijnen groeit al jaren bijzonder sterk, en hier
zijn de marktaandelen al aardig gelijk verdeeld. Toch
zijn de beschikbaarheid en de prijs op de huurlijnen-
markt nog zeer problematisch. De wachttijden voor
het verkrijgen van huurlijnen zijn lang en de prijzen
zijn, vergeleken met andere landen, nog hoog. OPTA
werkt eraan dat dit probleem in 2001 is opgelost en
dat geen grote afwijkingen met de praktijk in andere
EU-landen meer bestaat.

Ook voor de consumentenmarkt is snel internet een
belangrijke nieuwe dienst. In 2000 is de ontwikke-
ling hiervan achtergebleven op de voorspellingen.
Dat is niet anders in de meeste Europese landen. 
De komende één à twee jaar zijn bepalend voor de
verdere ontwikkeling van ADSL en de concurrentie-
verhoudingen in deze nieuwe markt. Om dat proces
te begeleiden is sinds 1 januari 2001 een Europese
Verordening van kracht, die rechtstreeks aan de toe-
zichthouders extra middelen geeft voor waakzaam-
heid en ingrijpen waar nodig.

Een cruciaal element in de ontwikkeling van nieuwe
diensten is de ontbundeling van de aansluitlijn. Dit
is een bron van vertraging bij de invoering van
ADSL. OPTA heeft hiervoor reeds sinds 1998 stappen
gezet. In 2000 is het tarief voor ontbundeling vast-
gesteld. Ook zijn richtsnoeren voor collocatie – het
plaatsen van apparatuur van concurrenten in centra-
les van KPN – vastgesteld. OPTA heeft in 2000 te
maken gehad met een aantal geschillen over met
name operationele problemen (vaak capaciteits-
problemen) bij bijzondere toegang tot het KPN-net-
werk. Het is zaak dat investeringen in voldoende
mate én op tijd worden gedaan om collocatie moge-
lijk te maken. De richtsnoeren bevatten regels voor
een evenwichtige verdeling van rechten en plichten
tussen incumbent en vragers van toegang met de
focus dat toegang à tempo moet plaatsvinden. 

Uitkoppeling van internetverkeer naar datanetwer-
ken leidt ook tot vermindering van de capaciteits-
problemen in het vaste telefoonnet. Bovendien zorgt

uitkoppeling ervoor dat de aanbieder zelf de relatie
met de klant kan onderhouden. Innovatieve tarieven
– internet-zonder-tikken – kunnen hierdoor een
impuls krijgen. Zo’n tikkenloos-tarief zal naar ver-
wachting in de toekomst veel belangrijker gaan wor-
den, bijvoorbeeld als verschillende diensten worden
gebundeld binnen één pakket en voor een vaste prijs
worden geleverd. 

Voor een evenwichtige ontwikkeling van concurren-
tie is het zaak dat concurrenten van KPN op precies
dezelfde condities als KPN zélf, toegang tot consu-
menten hebben. De uitgangspunten rond non-discri-
minatie zullen zó worden toegepast dat KPN niet
anderen mag afhouden van toegang tot zijn centra-
les omdat KPN zélf nog niet gereed is. De incumbent
dient niet de ontwikkelingen in de markt te bepalen,
maar moet wel vergoed worden voor zijn infrastruc-
turele inspanningen. 

FRIACO
Ook ten aanzien van nieuwe systemen van tarieven
geldt dat de incumbent niet vernieuwing door andere
spelers mag tegenhouden. Zo heeft OPTA goedge-
keurd dat aan Worldcom tegen een vast tarief inter-
connectiecapaciteit moet worden geboden, opdat
deze operator aan eindgebruikers nieuwe diensten
kan aanbieden. Hierbij is overigens het eerder gesig-
naleerde probleem goed merkbaar dat nieuwe dien-
sten via oude netten lopen. Dat kan leiden tot capa-
citeit- en investeringskwesties. Die moeten worden
opgelost, omdat anders concurrentie onvoldoende
van de grond kan komen. In OPTA’s visie moet dat
zonodig leiden tot extra sturingsinstrumenten. 

Mobiele markt
De marktmonitor laat zien dat de mobiele markt in
2000 weer zeer sterk is gegroeid. Er zijn inmiddels
ruim 10 miljoen Nederlanders met een mobiele 
telefoon. De concentratie van marktaandelen in de
markt is verder afgenomen. Door de mogelijkheid
van nummerbehoud (portabiliteit) is overstappen
naar een andere aanbieder in 2001 makkelijker
geworden. Dit heeft ook bijgedragen aan de groei
van de drie nieuwe aanbieders van mobiele tele-
fonie. Wanneer de markt in een verzadigingsfase
komt zal nummerbehoud alleen maar belangrijker
worden als prikkel voor concurrentie. 
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Goede concurrentie?
De mobiele markt wordt vaak genoemd als voorbeeld
van een telecommarkt, waar de concurrentie goed op
gang is gekomen. Dat is maar ten dele waar.
Tarieven zijn weliswaar gedaald, maar daarbij moet
worden bedacht dat de markt een enorme groei
heeft doorgemaakt, zodat vaste kosten per eenheid
alleen al door volumegroei navenant gedaald zijn.
Het is niet meer dan logisch dat dit aan gebruikers
ten goede komt. Dat betekent nog niet dat er dus
ook overal goede concurrentie is. Dit beeld is sterk
gedifferentieerd. 

Te constateren valt wel dat er een hevige concurren-
tie is op de markt voor nieuwe abonnees. Die con-
currentie speelt zich vooral af op het terrein van
kortingen op toestellen. Onduidelijk is of sprake is
van concurrentie op abonnementstarieven en op tik-
ken. De marktdoorzichtigheid op de mobiele markt
laat veel te wensen over. Het college heeft stellig de
indruk dat er een overmatig accent ligt op gadget-
concurrentie – het aantrekken van nieuwe klanten
(steeds vaker zijn dat overstappende klanten) met
weer het nieuwste model toestel. Het hanteren van
hoge kortingen vermindert meer rationele consumen-
tenkeuzes en is eigenlijk niet gewenst. 

Markten werken hier nog niet goed. De concurrentie
op de markt voor nieuwe abonnees wordt nog steeds
gefinancierd uit de nog steeds veel te hoge tarieven
voor het bellen van vast naar mobiel. Hierdoor is
sprake van kruissubsidiëring. Deze was wellicht nog
te rechtvaardigen in een vroege ontwikkelingsfase,
maar thans zeker niet meer. De tarieven voor vast
naar mobiel zullen meer in lijn met kosten moeten
komen. Dat zal ook een rem zetten op gadget-
concurrentie en zo de marktwerking kwalitatief 
verbeteren.

Het knelpunt zijn de aflevertarieven van mobiele
operators. De marktstructuur bij vast-mobiele
gesprekken geeft geen goede prikkels voor kosten-
efficiëntie. Dit is een imperfectie die volgt uit de
conventie van beller betaalt. Eindgebruikers letten
bij de keuze van een aanbieder bij wie zij een abon-
nement of pre-paid toestel nemen niet op de prijs
die anderen moeten betalen om hen te bellen. De
tot dusver genomen maatregelen – het aanwijzen

van KPN en Libertel als partij met aanmerkelijke
marktmacht op de mobiele markt – hebben nog niet
het beoogde effect gesorteerd. Ook het stimuleren
van tariefdifferentiatie heeft op deze deelmarkt wei-
nig effect, gezien het ‘beller betaalt’-principe, en
mogelijk ook omdat het de markttransparantie niet
blijkt te vergroten.

Toegang tot mobiele markten
Voor OPTA is deze kwestie in 2001 een belangrijk
aandachtspunt. Onderzocht wordt welke instrumen-
ten goede concurrentie – dus zowel concurrentie op
alle relevante deelmarkten als concurrentie op tikken
en niet op gadgets – kunnen versterken. Nagegaan
wordt of een zwaardere aanwijzing – voor de vaste
en mobiele markt tezamen – dit effect zou hebben.
Ook wordt bezien of er ruimere toegang moet komen
voor onafhankelijke dienstenaanbieders op mobiele
netten – zogeheten mobiele virtuele netwerkaanbie-
ders. Als dat nodig is voor goede concurrentie op
dienstenniveau zal OPTA maatregelen nemen voor
ruimere toegang.

Dat de mobiele markt gebreken heeft blijkt ook wel
uit de bijzonder hoge tarieven voor internationale
roaming – bellen van en naar het buitenland. Dit is
een grensoverschrijdend probleem. Dit vraagt dan
ook een internationale oplossing. In het samenwer-
kingsverband van de Europese toezichthouders zul-
len hiervoor in 2001 initiatieven worden genomen
om dit probleem op te lossen. Het is echter waar-
schijnlijk dat hiertoe de regelgeving moet worden
aangepast.

Antennes
Een knelpunt op de mobiele markt betreft antennes.
Er is een tekort aan locaties waar antennes geplaatst
kunnen worden en er bestaan problemen bij het ver-
krijgen van (gemeentelijke) vergunningen voor het
plaatsen van antennes. Een van de oplossingen voor
dit probleem is om de antennemasten die er al zijn
beter te benutten (site-sharing). Deze remedie
spoort ook goed met de beleidslijn in de Vijfde Nota
op de Ruimtelijke Ordening inzake intensivering van
het ruimtegebruik. De nieuwkomers op de markt
ondervinden problemen met de voorwaarden waarte-
gen en de termijnen waarop site-sharing wordt gele-
verd door KPN Mobile en Libertel. OPTA heeft daarom
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begin 2000 regels opgesteld over het delen van
antenne-opstelpunten. De rechter meent dat dit 
buiten de bevoegdheden van OPTA valt (OPTA kan
geen uitspraken doen over antennes op daken). 
Naar verwachting zal een voorstel voor wijziging van
de Telecommunicatiewet op dit punt echter in 2001
doorgevoerd worden zodat OPTA betere mogelijk-
heden heeft om de concurrentie op de mobiele 
markt verder te versterken. Deze bevoegdheden zijn
belangrijk, zeker omdat bij het uitrollen van de
nieuwe UMTS-netwerken opnieuw problemen te ver-
wachten zijn met het plaatsen en delen van anten-
nemasten. Er wordt gedacht aan de opzet van een
gezamenlijk netwerk door de vijf UMTS-operators,
waarbij facility sharing het uitgangspunt is. Hier
mag de onderlinge concurrentie niet onder lijden.

UMTS 
Voor de ontwikkeling van de derde generatie mobiele
telefonie – UMTS – kan site-sharing behalve uit
ruimtelijke optiek ook een middel zijn om investe-
ringskosten voor de nieuwe netwerken te beperken.
Tegen de achtergrond van het huidige investerings-
klimaat is momenteel ook aan de orde of het moge-
lijk en wenselijk is dat operators gezamenlijk net-
werken opzetten. Zo’n arrangement kan naar de
mening van het college op gespannen voet staan
met de achterliggende noties van infrastructuurcon-
currentie. Juist het naast elkaar laten bestaan van
netwerken zorgt voor dynamische concurrentie, voor
structurele prikkels en technologische innovatie. Het
aanleggen van een enkel UMTS-netwerk houdt directe
risico’s in voor concurrentie. Het zal dan nodig zijn
om goede toegangswaarborgen te creëren en daarop
toezicht uit te oefenen. Dit betekent in dit scenario
dat structureel specifieke regels nodig zullen zijn. 

Kabel
De core business van de kabelbedrijven blijft nog
altijd het doorgeven van televisieprogramma’s. Bij
doorgifte van omroepen zijn kabelbedrijven verplicht
te voldoen aan redelijke verzoeken tot toegang tot
het netwerk. OPTA heeft ook in 2000 verschillende
geschillen in behandeling gehad over kabeltoegang
door programma-aanbieders. De rol van tv-kabel-
bedrijven als aanbieder van telefonie is nog beperkt.
Kabelbedrijven spelen echter in toenemende mate
een belangrijkere rol wat betreft internettoegang

tegen een vast tarief. De positie van kabelbedrijven
is hier bijzonder te noemen. Kabelbedrijven hoeven
tot op heden geen toegang tot hun netwerk te 
verlenen aan andere telecombedrijven of internet-
providers. Op dit moment betekent dit dat zij bij het
aanbieden van breedband- c.q. tikkenloze diensten
vaak een regionale monopoliepositie hebben. In het
kader van het kabinetsvoornemen de kabelbedrijven
te verplichten ook toegang te verlenen aan andere
partijen (vooral internetproviders), wordt momenteel
de markt geconsulteerd over de door OPTA en NMa
opgestelde analyse van de markten voor smalband
en breedband internettoegangsdiensten. Voorlopig
standpunt is dat breedband internettoegangs-
markten een aparte relevante markt zijn.

OPTA’s beleid, de regelgeving, de toekomst van
toezicht
De monitor laat zien dat er behoorlijk wat is bereikt
qua marktwerking in de telecomsector. De evaluatie
door Twynstra Gudde, in opdracht van de staats-
secretaris van Verkeer en Waterstaat, stelt dat het
optreden van OPTA in de telecommarkt als goed is te
kwalificeren, en dat dit in aanzienlijke mate heeft
bijgedragen aan marktwerking. Er is evenwel sprake
van een kenterend investeringsklimaat. Bovendien
zijn marktstructuren op deelmarkten nog steeds 
oligopolistisch van aard en is het de vraag of dit
wezenlijk zal veranderen. Dit betekent dat OPTA hard
zal blijven werken aan bestendige concurrentie. 

Tijdige toegang
Een belangrijk knelpunt is de vertraging die nieuwe
aanbieders ondervinden bij het toetreden tot de
markt of het aanbieden van nieuwe diensten.
Nieuwe toetreders hebben toegang nodig tot oude
netwerken van incumbents. Anders kunnen zij geen
klanten bereiken. Die toegang moet bovendien tijdig
plaatsvinden. Incumbents hebben steevast belang
bij het verstrijken van de tijd. Voor toetreders geldt
precies het omgekeerde – hoe eerder hoe beter.
Leidende principes voor OPTA’s optreden zijn dan ook
te zorgen voor gelijke toegang tussen incumbent en
anderen. Ook als dat betekent dat de incumbent zelf
moet wachten met nieuwe diensten die door anderen
worden voorgesteld. First mover advantages spelen in
de dynamische telecommarkten een sleutelrol bij het
verwerven van marktaandelen. 
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Tijdigheid betekent ook iets voor het optreden van
de toezichthouder. Het aantal geschillen is sterk
toegenomen, en geschilprocedures zijn vaak lange
juridische procedures waardoor impliciet de leve-
ringstermijn van de gevraagde dienst wordt uit-
gesteld. De mogelijkheid om geschillen in te dienen
is onmisbaar om de marktwerking op gang te bren-
gen. Hiertoe is echter een zorgvuldige aanpak door
OPTA noodzakelijk. Een nadeel hiervan is dat in 
sommige gevallen nieuwkomers door de lange
geschilprocedures later op de markt komen met
nieuwe diensten dan de zittende partijen, en ze 
dus niet in staat zijn een first mover advantage te
behalen. OPTA heeft ‘tempo’ in 2001 dan ook als
speerpunt voor het interne beleid genoemd. Hierbij
zal aandacht worden besteed aan de mogelijkheden
om het palet aan instrumenten voor een efficiënte
geschilbeslechting uit te breiden met adequate mid-
delen. Hierdoor kunnen procedures een snellere
doorlooptijd krijgen. Vertraging in de levering van
dienstverlening kan hiermee zoveel mogelijk worden
voorkomen. OPTA zal in 2001 aandacht schenken aan
het stroomlijnen van interne processen, waardoor
een efficiëntere en doelmatigere besluitvorming tot
stand kan komen.

Regelgeving
Uit de evaluatie van OPTA blijkt dat het ook wense-
lijk is om de huidige regelgeving te bezien op moge-
lijkheden tot verbetering. Dat gaat verder dan de
herziening van de Europese regels, die dit jaar naar
verwachting tot afronding komt maar pas eind 2002
in de lidstaten moet zijn ingevoerd. OPTA heeft de
afgelopen periode dikwijls gewezen op hiaten en
gebreken in wet- en regelgeving. Zo kan het college
niet uit eigen initiatief optreden, maar moet het
wachten tot er een geschil is aangemeld. Dit beperkt
de slagkracht en snelheid van handelen aanzienlijk.
Ook bijvoorbeeld het invoeren van een nieuw inter-
connectiemodel wordt belemmerd door de wettelijke
constructie dat het de incumbent is die een voorstel
moet doen, waarna toetsing door OPTA plaatsvindt.
Het zou sneller en effectiever zijn indien het de toe-
zichthouder is, die in zo’n – vanuit concurrentie-
ontwikkeling – cruciaal proces de leiding kan nemen.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van onnodige
inperking van de slagkracht van de Nederlandse toe-
zichthouder, in vergelijking met andere landen waar-

mee wij wedijveren op het gebied van de nieuwe
economie.
Deze situatie is ongewenst, niet alleen met het oog
op de ontwikkeling van de Nederlandse markt, maar
ook bezien vanuit de wens om op Europees niveau
tot een level playing field te komen. Het belang hier-
van wordt groter naarmate meer pan-Europese mark-
ten en marktspelers ontstaan. In het voetspoor hier-
van wordt samenwerking tussen de regulators in
Europa in toenemende mate belangrijk. Met het oog
hierop speelt OPTA een voortrekkersrol binnen het
samenwerkingsverband van de Europese regulators,
de IRG.

Toekomst van toezicht
Naar aanleiding van de evaluatie van OPTA zal aan
de orde komen hoe de inrichting van het sector-
specifieke toezicht eruit moet zien. De hier gepresen-
teerde visie geeft aan dat er vooralsnog aanzienlijke
specifieke inspanningen nodig zijn om de ontwikke-
ling van concurrentie te bewaken. Dat blijkt ook uit
het omvangrijke pakket aan herzieningsvoorstellen
waarover in Brussel momenteel onderhandeld wordt.
Het college meent dat voor effectief toezicht een
specifieke inspanning nodig zal zijn, waarbij van
belang is om expertise te bundelen, een logisch
samenhangend takenpakket aan toezichtsactiviteiten
te organiseren en waarbij middelen en regels worden
verschaft die garant staan voor slagvaardigheid.
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Concurrentie en monopolie
De Postwet onderscheidt de Nederlandse postmarkt
in drie delen: voorbehouden diensten (exclusieve
concessie), overige opgedragen diensten en vrije
diensten. De overige opgedragen diensten en de
voorbehouden diensten tezamen wordt ook wel de
opdracht genoemd. Hoewel de markt voor postdien-
sten in Nederland gaandeweg wordt opengesteld
voor concurrenten behoudt TPG vooralsnog in een
groot marktsegment een monopoliepositie, namelijk
de markt voor briefverkeer tot en met 100 gram.

Concurrentie in het vrije deel ontwikkelt zich in
bepaalde segmenten in een langzaam tempo. Waar
het marktaandeel van TPG bij de van oudsher vrije
diensten (brieven boven 500 gram, pakketten en
expresse-diensten) onder 40% ligt – wat overigens
nog steeds een belangrijke machtspositie oplevert –
is dat beeld voor de recent vrijgegeven diensten
heel anders. In het segment van briefverkeer tussen
100 en 500 gram bezit TPG een marktaandeel van
ongeveer 95 procent. In het segment van drukwerk,
vrijgegeven in 1988, bedraagt dat aandeel nog
steeds 85 procent. De marktmacht van TPG is hier
groot. Wel treden er aanbieders van postdiensten
toe, zowel post- als koeriersbedrijven. De ontwikke-
ling van concurrentie heeft nog weinig effect op
tarieven. TPG heeft de meeste tarieven in de afgelo-
pen periode niet gewijzigd. Het tarief voor direct
mail is zelfs gestegen. Wel duidt de ontwikkeling in
de kwaliteit van dienstverlening in het vrije deel van
de markt op nieuwe concurrentiedruk. 

In het vrije deel komt concurrentie dus gestaag op
gang, maar blijft de positie van TPG sterk. Dit blijkt
een barrière voor een snelle ontwikkeling van de
concurrentie in dit deel van de markt. Daarbij dient
te worden bedacht dat gemeten in volume nog
slechts een beperkt deel van de totale markt voor
briefverkeer vrij is voor toetreders. Het grootste deel
van de markt, briefverkeer tot en met 100 gram, is
nog voorbehouden aan TPG.

Het geschetste beeld komt naar boven uit de monitor
post. Deze is voor 2000 voor het eerst samengesteld.
Net als voor telecommunicatiemarkten geeft de
monitor post een beeld van de ontwikkelingen in
concurrentie op de postmarkt. Bovendien geeft de
monitor post een beeld van de prestaties van TPG
als monopolist op grote onderdelen van de post-
markt. De monitor wijst uit dat TPG’s prestaties en
de concurrentie op de Nederlandse postmarkt heel
behoorlijk zijn, afgezet tegen de praktijk elders in
Europa. Het college vindt het belangrijk om dat te
constateren. Ook is van belang dat Europese liberali-
sering in de postmarkten veel langzamer verloopt
dan in de telecommarkten. Toch moet de vraag 
worden gesteld, of en hoe marktprestaties verder
kunnen worden verbeterd. Dit is niet alleen een 
zaak van relatieve prestaties tussen Europese post-
markten. Ook ligt het voor de hand om een vergelij-
king te trekken met de normen en instrumenten die
in telecommunicatiemarkten gebruikelijk zijn.
Daarnaast is van belang dat TPG, waar die als mono-
polist optreedt, de best mogelijke dienstverlening
aan afnemers levert, nu hun eigen keuzevrijheid
beperkt is. Deze manier van benaderen betekent dat
uit onderstaande visie een stevige ambitie spreekt.
Uiteraard is het aan beleidsmakers en wetgevers om
hiervoor desgewenst meer ruimte te scheppen. 

Tarieven: lichte normering en toezicht
De aan TPG voorbehouden diensten staan onder toe-
zicht van OPTA. Echter, de regelgeving stelt beperkte
eisen hieraan. Dat geldt in het bijzonder voor de
tarieven, die aan regels – het tariefbeheersing-
systeem – moeten voldoen. Het systeem van prijs-
plafonds bij post kent namelijk geen efficiëntieprik-
kel. Moeten bij telecom de retailtarieven gedurende
drie jaar in totaal 15% dalen, bij post staat dat
getal op nihil. Het geven van efficiëntiedruk zou
gewenst zijn omdat het hier om een monopolistische
markt gaat. Efficiencydruk via regulering moet dan
immers de functie overnemen die concurrentie in
gewone markten vervult.
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Ook de scheiding tussen beleid en toezicht zou 
kunnen worden verbeterd. Het prijsplafond is bij
ministeriële regeling vastgesteld. Dit is anders in de
telecommunicatiemarkt, waar het de toezichthouder
is die tariefregulering bepaalt. Er zijn voordelen te
behalen uit ervaringen in de telecomsector. 

In 2001 zal OPTA een advies voorbereiden over de
evaluatie van het tariefbeheersingsysteem.

Kwaliteit van dienstverlening 
De kwaliteit van dienstverlening in het voorbehou-
den deel van de markt is de afgelopen jaren vermin-
derd. Zo is de effectieve bezorging van brieven met
een overkomstduur van 24 uur voor het particuliere
briefverkeer tussen 1998 en 1999 gedaald van 93
naar 89 procent. Volgens de nieuwe regelgeving is
TPG verplicht in gemiddeld 95 procent van de geval-
len brieven binnen 24 uur te bezorgen. TPG hanteert
een zelf ontwikkelde meetsystematiek om dit per-
centage te meten. OPTA zal dit systeem in 2001
toetsen en zonodig aanpassingen verlangen.
Vervolgens zal beoordeeld worden of aan de norm
wordt voldaan.

Daarnaast zal OPTA in 2001 toezicht op het post-
vestigingenbeleid van TPG ontwikkelen. TPG zal in
2001 meer dienstverleningspunten inrichten, waarbij
per vestiging een gedifferentieerd pakket aan dienst-
verlening zal worden aangeboden en het aantal ves-
tigingen met een volledig concessie-assortiment zal
dalen. Het is van belang dat efficiëntiewinsten die
hierbij door TPG worden behaald via andere wegen
weer terugstromen naar het publiek door middel van
investeringen in een verdere verbetering van de
dienstverlening. 

De rechtvaardiging van het monopolie in de post-
markt is niet de bescherming van de marktpositie
van de belangrijkste nationale speler, maar het 
optimaal bedienen van eindafnemers. Dit betekent
goede verzorging van publieke (universele dienst)
taken, zoals een uniform (laag) brieftarief én
instandhouding van het kantorennetwerk. Een ver-
schraling van de huidige dienstverlening dient hier-
bij te worden voorkomen daar waar ten onrechte
wordt verondersteld dat de markt zorg zou dragen
voor een adequaat voorzieningenniveau. OPTA zal in

2001 aandacht schenken aan het niveau van de 
kwaliteit van dienstverlening. Het doel daarbij is 
de realisatie van een optimale prestatie van TPG in
het voorbehouden deel van de markt, gegeven het
wettelijk kader. 

Gescheiden boekhouding en kruissubsidiëring
Winsten in het voorbehouden deel van de markt
kunnen leiden tot kruissubsidiëring tussen het voor-
behouden en het vrije deel van de markt. Dit treft
concurrenten van TPG in het vrije deel. Bovendien
wordt zo’n kruissubsidie gefinancierd door de ‘gevan-
gen’ afnemers van monopoliediensten. OPTA heeft
een beperkte bevoegdheid waar het optreden tegen
kruissubsidies betreft. TPG is wettelijk verplicht een
driedeling aan te geven in haar boekhouding tussen
de activiteiten in het voorbehouden deel van de
markt, de overige opgedragen diensten en de vrije
activiteiten. 

Het toerekeningsysteem heeft tot doel dat kosten 
en opbrengsten op een juiste manier worden toe-
bedeeld aan de voorbehouden dienstverlening, de
overige opgedragen diensten en het vrije deel van
de markt. Dit systeem maakt het mogelijk kruis-
subsidiëring tussen de opdracht en het vrije deel 
te signaleren. In 2000 heeft OPTA het toerekening-
systeem van TPG getoetst en onder voorwaarden
goedgekeurd. Tegen deze voorwaarden heeft TPG
bezwaar aangetekend. In 2001 zal het door OPTA
goedgekeurde systeem door TPG dienen te worden
ingevoerd. Binnen de huidige institutionele ver-
deling van taken ligt het nu op de weg van de NMa
om op te treden tegen marktverstoringen op het
vrije deel van de markt. Vanzelfsprekend zullen OPTA
en NMa hierbij samenwerken. Het is evenwel naar de
mening van het college onpraktisch en – bezien
vanuit effectief toezicht – niet optimaal dat inmid-
dels van twee loketten sprake is. Integratie van alle
taken die nodig zijn voor effectief sectorspecifiek
toezicht ligt meer voor de hand.

Toegang tot netwerken
De postsector is een netwerksector. TPG heeft de
beschikking over een eigen, fijnmazig distributie-
netwerk voor dienstverlening in Nederland. Het bezit
van een zodanig netwerk kan een voorsprong bieden
aan de voormalig monopolist op het vrije deel van
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de markt. Toetreders beschikken doorgaans niet
meteen over een eigen distributienetwerk. Hoewel
de uitrol van een eigen netwerk een ander karakter
kent dan in de telecommunicatiemarkt, vergt dit een
behoorlijke investering (sunk costs).

Evenals bij andere netwerksectoren is toegang tot
bepaalde punten in het netwerk belangrijk voor 
concurrenten om diensten aan eindafnemers te 
kunnen aanbieden. Third party access-regels spelen
daarom een sleutelrol in liberaliseringdossiers, zoals
Open Network Provision voor telecom. De Postwet
kent – in navolging van de Europese regels op dit
gebied – dergelijke regels niet. Dat heeft te maken
met de achterblijvende liberalisering op dit gebied.
Een belangrijke uitzondering is toegang tot post-
bussen. De Postwet bepaalt dat TPG toegang tot
postbussen moet verlenen aan concurrenten op basis
van redelijke, objectief gerechtvaardigde en niet-
discriminerende voorwaarden en tarieven. Hiertoe
zijn door OPTA in 2000 beleidsregels opgesteld. Deze
beleidsregels zullen in 2001 worden toegepast door
eventuele geschillen aan de hand hiervan te
beslechten. 

Toegang tot postbussen is de eerste stap op weg
naar meer dienstenconcurrentie via toegang tot het
netwerk van TPG voor concurrenten. Voor de ontwik-
keling van concurrentie is het wenselijk dat – in
navolging van telecom – ruimere toegangsmogelijk-
heden worden gecreëerd, op basis van vooraf
gestelde ex ante regels. Evenmin als bij telecom zal
toegang tot netwerken makkelijk via toepassing van
de algemene mededingingsregels totstandkomen,
want dat was anders nu al wel gebeurd.

De discussie of, en zo ja op welke wijze, de voor-
malig monopolisten toegang aan concurrenten moe-
ten verlenen tot hun distributienetwerken voor de
vrije dienstverlening wordt ook op internationaal
gebied gevoerd. In Duitsland is sprake van een ver-
dergaande toegang tot het netwerk van de voor-
malige monopolist. Het is ook voor de Nederlandse
postmarkt van belang de diverse mogelijkheden van
third party access te onderzoeken. OPTA zal in 2001
de effecten van verdergaande toegang tot het net-
werk van TPG analyseren.

OPTA’s beleid
Liberalisering van de postmarkt verloopt traag. Voor
een belangrijk deel is vooralsnog sprake van mono-
polie. De monitor van de postmarkt laat zien dat de
Nederlandse postmarkt niet slecht presteert in ver-
gelijking met het buitenland. Dit laat onverlet het
belang dat prestaties voor consumenten en gebrui-
kers zo goed mogelijk moeten zijn. OPTA ziet het
hierbij als haar taak om toe te zien op een zo goed
mogelijk prestatieniveau van de monopolist.
Daarnaast zal het college meer dan tot nu toe moge-
lijkheden signaleren om de wettelijke instrumenten
op dit punt aan te scherpen. 

De Europese regelgeving blijkt minder gericht op
verdere liberalisering van de nationale en Europese
postmarkt, dan op het controleren van het gedrag
van de voormalig monopolist. Om meer concurrentie
te creëren bestaat er behoefte aan verdergaande
liberaliseringsmaatregelen en bijbehorende instru-
menten voor de toezichthouder om verstoringen in
de ontwikkeling van de concurrentie tijdig aan te
pakken. Belangrijke ex ante instrumenten hiertoe
zouden gericht moeten zijn op ruimere toegangs-
mogelijkheden voor concurrenten, een op efficiëntie
en kosten gebaseerd tariefbeheersingsysteem, en
handhavingsmogelijkheden ten aanzien van kruis-
subsidie naar vrije marktgebieden.
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Ontwikkelingen in vaste
telecommunicatie in 2000

In 2000 is de concurrentie op de telecommu-
nicatiemarkt voor vaste verbindingen verder
versterkt ten opzichte van 1999. Enkele
belangrijke ontwikkelingen in 2000 waren de
groei van het gebruik van carrier preselectie, 
de ontbundeling van de local loop en het ont-
staan van prijssqueeze. De investeringen die de
aanbieders deden in nieuwe en bestaande net-
werken waren relatief hoog, vooral om aan de
verwachte toenemende vraag naar breedband-
diensten te kunnen voldoen.

De markt voor vaste telecommunicatie bestaat uit de
drie deelmarkten:
• vaste openbare telefoonnetwerken 
• vaste openbare telefoondiensten en 
• huurlijnen 
Het gaat daarbij om voorzieningen voor zowel
spraak- als dataverkeer. 
Toetreders op de markt krijgen geleidelijk een wat
sterkere positie, maar de incumbent, KPN, blijft,
wanneer naar marktaandelen (omzet) wordt gekeken,
dominant. KPN is op de vaste telecommunicatie-
markt, zowel op de deelmarkten voor vaste telefonie
als op die voor huurlijnen, in 2000 dan ook wederom
aangewezen als aanbieder met aanmerkelijke markt-
macht. 

De concurrenten op de vaste openbare telefonie-
markt zijn bedrijven die een eigen netwerk opbou-
wen, carrier selectie- of carrier preselectiediensten
aanbieden, of kabeltelevisienetten exploiteren.
Daarnaast zijn er bedrijven die breedbanddiensten
aanbieden (ADSL), waarbij telefonie ook in het 
dienstenpakket is opgenomen. 
Op de huurlijnenmarkt zijn beduidend meer en gro-
tere concurrenten actief. Het type bedrijven dat op
deze markt concurreert zijn kabeltelefoniebedrijven
en andere operators die zelf (backbone) netwerken

aanleggen. Voor beide deelmarkten geldt dat de
actieve bedrijven veelal (dochteronderneming van)
grote internationale bedrijven zijn.
De concurrentie heeft in 2000 een impuls gekregen
door twee vormen van bijzondere toegang: carrier
(pre)selectie en MDF-access. Deze diensten zijn ont-
staan als gevolg van het feit dat KPN is aangewezen
als partij met aanmerkelijke marktmacht. KPN is
daarom verplicht verzoeken tot (bijzondere) toegang
tot de netwerken te honoreren, tegen redelijke, non-
discriminatoire en transparante voorwaarden.

Preselectersgroep is groeiende
Carrier preselectie houdt in dat klanten zonder eerst
de code van een carrier selectbedrijf te hoeven kie-
zen direct via een andere aanbieder dan KPN kunnen
bellen. Veel carrier selectbedrijven bieden inmiddels
ook carrier preselectie aan: van de twintig actieve
aanbieders biedt meer dan de helft eind 2000 ook
carrier preselectie aan. Uit een enquête die begin
2001 voor OPTA is gehouden blijkt dat, evenals vorig
jaar, ongeveer 17% van de consumenten gebruik
maakt van carrier selectie of carrier preselectie.
Opvallend is dat in 1999 slechts een vijfde van deze
groep carrier preselectie gebruikte, terwijl nu al
meer dan de helft van deze groep hun favoriete 
carrier selectbedrijf standaard heeft ingesteld. Deze
consumenten handelen het overgrote deel van hun
telefoonverkeer dus via een KPN-concurrent af,
waarmee de gebruiksintensiteit van het carrier
selectbedrijf aanzienlijk is toegenomen.
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Ontbundeling: 
de markt geopend

Een stimulans voor concurrentieontwikkeling 
is de doorvoering van MDF-access (Main
Distribution Frame-access), ofwel ontbundelde
toegang tot de aansluitlijn. Dit houdt in dat
bedrijven het laatste stuk van het netwerk 
tussen de wijkcentrale en de abonnee kunnen
huren en daarmee zonder een eigen aansluit-
netwerk te hebben direct toegang krijgen tot
de consument. MDF-access zal vooral worden
gebruikt om breedband-(internet)diensten,
zoals ADSL, te kunnen aanbieden. Op deze
manier zal, zonder dat er nieuwe kabels gelegd
behoeven te worden, de concurrentie in de
local loop toenemen, in een markt waar nu
naast KPN alleen enkele kabeltelevisie-
exploitanten actief zijn.

De Europese Commissie besloot dat ontbundelde
toegang tot de netwerken van aanbieders met aan-
merkelijke marktmacht in alle Europese landen vanaf
31-12-2000 mogelijk moest zijn. In 2000 presen-
teerden zich al verschillende ADSL-aanbieders op de
markt, maar de animo was vooralsnog minder dan
verwacht. Zoals in de meeste andere landen staat in
Nederland het gebruik van ontbundelde toegang dan
ook nog in de kinderschoenen.

De ontbundeling kan effecten hebben op zowel de
consumentenmarkt als de zakelijke markt. Op de
consumentenmarkt is te verwachten dat een groter
breedband-aanbod ook de ontwikkeling van het aan-
bod van content zal stimuleren. Op de zakelijke
markt kan ontbundeling ervoor zorgen dat de con-
currentie op de huurlijnenmarkt veel groter wordt,
vooral op de markt voor lage-capaciteit huurlijnen
waarop KPN nog een zeer stevige positie heeft.
Marktpartijen die MDF- en collocatiediensten (= toe-
gang tot technische ruimten) wilden afnemen van
KPN hebben in 2000 een aantal geschillen ingediend
bij OPTA. Het resultaat van de behandeling van die
geschillen is onder andere dat KPN is gedwongen
beduidend sneller te leveren dan het bedrijf in eer-
ste instantie had aangegeven te kunnen, te weten in
enkele maanden in plaats van in meer dan een jaar.

Omdat tussen de marktpartijen over allerlei zaken,
met name technische, onduidelijkheden en menings-
verschillen bestonden, heeft OPTA eind 2000
beleidsregels gepubliceerd over collocatie, over een-
malige kosten en over voorlopige standpunten ten
aanzien van spectraalmanagement ter voorkoming
van storing en overspraak tussen aansluitingen.

Concurrentie neemt toe in markten voor vaste
telefonie en huurlijnen
De Hirschmann-Herfindahl index (HHI-index) geeft
een indruk van de mate van concentratie in de
markt. Hoe lager de index, hoe groter de concurrentie.
Volgens de mededingingsautoriteit in het Verenigd
Koninkrijk ligt de grens voor een effectief werkende
markt bij 1800. Figuur 1 laat zien dat zowel in de
markt voor vaste telefonie als in die voor huurlijnen,
de concurrentie in 2000 is toegenomen. 

Vaste telefonie
Met name de markt voor vaste openbare telefonie is
nog zeer geconcentreerd: het marktaandeel van KPN
was in 2000 nog 85-95%.* Al heeft KPN wel markt-
aandeel verloren: in 1999 lag dit nog op 90-100%.
Er waren eind 2000 slechts twee concurrenten met
een marktaandeel van 1-5%, de overige bedrijven
hadden een aandeel dat kleiner was dan 1%.
Als marktaandelen worden gemeten op basis van het
gegenereerde telefoonverkeer is de concurrentie
sterker toegenomen. De carrier (pre)selectbedrijven
behalen namelijk geen omzet uit abonnementen; in
die vergelijking heeft KPN vijf concurrenten met een
marktaandeel van 1-5%.
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* Marktaandelen worden aangegeven in intervallen van 5%, ter bescherming van
commercieel gevoelige gegevens.



De carrier (pre)selectbedrijven concurreren vooral 
op interlokale en internationale deelmarkten. Op de
lokale markt is nog nauwelijks concurrentie: wel-
geteld drie kabelbedrijven bieden lokale telefonie
aan.

Huurlijnen
Op de markt voor huurlijnen is aanmerkelijk meer
concurrentie dan op die voor vaste telefonie: op die
markt zijn ruim twintig bedrijven actief. Het markt-
aandeel van KPN blijkt in 2000 te zijn gedaald tot
60-70%, terwijl dit in 1999 nog 70-80% bedroeg.
Twee concurrenten hadden eind 2000 een marktaan-
deel tussen 5-15%, de overige aanbieders hadden
een aandeel kleiner dan 5%.
De markt voor huurlijnen wordt meestal onderver-
deeld naar de capaciteit van de huurlijnen: de markt
voor lijnen onder 2Mb/s en voor lijnen van 2Mb/s en
daarboven. Op de markt voor huurlijnen met een
capaciteit van 2Mb/s of hoger is de concurrentie
momenteel het sterkst. Op de markt voor huurlijnen
met een capaciteit van minder dan 2Mb/s – daarbin-
nen bevinden zich ook de analoge huurlijnen – heeft
KPN dan ook weinig concurrenten en lag het KPN-
marktaandeel eind 2000 dan ook nog boven de 95%.
De positie van aanbieders van huurlijnen met een
relatief hoge capaciteit (>2Mb/s) is inmiddels zeer
sterk: het marktaandeel van KPN was hier eind 2000
10-20%. Eind 1999 was dat nog 30-40%. 
Twee belangrijke ontwikkelingen kunnen de concur-
rentie op de huurlijnenmarkt nog versterken, name-
lijk de ontbundelde toegang (MDF-access) en de
wireless local loop (WLL). In 2001 zal het ministerie
van Verkeer en Waterstaat een veiling organiseren
van WLL-frequenties. Deze veiling is van groot
belang voor de concurrentiemogelijkheden omdat er
dan geen kabels meer gelegd hoeven te worden om
een breedbandverbinding met de backbone-netwer-
ken tot stand te brengen.

Nummerportabiliteit, aansluitkosten en
overstaprisico
Overstapkosten voor vaste
telefonie gering, voordelen
vaak interessant
Om een concurrerende markt te realiseren, 
zouden consumenten de mogelijkheid moeten
hebben om zonder veel kosten te maken van
aanbieder te veranderen. Op de vaste telefo-
niemarkt blijkt dat er nog wel overstapkosten
bestaan, maar dat die relatief gering zijn.
Overstapkosten kunnen bijvoorbeeld zijn: de
kosten die het veranderen van telefoonnummer
met zich mee brengt en de aansluitkosten.

De bestaande verplichting om mee te werken aan
nummerportabiliteit, het mee kunnen nemen van het
eigen telefoonnummer, is een belangrijke factor om
de overstapkosten van consumenten te beperken.
Voor zakelijke klanten is nummerportabiliteit nog
belangrijker dan voor consumenten, een wisseling
van telefoonnummer brengt voor een bedrijf immers
hoge kosten met zich mee, zoals kosten voor nieuw
briefpapier, marketing media etc. Omdat er een zeer
beperkt aantal aanbieders is met een eigen aansluit-
net, speelt nummerportabiliteit in de vaste telefonie-
markt voor consumenten vooral bij het overstappen
naar kabelmaatschappijen, die ook beschikken over
een eigen local loop. Bedrijven hebben doorgaans
een grotere keuze in operators. In 2000 zijn op 
de vaste telefoniemarkt ruim 145.000 nummers
geporteerd, van zowel consumenten als bedrijven.
Overstapkosten bestaan uit de installatie van een
kabelmodem en de aansluitkosten. Beide voor-
zieningen zijn bij de huidige nieuwe telefonie-
aanbieders vaak gratis en vormen dus op zich 
geen belemmering voor een overstap.

Een derde type kosten tenslotte is nog van belang.
Dit is het risico dat consumenten lopen als zij on-
tevreden zijn met de overstap, bijvoorbeeld omdat
de kwaliteit die de nieuwe aanbieder levert slechter
is dan verwacht. In dat geval geldt dat de kosten 
die zijn verbonden aan de voorwaarden (meestal 
een minimale aansluitperiode van een jaar) en de
kosten om terug te gaan naar KPN of naar een

OPTA
m

arktm
onitor

telecom
m

unicatie2000

3
18



andere concurrent (waar doorgaans nog wel aansluit-
kosten gelden) in de overstapkosten meegeteld moe-
ten worden. Dit risico (of de perceptie ervan) neemt
af wanneer meer mensen bij andere operators al 
succesvol zijn aangesloten en de imago’s van de 
verschillende partijen goed zijn. 

Minder prijsverschil in een transparante markt 
Een substantieel prijsverschil tussen vergelijkbare
diensten of producten van verschillende aanbieders
geeft (naast de indruk dat concurrentie wellicht nog
niet sterk is ontwikkeld) aan dat de markt niet vol-
doende transparant is, en/of dat er overstapkosten
zijn om van de ene naar de andere aanbieder te
gaan. In een concurrerende markt is er een ruime
mogelijkheid voor consumenten om te kiezen voor

de dienst of het product met een prijs-kwaliteit 
verhouding die het best aansluit bij hun wensen.
Wanneer de markt voldoende transparant is, zal het
koopgedrag van consumenten ervoor zorgen dat er
geen grote prijsverschillen blijven bestaan voor het-
zelfde product. 
Eind 2000 was de ‘gemiddelde beller’ in Nederland
ongeveer 7% goedkoper uit met carrier (pre)selec-
tie, dan wanneer hij alleen met KPN belde. Een jaar
eerder was het verschil nog ongeveer 8%.
Afhankelijk van belgedrag kunnen de verschillen
voor individuele consumenten groter of kleiner zijn.
In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk was het
prijsverschil tussen de ex-monopolist en de nieuwe
aanbieders eind 2000 ongeveer 10%.

Belprofielen en prijsontwikkelingen
Uit figuur 2 blijkt hoe de KPN-prijzen zich in de
afgelopen vier jaren hebben ontwikkeld voor ver-
schillende typen bellers: weinig-, gemiddelde- en
veel-bellers, internetters en klein-zakelijke bellers.
Vergelijking met tabel 2 leert hoeveel profijt elk
type beller kan hebben van een overstap naar een
nieuwe aanbieder.
Uit de vergelijking blijken de verschillen in jaarlijkse
kosten voor consumenten die alleen via KPN bellen,
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Figuur 2 Consumentenprofielen, telefonie met KPN (in guldens)

Weinig-beller Gemiddelde beller Veel-beller Internetter Klein-zakelijk

512 1223 2224 2014 6725

576 1168 1999 1873 5917

572 1123 1880 1844 5258

564 1067 1732 1787 4716

1998 Q1

1999 Q1

2000 Q1

2001 Q1

Land % Verschil;
incumbent – CPS-aanbieder 

Nederland 7,1 

Duitsland 10,0 

Verenigd Koninkrijk 10,4

Tabel 1 Verschil in telefoonkosten voor gemiddelde beller,
incumbent ten opzichte van CPS-aanbieders, eind 2000



met consumenten die van carrier (pre)selectie
gebruik maken. Voor de prijs van carrier selectie-
bedrijven is uitgegaan van een gemiddelde van de
vijf goedkoopste aanbieders. 

Duidelijk is dat alle typen bellers er in 2000 op
vooruit zijn gegaan, de kleinschalige ondernemer,
die alleen tijdens piekuren belt, het meest. Dit is
ook de groep die nog het meest kan winnen door via
een carrier selectiebedrijf te gaan bellen, namelijk
meer dan 1.000 gulden per jaar. Ook de veel-beller
kan veel besparen door met carrier selectiebedrijven
te bellen, namelijk 12% van de rekening. De inter-
netter, die vooral lokaal belt, kan minder op kosten
besparen; hetzelfde geldt voor de weinig-beller. 

Tabel 2 en figuur 2 laten zien dat de weinig-beller
van 1998 op 1999 iets duurder uit was. De oorzaak
hiervan lag in de herbalancering van de tariefstruc-
tuur door KPN. In de monopolistische marktsituatie
waren de vaste tarieven kunstmatig relatief laag
gehouden om de toegankelijkheid van telefonie voor
iedereen zoveel mogelijk te garanderen. In een
markt met concurrenten dient de tariefstructuur ech-
ter aan te sluiten bij de kostenstructuur, met als
gevolg dat de vaste tarieven verhoogd werden, en de
variabele tarieven verlaagd. Voor weinig-bellers
betekende dit eenmalig (in 1998) een verhoging van
de rekening. Daarna 1999 zijn ook weinig-bellers er
steeds – licht – op vooruit gegaan.
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Tabel 2 Telefoonkosten bij verschillende belprofielen; KPN vs. carrier (pre)selectie (in guldens op jaarbasis)

Vaste telefonie via KPN Vaste telefonie met 
carrier (pre)selectie

verschil verschil

1-1-1998 1-1-1999 1-1-2000 1-1-2001 2001-2000 1-1-2001 met KPN

Weinig-beller 512 576 572 564 -8 558 -6 

Gemiddelde beller 1.223 1.186 1.123 1.067 -56 996 -71 

Veel-beller 2.224 1.999 1.880 1.732 -148 1.527 -205 

Internetter 2.014 1.873 1.844 1.787 -57 1.739 -48 

Kleinschalige ondernemer 6.725 5.917 5.258 4.716 -542 3.662 -1.054 

Bron: Marktmonitor OPTA, 2000



Internationaal vergelijkend
prijsplaatje: in Nederland belt
men tegen zeer redelijke
tarieven
Uit de prijsvergelijking van eind 2000 blijkt
dat de gemiddelde consumentenprijzen per
minuut (vaste openbare telefonie) in Nederland
relatief laag zijn. Alleen in Duitsland, het
Verenigd Koninkrijk en in Zweden zijn de 
prijzen voor consumenten lager. 

De lage prijzen geven aan dat de markt in Nederland
behoorlijk competitief is. Daarin kan echter weer
een ander gevaar schuilen: de prijzen van de 
incumbent zouden zo laag kunnen worden, dat het
voor concurrenten niet meer aantrekkelijk is om tot
die markt toe te treden. Op de deelmarkt voor lokale
telefonie lijkt dit in Nederland te spelen. Het gevaar
dat ontstaat bij het voortbestaan van deze situatie
is dat bestaande concurrenten van de markt gedrukt
kunnen worden terwijl toetreding ontmoedigd wordt,
zodat feitelijk de vroegere monopoliesituatie kan
terugkeren. Over het beleid dat OPTA voert om dit te
voorkomen is te lezen onder ‘Interconnectietarieven:
te hoog voor nieuwe toetreders’.

Vooral op de zakelijke markt (voor nationale vaste
telefonie) is Nederland relatief goedkoop. Voor een
zakelijke beller is alleen in Zweden de prijs per
minuut nog iets lager. Wanneer we deze prijzen
(exclusief vast-mobiel bellen, dat later in het mandje
is toegevoegd) in de tijd bekijken blijkt dat er een
gestage daling van tarieven gerealiseerd is in de ver-
geleken landen. De tarieven op de zakelijke markt
zijn sterker gedaald dan die op de consumenten-
markt, door de hogere concurrentiedruk.

Om een vergelijkend prijsplaatje te maken voor
gemiddelde consumenten en gemiddelde zakelijke
gebruikers, stelt de OECD ‘mandjes’ met een mix van
beltarieven op voor de verschillende typen gebruikers
waarna een internationale vergelijking plaatsvindt
van gemiddelde tarieven per minuut. 
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Huurlijnen: voor de klant nog
veel te winnen

In Nederland zijn huurlijnen 2Mb/s fors duurder
dan in de vergelijkingslanden. Terwijl in Duitsland
eind 2000 3,7 miljoen gulden per jaar wordt uit-
gegeven voor dit type huurlijn, betaalt de Neder-
landse ondernemer hier bijna 6 miljoen voor.

De prijzen van huurlijnen zijn met name van belang
voor zakelijke telecommunicatiegebruikers. In figuur 5
is de gemiddelde prijs opgenomen van huurlijnen
van 2 Mb/s in het laatste kwartaal van 1999 en de
vier kwartalen van 2000. Op deze deelmarkt zijn in
Nederland de meeste concurrenten actief. 
Opvallend is bovendien dat de kosten van huurlijnen
in de meetperiode niet tot nauwelijks zijn afgenomen.
De sterke groei van toetreders op de huurlijnenmarkt
heeft de prijzen dus nog nauwelijks onder druk
gezet. Uit onderzoek onder Nederlandse gebruikers
van huurlijnen blijkt bovendien dat de prijzen voor
vergelijkbare diensten zeer sterk kunnen verschillen,
hetgeen betekent dat de markt nog weinig trans-
parant is. 
Analoge huurlijnen zijn in Nederland vergeleken met
andere landen wel relatief goedkoop. De prijzen van
dit type huurlijnen zijn gereguleerd.

Interconnectietarieven: te hoog
voor nieuwe toetreders 

De tarieven die een telecommunicatiebedrijf betaalt
voor het ophalen en afleveren van verkeer via het
netwerk van andere operators, worden interconnectie-
tarieven genoemd. OPTA reguleert de tarieven voor
toegang tot het netwerk van de aanbieder(s) met
aanmerkelijke marktmacht. Hoewel de keuzemoge-
lijkheid voor telecomaanbieders bij het inkopen van
capaciteit op backbone-netwerken toe blijven
nemen, is er in het lokale net (local loop) nog 
weinig concurrentie. 
De interconnectietarieven die hier gelden (voor het
ophalen of het afleveren van verkeer bij een KPN-
abonnee) zijn relatief hoog, ook in internationaal
opzicht. Vooral de local en single transit tarieven,
die belangrijk zijn voor interconnectie op de local
loop, zijn in Nederland aan de hoge kant. De relatief
hoge interconnectietarieven, gecombineerd met
sterk afgenomen eindgebruikersprijzen, maakt dat de
marge die overblijft voor aanbieders van telefonie in
Nederland maar klein is. In de figuren 6 en 7 is dat
te zien. Deze marge tussen eindgebruikersprijzen en
interconnectietarieven geeft aan hoeveel concurre-
rende aanbieders maximaal kunnen overhouden bij
het aanbieden van telefoniediensten. 
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Figuur 5 Jaarlijkse kosten huurlijnen 2Mb/s (in guldens)

1999 Q4 2000 Q1 2000 Q2 2000 Q3 2000 Q4

4356 4303 4458 4530 3726

5802 5802 5982 5982 5982

4152 4027 4379 4347 4526
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Figuur 6 Best case scenario voor interconnectie (in eurocenten)

1998 Q1 1999 Q1 1999 Q4 2000 Q4

0,0710 0,0370 0,0410 0,0202

0,2430 0,1400 0,0860 0,1358

0,0470 0,0550 0,0540 0,0767

0,1290 0,1290 0,0870 0,0773

0,0870 0,0850 0,0940 0,0926

0,0340 0,0240 0,0280 0,0179
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Figuur 7 Worst case scenario voor interconnectie (in eurocenten)

1998 Q1 1999 Q1 1999 Q4 2000 Q4

0,0580 0,0190 0,0270 0,0078

0,2110 0,1080 0,0530 0,1078

0,0000 0,0270 0,0300 0,0527

0,0920 0,0930 0,0550 0,0497

0,0650 0,0630 0,0710 0,0690

0,0090 0,0000 0,0130 0,0021
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Figuur 6 weerspiegelt een scenario waarin een alter-
natieve aanbieder wel een groot eigen (interlokaal)
netwerk bezit en slechts (tweemaal) lokale intercon-
nectie vraagt. Dat wil zeggen het interlokale verkeer
wordt over het eigen netwerk afgewikkeld. Hierdoor
zijn de interconnectiekosten relatief gering, daaren-

tegen hebben deze aanbieders relatief hoge eigen
(vaste) kosten (best case scenario). Figuur 7 geeft
de marge weer voor een aanbieder zonder of met een
minimaal eigen netwerk, die tweemaal double transit
interconnectie vraagt (worst case scenario).

Bellen van vast naar mobiel: 
KPN-prijzen variëren per
aanbieder 

Vanaf 15 juni 2000 heeft KPN in Nederland 
de tarieven voor het bellen van een vaste naar
een mobiele telefoon gedifferentieerd. Mobiele
operators kunnen nu door hun terminating
tarieven te veranderen, direct invloed uitoefe-
nen op het tarief dat vaste bellers moeten
betalen voor het bellen naar een mobiele
abonnee van het eigen bedrijf. 

De maatregel heeft er niet toe geleid dat mobiele
telecommunicatie-aanbieders met deze tarieven
reclame gemaakt hebben, en evenmin heeft het tot
algemene prijsdalingen of sterkere prijsdifferentiatie
geleid. Wel zijn de tarieven dichter bij elkaar komen
te liggen. KPN Mobile blijft de goedkoopste mobiele
operator om vanuit het vaste KPN netwerk te bellen,
met name op basis van het standaard- en weekend-
tarief. Overigens had KPN eerder in 2000 haar eigen
tarieven voor vast naar mobiel bellen al sterk ver-
laagd, van 75 cent naar 49 cent per minuut (piek-
tarief, inclusief BTW).
Tabel 3 geeft een overzicht van de tarieven voor het
bellen van vast naar mobiel bellen (in centen per
minuut) vanaf de start in juni 2000, en begin 2001
(zonder BTW, vanwege de tariefsverandering in
2001). 
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Bellen naar: Standaard Dal Weekend

Juni 2000 Februari 2001 Juni 2000 Februari 2001 Juni 2000 Februari 2001 

KPN Mobile 42 50 42 38 21 21 

Telfort 54 57 37 39 37 39 

Ben 57 57 39 39 39 39 

Dutchtone 56 56 38 38 38 38 

Libertel 57 57 38 39 38 39 

Bron: KPN

Tabel 3 Tarieven vast-mobiel bellen met een KPN abonnement, per operator, in centen per minuut, excl. BTW

Prijssqueeze
Een kleine tariefmarge kan er in theorie op
duiden dat de concurrentie goed op gang is,
zodat de eindgebruikersprijzen relatief laag
zijn. Meer concurrentie kan betekenen dat 
alle aanbieders slechts een kleine winstmarge
kunnen behalen. Een negatieve of zeer kleine
marge kan ook betekenen dat de eindgebrui-
kersprijzen lager dan of bijna gelijk zijn aan de
marginale kosten. Voor een dominante partij
kan het dan lucratief zijn de prijzen, eventueel
tijdelijk, zodanig te verlagen dat concurrenten
niet meer kunnen overleven (wurgprijzen). 
In Nederland bestond in 2000 discussie over
het bestaan van zo’n prijssqueeze. Uit voor-
lopige berekeningen komt naar voren dat die
situatie inderdaad aanwezig lijkt. Verschillende
carrier (pre)selectie-aanbieders hebben aan-
gegeven dat zij verlies maken op delen van 
het aanbod. Inmiddels hebben OPTA en NMa
een meetmethode ontwikkeld en gepubliceerd
(februari 2001), die de prijzen van KPN op een
ondergrens toetst. OPTA gebruikt voortaan de
prijssqueezetoets om te beoordelen of tarief-
voorstellen van KPN voldoen aan het beginsel
van kostenoriëntatie. Er wordt getoetst of de
tarieven lager zijn dan de interconnectie in-
kooptarieven plus een redelijke opslag voor
retailspecifieke kosten. OPTA zal de tariefdalin-
gen afkeuren wanneer de toets negatief uitvalt.



Groei omvang en effectiviteit
telecombedrijven 

De groei van de telecommarkt heeft tijdens de libe-
ralisering van de telecommunicatiemarkt een grote
vlucht genomen; de werkgelegenheid is zowel bij
KPN als bij de nieuwe toetreders elk jaar gegroeid.
De ontstane concurrentie heeft bovendien gezorgd
voor een hogere arbeidsproductiviteit bij de voor-
malig monopolist. De groei van de markt was zelfs
zo groot dat KPN de arbeidsproductiviteitsgroei en
de bezuinigingsdruk ruimschoots heeft weten op te
vangen zodat de werkgelegenheid het afgelopen jaar
met 15% is toegenomen tot eenenveertigduizend
werknemers. 
De concurrenten op de vaste telefoniemarkt hebben
overigens een nog sterkere groei laten zien, hun
werkgelegenheid groeide met meer dan 40% in 2000,
tot bijna zevenduizend werknemers. Het aandeel van
KPN in de werkgelegenheid op de vaste telefonie-
markt is daarmee afgenomen van ongeveer 92% in
1998, tot ongeveer 86% in 2000.

Investeringen
Hoge investeringen zijn noodzakelijk om de vele
nieuwe mogelijkheden op de telecommunicatiemarkt
te realiseren en een einde te maken aan de capaci-

teitsschaarste die een aantal markten in Nederland
nog steeds kenmerkt. Er is veel discussie over de
effecten van verschillende interventie-instrumenten
van de toezichthouders in de telecommunicatiemarkt
op de hoogte van de investeringen. Zo zouden (te)
lage interconnectietarieven investeringen in net-
werken door concurrenten ontmoedigen en zou het
price-cap beleid ervoor zorgen dat de incumbents
(vroegere monopolisten) niet voldoende investeren.
Zowel door KPN als door de concurrenten wordt in 
de Nederlandse markt echter volop geïnvesteerd:
KPN investeerde in 2000 naar schatting ongeveer
5,7 miljard gulden.
De investeringsratio, de investeringen als percen-
tage van de netto opbrengsten (zie figuur 8) van
KPN is de laatste jaren steeds toegenomen. KPN
heeft na een opgelopen investeringsachterstand
sinds 1998 een inhaalslag gemaakt. Vergeleken met
de incumbents in het Verenigd Koninkrijk (British
Telecom) en Duitsland (Deutsche Telekom) is de
investeringsratio van KPN daardoor relatief hoog.

Het meten van geïnvesteerde bedragen is niet goed
mogelijk omdat het vaak om zeer vertrouwelijke
gegevens gaat. Er zijn slechts enkele ramingen
beschikbaar, waarin marges zijn aangegeven waar-
binnen de totale investeringen in infrastructuur in
Nederland in 2000 liggen, en de mate waarin deze
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Figuur 8 Investeringsratio’s van de incumbents (investeringen in percentage van netto-opbrengst)

1996 1997 1998 1999 2000

22,1% 19,1% 25,4% 27,6% 29,5%

26,8% 19,7% 13,4% 16,8% n.a.

19,2% 18,1% 18,9% 17,9% 16,8%

KPN

Deutsche Telekom

British Telecom



door KPN of door de concurrenten gedaan worden.
Uit deze gegevens komt naar voren dat vooral in de
markt voor internationale netwerken (continentaal
en intercontinentaal) al veel concurrentie is. Hier
investeren nieuwe aanbieders meer dan KPN.
Relatief hoge investeringen worden gedaan op 
de markten voor lokale en nationale netwerken.

Met ruim 10 miljoen abonnees boven
het gemiddelde in de EU
De mobiele markt anno 2000

Aan het eind van het eerste jaar van het
nieuwe millennium was ongeveer 60% van de
inwoners in ons land in het bezit van een
mobiele telefoon Daarmee zit Nederland boven
het gemiddelde van alle landen van de Europese
Unie, waar de penetratiegraad 55% is.
Nederland is daarmee uit de relatieve achter-
standspositie gekomen die het in 1998 nog
innam. Eind 2000 liepen ruim 10 miljoen 
mensen, 10,06 miljoen om precies te zijn, 
rond met een mobiele telefoon. 

Na de doorbraak van het aantal mobiele abonnees in
1999 heeft de groei zich over 2000 gestaag voort-
gezet. De verdubbeling van het aantal abonnees van
het jaar daarvoor werd weliswaar niet gehaald, maar
met drie miljoen abonnees erbij, ofwel een groei
met 42% ten opzichte van eind 1999, heeft de 
sector weinig reden tot klagen. 
De penetratiegraad zal in de komende jaren een ver-
zadigingspunt gaan bereiken. Dat neemt niet weg
dat er nog ruime groeimogelijkheden bestaan, onder
andere omdat het gebruik en de functie van mobiele
telefoons sterk blijven veranderen. Terwijl in 2000
vooral het SMS-en een grote vlucht heeft genomen,
is de verwachting dat de komende jaren het mobiel
internetten zal opkomen. Niet eens zo verrassend,
nu mobiel bellen door sterke prijsdalingen een aan-
trekkelijker alternatief is geworden voor bellen via
het vaste netwerk. 

Marktaandelen: de grootste spelers verliezen
iets, de kleinste winnen
In totaal groeide het aantal abonnees in 2000 met
48%. Het aantal KPN-bellers is in 2000 voor het
eerst minder dan de helft van het totale aantal
mobiele bellers. Libertel heeft iets minder dan 30%
van het aantal mobiele telefoongebruikers als haar
klantenkring. De drie kleinste partijen bedienen
tezamen eind 2000 ongeveer 23% van de markt.

In vergelijking met de situatie aan het eind van
1999 realiseerde KPN Mobile over het afgelopen jaar
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Nieuw kostenmodel
Interconnectietarieven
vanaf 2001 deels niet
langer op basis van
historische kosten

Tot nu toe gebruikte OPTA het EDC-model
(Embedded Direct Costs) voor het toezicht
op de interconnectiekosten die KPN han-
teert. Daarbij vormen de historische kosten
het uitgangspunt. In 2001 wordt deels over-
gestapt op het LRIC-model (forward looking
Long Run Incremental Costs). De basis van
dit laatste model is dat de kosten van een
bepaalde dienst rekening houdt met de ont-
wikkeling van de informatie- en communica-
tietechnologie. De motivering voor deze
overstap, die door de Europese Commissie
wordt aanbevolen, is dat de interconnectie-
tarieven van de operators met aanmerkelijke
marktmacht op de kosten van een efficiënte
operator gebaseerd zullen zijn.
Het LRIC-model zal overigens niet voor alle
interconnectietarieven worden toegepast,
maar alleen voor het afleveren van verkeer
(terminating access). Op die markt bestaat
namelijk nauwelijks concurrentie door de
indirecte relatie tussen de afnemer (de tele-
comoperator) en degene die betaalt (de
consument). De tarieven voor het ophalen
van verkeer (originating access) blijven vol-
gens het EDC-model gereguleerd.



een groei in het aantal abonnees van 34% en
Libertel van 38%, terwijl de concurrenten Ben,
Dutchtone, en Telfort een inhaalslag maakten. Zoals
te zien is groeide Dutchtone van deze drie partijen
het sterkst. 

Concurrentie versterkt in een veld met twee
machtige spelers 
Uit de gegevens zoals opgenomen in tabel 4 blijkt
dat de drie nieuwkomers in de markt voor mobiele
telecommunicatie langzaam marktaandeel winnen.
Het feit dat deze bedrijven hun netwerken inmiddels
hebben kunnen uitbouwen, een grotere bekendheid
hebben verworven en daarmee samenhangend meer
consumentenvertrouwen hebben verkregen heeft
daarbij zeker een rol gespeeld. Een andere oorzaak
kan worden gevonden in het feit dat de overstap-
kosten zijn afgenomen, met name omdat de nummer-
portabiliteit beter verloopt dan in 1999.
Ondanks de relatief lage concentratiegraad in de
markt voor mobiele telefonie, in vergelijking met die
voor de vaste telefonie, zijn er in de mobiele markt
toch marktpartijen met ‘aanmerkelijke marktmacht’.
Zowel KPN Mobile als Libertel zijn op basis van de
Telecommunicatiewet door OPTA aangewezen als
aanbieders met aanmerkelijke marktmacht. Dit 
betekent dat beide partijen verzoeken van andere
operators om bijzondere toegang tot hun netwerken
moeten inwilligen. Hierbij kan het bijvoorbeeld 
gaan om partijen zonder eigen mobiel netwerk die
mobiele spraakdiensten willen aanbieden. 
In 2000 was toetreding voor nieuwkomers tot de
mobiele markt in principe mogelijk, via de veiling
van UMTS-frequenties door het ministerie van
Verkeer en Waterstaat. UMTS (Universal Mobile

Telecommunication System) wordt de derde generatie
mobiele telecommunicatie, waarmee mobiele breed-
banddiensten aangeboden kunnen worden. Onder de
winnende partijen waren uiteindelijk geen nieuwe
toetreders; de vergunningen werden verleend aan de
vijf huidige mobiele netwerk operators.
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Tabel 4 Aansluitingen mobiele telefonie in de Nederlandse markt, 1998-2000 (einde van het jaar, in duizenden), tussen haakjes
de marktaandelen 

Aanbieder 1998 1999 2000 Mutatie aantal
abonnees 1999/2000

KPN Mobile 2.220 (64,3%) 3.500 (51,5%) 4.702 (46,8%) + 34% 

Libertel 1.180 (34,2%) 2.180 (32,1%) 3.005 (29,9%) + 38% 

Ben 0 300 (4,4%) 600 (6,0%) +100%

Dutchtone 0 360 (5,3%) 900 (8,9%) +150%

Telfort 50 (1,5%) 450 (6,6%) 850 (8,5%) + 89%

Totaal (100%) 3450 6.790 10.057 + 48%

Bron: Marktmonitor OPTA, 2000

Figuur 9 HHI-index vaste telefonie en huurlijnen

Figuur 10 HHI-index mobiele markt
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Dat de concurrentie op de mobiele markt is toe-
genomen is ook terug te vinden in de Hirschmann
Herfindahl Index (HHI-index), die in 2000 sterker is
afgenomen dan in 1999. Deze index biedt een weer-
gave van de ontwikkeling van de concentratiegraad
in de mobiele telefoniemarkt. Hoe lager de index,
hoe hoger de concurrentie-intensiteit. 
Een vergelijking tussen de twee figuren (vast en
huurlijnen en mobiele markt) geeft aan dat de con-
centratiegraad in de mobiele markt lager is dan die
in de markt van vaste telefonie en de markt van
huurlijnen: de concurrentie is in de mobiele markt
dus het grootst. 
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Werkgelegenheid in de
mobiele markt

Als gevolg van de groei in de mobiele tele-
foniemarkt is de werkgelegenheid ook in
2000 toegenomen, al was het groeipercen-
tage beduidend lager dan in 1999. In dat
jaar kwamen er 3300 arbeidsplaatsen bij. 
In totaal groeide de werkgelegenheid in het
jaar 2000 in deze deelmarkt met zo’n 2400
werknemers tot 10.600 werknemers. Het
grootste deel van de werkgelegenheidsgroei
ontstond bij concurrenten van KPN (1800
full time-banen) die inmiddels samen 70%
van de werkgelegenheid in de mobiele markt
voor hun rekening nemen.

Bijzondere toegang tot
mobiele netwerken
stimulans voor innovatieve
diensten

Op de vaste telefoniemarkt heeft de aanwij-
zing als partij met aanmerkelijke markt-
macht (AMM) tot gevolg dat andere partijen
kunnen vragen om bijzondere toegang tot
het netwerk van de partij met die aanmerke-
lijke macht. Bij bijzondere toegang gaat het
bijvoorbeeld om carrier selectie. Op de
mobiele markt, waar twee partijen (KPN en
Libertel) zijn aangewezen als partij met
AMM, is eveneens vraag naar bijzondere toe-
gang door concurrenten. Overigens heeft
KPN bezwaar aangetekend tegen het conti-
nueren van de aanwijzing, en is Libertel in
beroep gegaan tegen de aanwijzing.
Omdat het voor niet-vergunninghouders 
niet mogelijk is op de mobiele markt toe te
treden door een eigen netwerk te bouwen 
– de frequenties zijn immers al verdeeld – is
er maar één mogelijkheid om als aanbieder
zonder eigen netwerk van de snelle groei-
mogelijkheden op deze markt te profiteren,
namelijk door te opereren als Mobile Virtual
Network Operators (MVNO’s). Dergelijke
bedrijven doen in feite hetzelfde als de 
carrier (pre)select-aanbieders nu op de vaste
markt doen. In het Verenigd Koninkrijk zijn
al MVNO’s actief. Het aantal gewone mobiele
service providers, die belminuten doorver-
kopen van de bestaande operators, neemt
overigens verder af, ook in andere landen. 
Voor verdere ontwikkeling van de concurren-
tie op de mobiele telecommunicatiemarkt en
vooral voor een snellere introductie van
nieuwe diensten, is het van belang dat bij-
zondere toegang op gang komt. De aanwij-
zing van dominante partijen als partijen met
aanmerkelijke marktmacht speelt daarbij een
voorwaardenscheppende rol. 



Markttransparantie neemt toe,
vooral dankzij soepeler behan-
deling nummerportabiliteit 

Een belangrijke voorwaarde voor de ontwikke-
ling van concurrentie in de markt is dat het
gemakkelijk is om van de ene naar de andere
aanbieder over te stappen. Aan overstappen
zijn doorgaans kosten verbonden. Overstap-
kosten kunnen bestaan uit harde kosten, zoals
de guldens die betaald moeten worden voor
aansluiting, maar ook uit zachte – zoals de
beleving van de kosten die gepaard kunnen
gaan met onzekerheid of irritatie over de 
kwaliteit die de concurrenten kunnen leveren.
De beleving van de overstap geeft dus een 
signaal af over de (on)doorzichtigheid van de
markt. 

Een indicatie voor de doorzichtigheid van de markt
is te vinden in het gemak waarmee prijzen van con-
currenten kunnen worden vergeleken. Uit een
enquête die Heliview begin 2001 deed in opdracht
van OPTA, blijkt dat 14% van de consumenten in
Nederland niet tevreden is over de beschikbaarheid
van vergelijkbare informatie over prijzen van mobiele
operators. Het rapportcijfer dat wordt gegeven voor
het gemak waarmee prijzen vergeleken kunnen wor-
den is een 6,3. Dit is overigens een verbetering ten
opzichte van 2000 (5,9) en 1999 (5). De prijsverge-
lijkingen die door verschillende organisaties en par-
ticulieren op internet zijn gezet blijken een belang-
rijke rol te vervullen in de vergroting van de door-
zichtigheid van de markt.

Nummerportabiliteit bij mobiele telefonie ver-
loopt beter
De mogelijkheid voor een abonnee om zijn telefoon-
nummer te behouden als hij overstapt naar een
andere telefoonaanbieder is een belangrijke voor-
waarde voor de ontwikkeling van de markt. In 2000
zijn in totaal, door de vijf aanbieders, bijna 95.000
nummerporteringen uitgevoerd. Gedurende het jaar
was daarin overigens een duidelijke toename te zien:
in januari ging het om ruim 5.000 overdrachten en
in december meer dan 10.000.

OPTA heeft kwaliteitseisen opgesteld ten aanzien
van nummerportabiliteit. Vlot en goedkoop verlo-
pende nummerportabiliteit vergemakkelijkt de over-
stap naar een concurrent. Uit rapportages van de
aanbieders van mobiele telefonie blijkt dat deze
allemaal aan de door OPTA gestelde kwaliteitseisen
voldoen. Dit betekent dat sinds april 2000 in ten-
minste 95% van de gevallen de nummerportering
plaatsvindt op de met de consument overeen-
gekomen datum. Begin 2000 waren er nog relatief
veel problemen: service provider Debitel heeft zelfs
dwangsommen verbeurd omdat niet aan de eisen
werd voldaan. 
Ook het dalende aantal klachten dat OPTA in het
afgelopen jaar ontving met betrekking tot nummer-
portabiliteit wijst op een vlottere behandeling van
dergelijke verzoeken, hoewel de kanttekening op zijn
plaats is dat niet alle klachten OPTA bereiken.

Meer concurrentie van mobiel bellen voor vaste
telefonie
De groeiende en in toenemende mate concurrerende
markt voor mobiele telefonie heeft ook in 2000 een
verdere afname van de gemiddelde tarieven laten
zien. Prijsverschillen tussen de verschillende aan-
bieders van mobiele telefonie zijn verder afgenomen.
Bovendien was er een verdere toename in de diffe-
rentiatie van abonnementsvormen en tarieven. 

De daling in tarieven voor mobiel bellen draagt bij
aan een kleiner wordend prijsverschil tussen de aan-
bieders van vaste en mobiele telefonie. Op basis van
consumentenprofielen van de weinig-, de gemiddeld-,
en de veel-beller, zijn de daarbij horende jaarlijkse
telefoonrekeningen berekend. Aan de mobiele bellers
is precies hetzelfde belgedrag toegekend als aan de
vaste bellers. En er is per type beller voor het goed-
koopste mobiele abonnement gekozen. In de praktijk
is dit wellicht minder realistisch, mobiele bellers
bellen bijvoorbeeld misschien vaker naar andere
mobiele telefoons, en waarschijnlijk gebruiken zij in
het algemeen de mobiele telefoon anders dan de
gemiddelde beller met een vaste aansluiting. De uit-
komsten zijn echter wel relevant, omdat uit de test
naar voren komt dat de kosten van mobiele telefonie
zowel voor weinig- als veel-bellers lager uitkomen
dan de kosten verbonden met telefoneren via een
vaste telefoon. 
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Figuur 11 Consumentenprofielen mobiele telefonie 2001 (Q1) (in guldens)
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Internationale prijsvergelijking: in Nederland
zet dalende tendens zich voort 

Figuur 12 laat zien dat ook in 2000 de prijzen op de
mobiele markt vooral laag zijn in de al langer gelibe-
raliseerde landen, met hogere penetratiegraden van
mobiele telefonie. De prijzen in Zweden, Finland en
Nederland behoren in vergelijking met andere landen
tot de laagste. De prijsontwikkeling in deze landen
vertoont bovendien een dalende tendens in tegen-
stelling tot andere landen zoals Italië, het Verenigd
Koninkrijk en de Verenigde Staten waar prijzen in
het laatste kwartaal van 2000 zijn gestegen. In deze
landen, waar de markt inmiddels verzadigd raakt,
begint de concurrentie zich sterker op diensten met
hogere toegevoegde waarde te richten. De prijzen
hebben in die landen waarschijnlijk een grotere 
kwaliteitscomponent in zich.

Aandacht van belangen-
organisaties voor kwaliteit 
van dienstverlening: 
nog geen convenant 
Hoewel de markt doorzichtiger is geworden en
ook de nummerportabiliteit beter wordt gere-
geld, neemt met het toenemende gebruik van
mobiele telefonie het aantal klachten over de
kwaliteit van de diensten toe. De Consumen-
tenbond trad naar buiten met klachten over de
zwakke kwaliteit van verbindingen van vooral
de nieuwe operators. Klachten waren ook te
horen uit de hoek van zakelijke gebruikers, de
Nederlandse Vereniging van Bedrijfstelecom-
municatie Grootgebruikers (BTG) en de Stich-
ting Telecomgebruikers Nederland (sTN). 

De mobiele operators wordt vooral verweten dat
beloftes over de kwaliteit van de netwerken niet
waargemaakt worden. Verder bestaat er ontevreden-
heid over het feit dat er (internationale) diensten
die technisch wel uitvoerbaar zijn niet worden aan-
geboden. Uit de enquête van Heliview die begin
2001 voor OPTA is gehouden blijkt dat consumenten
de kwaliteit van de mobiele telefoonverbindingen
een gemiddeld rapportcijfer van 7,2 gaven. Begin
2000 was dat gemiddeld een 6,9.
Pogingen van belangenorganisaties om het afgelo-
pen jaar te komen tot oprichting van een kwaliteits-
forum zijn mislukt. De geplande ondertekening van
een convenant werd in oktober afgeblazen. De aan-
bieders van mobiele telefonie zagen op dat moment
nog geen heil in het gezamenlijk uitvoeren en 
betalen van metingen naar de kwaliteit van dienst-
verlening. Het zou daarbij gaan om gegevensverza-
meling over de netwerken, bijvoorbeeld hoe vaak de
verbinding wegvalt, hoe lang de wachttijd bij telefo-
nische helpdesks bedraagt en de peiling van het
gemak waarmee kan worden overgestapt naar een
andere aanbieder.
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Internet: 
Nederland groeit fors mee

Medio 2000 was, volgens een schatting van de
Europese Commissie, 40% van de Nederlandse
bevolking internetgebruiker. Het aantal abon-
nees was op dat moment 4 mln. De Verenigde
Staten en Zweden (met respectievelijk 52 en
59% internetgebruikers), kennen een nog
hoger percentage internetgebruikers dan
Nederland, zoals in figuur 13 te zien is. De
groeiende vraag naar aansluitingen van de
afgelopen jaren zal naar verwachting de
komende jaren ombuigen naar een vraag om
hogere kwaliteit van dienstverlening. De snel-
heid van de verbindingen en het aanbod van
diensten zal toenemen. Netwerkbedrijven
bereiden zich hierop voor door innovatieve
tariefstructuren aan te bieden en te zorgen 
dat hun klantenbestanden verder groeien. 

De groei van het internetgebruik kan worden geïllus-
treerd aan de hand van de toename van het aantal
internet-hosts vanaf 1995. Een internet-host is een
domeinnaam met een internet protocol-adres.
Hoewel er nadelen zijn verbonden aan deze indica-
tor, wordt hij veel gebruikt om internetgebruik in
verschillende landen te vergelijken en om de groei
van het internetgebruik zichtbaar te maken. 
Figuur 14 laat zien dat in de loop der jaren een ver-
snelling in de bezoektoename te zien is. Waren er
medio 1995 per 1.000 inwoners 10 ‘hosts’, begin
2000 was dat aantal opgelopen tot 85. Nederland zit
daarmee bij de meest actieve internetlanden, maar
Zweden, de Verenigde Staten en Finland (de laatste
met 148 ‘hosts’ per 1.000 inwoners) geven nog een
duidelijk hoger internet-gebruik te zien. 

Concurrentie op de internetmarkt 
Internetaanbieders, of ISP’s (Internet Service
Providers), bieden internettoegang aan zakelijke
en/of particuliere gebruikers. Er zijn verschillende
soorten internettoegang, in technologisch opzicht,
en in abonnementsvormen. Op beide terreinen 
treden veranderingen op.

Van smalband- naar breedbandinternetdiensten
In technische zin kan onderscheid worden gemaakt
tussen smalbanddiensten en breedbanddiensten. 
Het verschil zit in de snelheid van de verbinding die
wordt geleverd. Volgens de definitie van OPTA en
NMa zijn breedband toegangsverbindingen die ver-
bindingen die sneller zijn dan 128 kbits/s (de snel-
heid van een ISDN-aansluiting). Alle verbindingen
die minder snel zijn, worden smalbanddiensten
genoemd. Voor de meeste breedbanddiensten, zoals
video-on-demand, zijn overigens snelheden nodig
van minimaal 500 kbits/s. 
Breedbanddiensten worden in Nederland op dit
moment nog voornamelijk via de tv-kabelexploitan-
ten aangeboden, maar in 2000 werd ook een start
gemaakt met de uitrol van een ADSL-netwerk, dat
van de gewone telefoonlijn gebruik maakt om breed-
banddiensten aan te bieden. Eind 2000 waren er
ongeveer 360 duizend internetabonnees via de
kabel. Dit aantal groeit snel: medio 2000 ging het
nog om circa 230 duizend abonnees, waarvan er
ruim 150 duizend beschikten over een breedband-
verbinding. De kabelabonnees zijn overigens vooral
particuliere gebruikers. Het aantal abonnees via
ADSL was eind 2000 naar schatting ruim dertiendui-
zend, in dit geval gaat het voornamelijk om zake-
lijke gebruikers. Internettoegang via het mobiele
telefoonnet (ook wel WAP: Wireless Application
Protocol-diensten genoemd) speelt een nog zeer
beperkte rol maar is in opkomst. De uitrol van de
UMTS-netwerken, waarvoor de frequenties in 2000
geveild zijn, zal de opkomst van mobiel internet 
versnellen.

Tariefstructuren: variabel en flat
Er kan ook onderscheid worden gemaakt naar de
wijze waarop de consument betaalt voor toegang tot
internet. Traditioneel vraagt de internetaanbieder
abonnementskosten, en daarnaast eventueel een
variabel, gebruiksafhankelijk, bedrag. Naast die
abonnementskosten en variabele kosten die de con-
sument aan de ISP betaalt, zijn er kosten voor het
gebruik van de telefoonlijn, die aan de aanbieder
van het telefoonnetwerk worden betaald. Er zijn
steeds meer internetaanbieders die geen abonne-
mentskosten vragen, maar waar de klant alleen de
telefoontikken betaalt (‘gratis’ ISP’s). Bij internet
via de tv-kabel betaalt de internetgebruiker alleen
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Figuur 13 Internetgebruikers als percentage van de totale bevolking in 2000
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Figuur 14 Internet hosts per 1000 inwoners
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abonnementskosten, en/of eventueel een variabel
bedrag naar rato van het gebruik aan de ISP. Net als
via de kabel, is het ook via de telefoonlijn mogelijk
een zogenaamd flat fee-abonnement te kiezen. 
De gebruiker betaalt dan niet voor telefoontikken,
maar kiest ervoor een vast bedrag te betalen, onaf-
hankelijk van het gebruik. Voor dit type aanbod is
het belangrijk om naar de achterliggende tarief-
structuren van interconnectie te kijken. 

Internetaanbieders 
Tabel 5 geeft een schatting van het aantal bedrijven
dat momenteel internet aanbiedt, in absolute aan-
tallen. Uit een enquête door Heliview van begin
2001 blijkt dat van alle internetgebruikers 48% een
‘gratis’ internetprovider had en 41% een betaalde.
Van de ondervraagden geeft 2% aan beide te heb-
ben. De overige 9% gaf geen antwoord. 
Van de ondervraagden blijkt 11% internet via de
kabel te ontvangen, terwijl 21% internet via een
ISDN-verbinding heeft. Gemiddeld geven de consu-
menten aan dat ongeveer 20% van hun telefoon-
gebruik voor rekening van internet komt.

Tariefstructuren voor
netwerktoegang

Om de prijsontwikkelingen op de eindgebrui-
kersmarkt voor internettoegang te begrijpen is
het nodig om de markt voor netwerktoegang te
kennen. Medio 2000 gaf KPN aan dat internet
de belangrijkste impulsgever was voor de groei
van het de lokale telefoonverkeer: 40% van het
lokale verkeer via de KPN-backbone werd zelfs
door internet gegenereerd. De sterke toename
van het internetinbelverkeer en veranderingen
in de vraag roepen om nieuw aanbod van
tariefstructuren. 

Hieronder worden verschillende tariefstructuren voor
netwerktoegang, het terminating en het originating
model, besproken, en wordt ingegaan op het ‘uitkop-
pelen’ van internetverkeer in relatie tot tariefdiffe-
rentiatie.

Het terminating model versus het originating
model
Er zijn twee methoden waarmee operators de kosten
van internetverkeer kunnen verrekenen. Het termina-
ting en het originating model. Het terminating model
is tot nu toe het meest gebruikelijke model.
Binnen het terminating model betaalt de klant KPN
voor de telefoontikken (aangenomen dat de klant bij
KPN is aangesloten). KPN leidt het telefoonverkeer
verder naar het netwerk van een andere aanbieder
die het verkeer vervolgens bij een ISP kan afleveren.
Een concurrent van KPN termineert dan dus de dienst
en krijgt hiervoor een terminating vergoeding. Om
meer verkeer te kunnen afwikkelen en daarmee
hogere inkomsten uit terminating tarieven te gene-
reren, kan een operator proberen ISP’s tegen
betaling aan zich te binden. Dit kan door het betalen
van een zogenaamde kick-backvergoeding door de
ISP aan de operator. De ISPs op hun beurt willen veel
klanten om een hogere betaling aan de operator te
genereren. 
Binnen het originating model hoeft de klant in prin-
cipe alleen af te rekenen met de ISP of de andere
operator. De klant heeft in tegenstelling tot het eer-
der genoemd model geen contact meer met KPN. De
ISP betaalt een vergoeding aan een concurrent van
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Type ISP Aantal eind 2000 

ISP’s met abonnementen, via telefoonnet 50 
ISP’s zonder abonnementen, via telefoonnet 
(‘gratis’ ISP’s) 35 

ISP’s via de tv-kabel 21

ISP’s via ADSL 16

Tabel 5 Indicatie van het aantal internetaanbieders naar type 
(absolute aantallen)



KPN, die vervolgens KPN voor de door KPN aan-
geleverde originating dienst vergoedt. Het KPN-tarief
voor de originating dienst is gereguleerd. 

Prijsvergelijking internettoegang
In figuur 15 wordt de prijs voor internetgebruik
(berekeningsvoorbeeld: 20 uur per maand, in de 
daluren) vergeleken over verschillende landen. 
In Nederland komt dergelijk gebruik uit op een
bedrag van ruim ƒ 83 per maand: Nederland zit 
daarmee bij de duurste helft van de landen uit 
deze vergelijking.

Uitkoppeling dataverkeer en tarief-
differentiatie 
Internetgebruik genereert zoveel telefoonverkeer dat
er schaarste is ontstaan op het vaste telefoonnet
van KPN Telecom. Om die schaarste te verlichten
zijn door KPN Telecom aparte inbelnummers ingezet
(06760-nummers). Dat stelt KPN Telecom in staat
om het internetverkeer te herkennen en in een

vroegtijdig stadium uit te koppelen uit het spraak-
verkeer en het af te wikkelen via datanetten (de
internetuitkoppeling).
KPN wil daarnaast ook tariefdifferentiatie van termi-
nating tarieven doorvoeren. Het terminating model
heeft namelijk tot gevolg dat de terminating tarie-
ven niet rechtstreeks zichtbaar zijn voor consumen-
ten, en dat die tarieven dus geen directe concurren-
tiedruk uitoefenen. Met als gevolg dat deze tarieven
relatief hoog kunnen blijven. Voor de aanbieders is
dat enerzijds positief, het levert immers relatief
hoge marges op. Het nadeel is echter dat de aanbie-
der geen direct contact heeft met de klant, en dat is
een handicap voor de groeipotentie van het bedrijf
dat zo niet kan werken aan het opbouwen van een
klantenbestand. 
Het gevolg van het originating model is dat het ori-
ginating tarief van KPN, dat gereguleerd is, de rol
van het terminating tarief overneemt: er is immers
geen directe relatie tussen klant en aanbieder van 
de dienst. Het originating model zal daarom naar
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Figuur 15 Prijs per maand voor 20 uur off-peak internettoegang, vast plus variabel tarief (in guldens)
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verwachting tot lagere internettarieven leiden.
Bovendien geeft het de concurrerende operators de
kans zelf een relatie met hun klanten op te bouwen,
en dat kan weer leiden tot aanbod van nieuwe dien-
sten. 
Voor KPN is het enige verschil tussen de twee
modellen dat zij bij het originating model de directe
relatie met haar klantenbestand kan kwijtraken. Om
te voorkomen dat het originating model, als gevolg
van uitkoppeling, in een keer het terminating model
overneemt en het klantenbestand van KPN daarmee
dus naar de concurrenten verdwijnt, is het logisch
dat KPN via tariefdifferentiatie eerst de tarieven in
het terminating model onder druk probeert te zetten.

Consumentenprofielen: 
de basis voor de gedefinieerde
groepen

Om uitspraken te kunnen doen over de effecten van
concurrentie voor consumenten van telecommunica-
tiediensten is het nodig vast te stellen dat er ver-
schillende categorieën consumenten bestaan. Een
betrekkelijk eenvoudig overzicht kan worden
geschetst door voor vaste telefonie vijf categorieën
bellers te benoemen: de weinig-beller, de gemid-
delde beller, de veel-beller, de internetter en de
klein-zakelijke beller. 
Vervolgens is voor ieder type beller een waarschijn-
lijk aantal belminuten gekozen op verschillende
momenten van de dag en de week. Zo is het profiel
ontstaan dat in deze OPTA-marktmonitor gehanteerd
wordt om te kunnen spreken over de gevolgen van
ontwikkelingen in de telecommunicatiemarkt.

Hieronder het overzicht van het aantal minuten dat
de weinig-beller wordt toegeschreven: 115 minuten
per maand, de gemiddelde beller 430 minuten per
maand, etc. 
De profielen zijn in 1999 opgesteld door OPTA en in
2000 aangepast om ook zondagtarieven te kunnen
meenemen. 
Er is bij alle berekeningen uitgegaan van het bel-
basis abonnement van KPN. 
De profielen zijn ook berekend voor het bellen met
carrier (pre)selectie-aanbieders. Daar zijn steeds
gemiddelde tarieven van de goedkoopste vijf aan-
bieders genomen.
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Tabel 6 Definitie consumentenprofielen (in belminuten)

Minuten

Lokaal Nationaal Internationaal Naar mobiel

Type beller Aantal piek dal zondag piek dal piek dal piek dal Totaal 
gesprek- aantal 

ken bel-
minuten* 

Weinig 55 34 34 17 13 13 0 0 0 4 115 

Gemiddeld 200 85 85 65 85 85 0 0 13 13 430 

Veel 300 60 60 102 187 187 0 0 43 43 680 

Internetter 400 106 1360 302 60 170 0 0 4 13 2015 

Klein-zakelijk 610 500 50 0 500 50 60 0 300 30 1495 

Bron: Marktmonitor OPTA, 2000

* Er kunnen afrondingsverschillen zijn ontstaan bij optelling van het aantal minuten



De postmarkt: 
nog in pril liberaliseringstadium

De liberalisering van de postmarkt komt in alle
landen van de Europese Unie in gematigd
tempo van de grond. In de markt voor post-
diensten is er voorlopig, voor het grootste deel
van de omvang van nationale postmarkten, nog
sprake van een monopoloïde markt. Op deel-
markten wordt echter concurrentie toegelaten.

De Nederlandse markt voor postdiensten is volgens
de Postwet verdeeld in drie segmenten: 
• de voorbehouden diensten (exclusieve concessie), 
• de overige opgedragen diensten en 
• de vrije diensten. 
De overige opgedragen diensten en de voorbehouden
diensten tezamen wordt ook wel de opdracht of
opgedragen dienst genoemd.
Hoewel de markt voor postdiensten in Nederland
gaandeweg wordt opengesteld voor concurrenten,
behoudt de TNT-Post Groep (TPG) in het grootste
marktsegment, namelijk de markt voor brievenver-
keer tot en met 100 gram, vooralsnog een mono-
poliepositie.

Een analyse van de markt geeft aan dat de
Nederlandse postmarkt in internationaal opzicht
redelijk scoort. De liberalisering is in Nederland

tamelijk voortvarend aangepakt, dat blijkt ook uit
het feit dat Nederland binnen Europa wat betreft de
mate van marktliberalisering achter Zweden op de
tweede plaats komt. Dat betekent evenwel niet dat
de concurrentie op alle postmarkten daarmee ook
aanzienlijk is. De vergelijking tussen landen laat
tevens zien dat er grote verschillen bestaan in de
ontwikkeling van de postmarkten. Dit verschil in
ontwikkeling van de diverse markten hangt door-
gaans samen met de mate van liberalisatie van de
postsector per land.

Marktontwikkeling in het vrije
deel van de markt

De ontwikkeling van concurrentie in de vrije
deelmarkten komt langzaam op gang. Nieuwe
marktspelers, die in een bepaald segment toe-
treden, winnen echter maar langzaam markt-
aandeel. Het niveau van de dienstverlening van
concurrerende aanbieders vormt echter wel een
aansporing voor TPG om de kwaliteit van haar
eigen dienstverlening en haar tarieven op deze
deelmarkten op peil te houden. 

Hoewel het deel van de markt voor brieven tussen
100 en 500 gram, met de inwerkingtreding van de
nieuwe Postregelgeving vrij is voor concurrentie,
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OPTA monitor voor de postmarkt

Voor een analyse van de Nederlandse postmarkt wordt gebruik gemaakt van een in opdracht van OPTA
ontwikkelde monitor voor de postmarkt. Deze monitor, die over het jaar 2000 voor het eerst is opge-
steld, heeft tot doel de ontwikkeling van de postmarkt inzichtelijk te maken en de mate van concurren-
tie in de markt en de prestaties van TPG in deze omgeving objectief te toetsen. In de monitor wordt
een drietal verschillende invalshoeken onderscheiden: het deel waar concurrentie mogelijk is, de exclu-
sieve concessie en het toezicht op de postmarkt. In deze monitor wordt gebruik gemaakt van een sys-
teem van indicatoren, naast het gebruik van absolute getalswaarden, om de markt in kaart te brengen.
Per geïdentificeerd deel van de markt in de monitor wordt een onderverdeling naar issues per deelmarkt
onderscheiden. Hieraan worden kwantitatieve en kwalitatieve scores toegedicht, zoals op een 0-10
schaal, een drietrapsschaal (0-5-10) en een schaal in low/medium/high. De monitor voor de postmarkt
is opgesteld aan de hand van openbare bronnen.

4 Marktmonitor post 2000



ontwikkelen de diensten in dit segment zich slechts
langzaam. Kijkend naar de concurrentie in de tra-
ditioneel geliberaliseerde diensten (brieven boven 
500 gram, pakketten en expressediensten) bezit TPG
internationaal vergeleken een beperkt marktaandeel.
Uit onderstaande figuur blijkt dat TPG in de vrije
deel van de markt een marktaandeel bezit dat klei-
ner is dan 40%.

Marktaandelen in deelmarkten 
Het marktaandeel van TPG blijkt in recent geliberali-
seerde dienstverlening nog omvangrijk te zijn. 
In de eerste hieronder opgenomen tabel gaat het bij
recent geliberaliseerde dienstverlening om de verzor-
ging van briefverkeer tussen 100 en 500 gram. Hier-
uit komt naar voren dat TPG, net als de (ex-)mono-
polisten in de andere geanalyseerde landen, op de
Nederlandse markt een aanzienlijk marktaandeel
heeft in de recent geliberaliseerde dienstverlening.

De voornaamste reden voor het bestaan van dit hoge
marktaandeel voor TPG is gelegen in het feit dat dit
deel van de markt pas in juni 2000 is vrijgegeven.
In tabel 2 gaat het om de deelmarkt voor drukwerk-
distributie. Ook hier is het marktaandeel van TPG
hoog. Met een marktaandeel van 85% neemt TPG
nog steeds een uiterst dominante positie in. Dit is
zorgelijk aangezien dit segment van de markt in
Nederland al sinds de Postwet van 1988 vrij is voor
concurrentie. Het wijdvertakte collectie- en distribu-
tienetwerk dat TPG tot haar beschikking speelt hier-
bij een grote rol.
Ondanks de gepresenteerde grote marktaandelen van
TPG in concurrerende deelmarkten vindt er toetreding
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Figuur 1 Marktaandeel van de voormalig monopolisten in 
traditioneel concurrerende dienstverlening (voor Nederland:
brieven > 500 gram, pakketten en expressediensten) (1998)
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Bron: Marktmonitor OPTA, 2000

Tabel 1 Marktaandeel van grootste aanbieder in recent 
geliberaliseerde dienstverlening (voor Nederland: 
briefverkeer 100-500 gram) in procenten naar omzet (2000)

Land Marktaandeel (in procenten)

Frankrijk 98

Duitsland 87

Nederland 95

Spanje 98

Zweden 95

Verenigd Koninkrijk n.a.

Verenigde Staten 100

Bron: Marktmonitor OPTA, 2000

Jaar Alle post-  Nationale Lokale post- Koeriers-
en koeriers- post- bedrijven diensten
bedrijven bedrijven

1993 330 135 35 130 

1994 905 60 40 805 

1995 1.070 55 40 975

1996 1.500 80 55 1.365

1997 1.880 95 60 1.725

1998 1.795 80 65 1.645

1999 2.030 75 70 1.885

Noot: Nationale postdiensten omvatten collectie (via postbussen
of postkantoren), transport en bezorging van nationale en inter-
nationale brieven en pakketten. Lokale postdiensten omvatten
collectie (via postbussen), lokaal transport en lokale bezorging
van brieven en pakketten. Koeriersdiensten omvatten transport
van documenten en pakketten, waarbij de nadruk ligt op snel-
heid van bezorging, betrouwbaarheid en point-to-point transport.

Bron: Marktmonitor OPTA, 2000

Tabel 3 Aantal post- en koeriersbedrijven in Nederland

Land Marktaandeel (in procenten)

Frankrijk 95

Duitsland 95

Nederland 85

Spanje 95

Zweden 50

Verenigd Koninkrijk n.a.

Verenigde Staten n.a.

Bron: Marktmonitor OPTA, 2000

Tabel 2 Marktaandeel van grootste aanbieder in recent
geliberaliseerde dienstverlening (drukwerk) in procenten 
naar omzet (2000)



plaats in de Nederlandse postmarkt. In tabel 3 wordt
de ontwikkeling van het aantal marktspelers in de
post- en koeriersdiensten duidelijk. De groei vindt
voornamelijk plaats bij het aantal marktspelers ten
aanzien van de deelmarkt koeriersdiensten. Het aan-
tal nationale en lokale postbedrijven verandert de
afgelopen jaren beduidend minder.

Tarieven en kwaliteit van dienstverlening in
recent geliberaliseerde deelmarkten 
Terwijl de posttarieven van de geliberaliseerde
dienstverlening in nominale termen niet zijn
gedaald, is het overgrote deel van de tarieven ook
niet gestegen. Dit houdt in dat de tarieven in reële
termen (dus rekening houdend met de bestaande
inflatie) zijn gedaald. 

De tariefontwikkeling in Nederland scoort op de drie-
trapsschaal van 0 (geen verbetering), 5 (lichte ver-
betering) en 10 (aanzienlijke verbetering) een mid-
denpositie (5).

Ook de kwaliteit van dienstverlening is gemeten aan
de hand van deze drietrapsschaal. Hierbij is in de
diverse landen de verbetering van de kwaliteit van
de dienstverlening en de groei in het aantal vrije
diensten dat wordt aangeboden door de exclusieve
concessiehouders betrokken in de analyse. Deze ont-
wikkelingen vinden ook plaats in de Nederlandse
postmarkt. Tabel 5 laat zien dat er in alle geanaly-
seerde landen een verbetering in de kwaliteit van
dienstverlening is waargenomen, waarbij de waarde
5 een lichte en de waarde 10 een aanzienlijke verbe-
tering in de kwaliteit van dienstverlening weergeeft.
Nederland scoort hierbij aldus goed.
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Land Score indicator ontwikkeling tarieven

Frankrijk 0

Duitsland 0

Nederland 5

Spanje 0

Zweden 0

Verenigd Koninkrijk n.a.

Verenigde Staten 5

Bron: Marktmonitor OPTA, 2000

Tabel 4 Indicatorwaarde van ontwikkeling tarieven in het
vrije deel van de markt (2000)

Land Score indicator kwaliteit van
dienstverlening

Frankrijk 5

Duitsland 5

Nederland 10

Spanje 5

Zweden 5

Verenigd Koninkrijk n.a.

Verenigde Staten 10

Bron: Marktmonitor OPTA, 2000

Tabel 5 Indicatorwaarde van kwaliteit van dienstverlening in
het geliberaliseerde deel van de markt (2000)



Deelmarkt exclusieve concessie
en overige opgedragen diensten

De markt van aan TPG voorbehouden diensten
(via een exclusieve concessie) omvat brieven
tot en met 100 gram, waarbij een tariefgrens 
is ingesteld die lager is dan driemaal het
basistarief (dus: lager of gelijk aan ƒ2,40), 
en het brievenverkeer vanuit het buitenland.
De omvang van het monopolie is met de in-
werkingtreding van de nieuwe Postwet op 
1 juni 2000 verkleind, van 500 gram naar 
100 gram. Niettemin ligt het grootste deel van
het brievenverkeer uit verkeer onder de grens
van 100 gram. De omzet in de aan TPG voor-
behouden diensten vormt nog steeds een aan-
merkelijk deel van de totale omzet in de
markt. Ontwikkeling van tarieven en kwaliteit
van dienstverlening zijn eveneens de belang-
rijkste concurrentie-indicatoren die zijn onder-
zocht voor de aan TPG voorbehouden en op-
gedragen diensten.

Tarieven
De Nederlandse postmarkt kent relatief lage tarieven
voor dienstverlening in de laagste gewichtsklasse
van brieven (kleiner dan 20 gram). Figuur 2 geeft
inzicht in de tarieven voor binnenlands briefverkeer
in de laagste gewichtsklasse voor een aantal van
landen. Het tarief van ƒ 0,80 is, na het tarief van
Spanje, voor deze vorm van briefverkeer het laagst
geldende tarief binnen de EU, tezamen met tarieven
van Griekenland en het Verenigd Koninkrijk. De
resultaten dienen echter met enige terughoudend-
heid te worden bekeken, aangezien het slechts een
gedeeltelijke weergave betreft van het totaal aan
TPG voorbehouden diensten (briefverkeer tot en met
100 gram).

Een ander inzicht in de tariefstelling van brief-
verkeer kan worden verkregen uit figuur 3. Het 
gaat hier om een internationale vergelijking van 
de verzendkosten van een uitgebreider pakket.
RegTP, de toezichthouder voor de telecommunicatie-
en postmarkt in Duitsland, heeft onderzoek gedaan
naar het gemiddelde tarief van één pakket waarin
brieven met verschillend gewicht zijn opgenomen.
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Figuur 2 EU-tarieven voor binnenlands brievenverkeer in de
laagste gewichtsklasse (< 20 gram), gecorrigeerd voor PPP
(Purchasing Power Parity), december 1999 (Hfl)

Bron: Marktmonitor OPTA, 2000

Figuur 3 Gewogen gemiddelde tarief van aantal brieven in
diverse gewichtsklassen (< 20 gram t/m < 200 gram), juni
1999 (in DM)

Land Voorbehouden dienst

Frankrijk 10

Duitsland 10

Nederland 10

Spanje n.a.

Zweden 5

Verenigde Staten 10

Bron: Marktmonitor OPTA, 2000

Tabel 6 Kwaliteit van dienstverlening: Score voorbehouden
diensten, 2000
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In dit pakket zijn de volgende poststukken opgeno-
men: brieven van minder dan 20 gram, brieven van
minder dan 50 gram en twee brieven van minder 
dan 200 gram.

Uit dit onderzoek komt naar voren dat de verzend-
kosten voor een dergelijk pakketje brieven in Neder-
land relatief gemiddeld tot hoog zijn in vergelijking
met de tarieven van de meeste landen die in de 
analyse zijn meegenomen.

Kwaliteit van dienstverlening
De kwaliteit van dienstverlening is voor een product
als post van groot belang voor zowel marktpartijen
als consumenten. De relatie tussen een betere 
kwaliteit van dienstverlening en concurrentie in
delen van de markt lijkt op voorhand duidelijk.
Intensievere concurrentie heeft naast een drukkend
effect op tarieven doorgaans ook effect op de kwa-
liteit van dienstverlening. TPG scoort internationaal
hoog op het gebied van kwaliteit van dienstverlening.
Tabel 6 geeft hierin via de driepuntsschaal enigszins
gedetailleerder inzicht. Hierbij geeft de waarde 0
een laag niveau van de kwaliteit van dienstverlening
aan, de waarde 5 een redelijk niveau en de waarde
10 een hoog niveau.

De prestaties van de geanalyseerde landen in de
voorbehouden dienst worden in tabel 7 nader beke-
ken voor de Nederlandse markt. De resultaten van de

meting van de kwaliteit van dienstverlening zijn
gebaseerd op de meetsystematiek van TPG zelf. 
Sedert juni 2000 is in het Besluit Algemene Richt-
lijnen Post (BARP) opgenomen, dat 95% van de
voorbehouden zakelijke en consumentenpost binnen
24 uur op de plaats van bestemming dient te worden
bezorgd. OPTA houdt hierop toezicht. De verslech-
terde bezorging van het briefverkeer (zowel particu-
lier als zakelijk) in de meetperiode (1998-1999), is
volgens TPG te wijten aan de vermindering van het
aantal sorteercentra van twaalf naar zes, waartoe
TPG een aantal jaren geleden is overgegaan.
Daarnaast ziet TPG de onvoorziene groei van de
poststroom als oorzaak van de daling van de score.
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Categorie 1998 1999

Particulier berichtenverkeer in 24 uur (%) 93 89

Zakelijk berichtenverkeer in 24 uur (%) 95 93 

Zakelijk berichtenverkeer in 48 uur (%) 96 95 

Post juist bezorgd de eerste keer (%) 99,8 99,8 

Klantentevredenheid – particulier (%) 86 84 

Klantentevredenheid – zakelijk (%) 87 85 

Aantal postkantoren en agentschappen 2.239 2.214 

Aantal brievenbussen 19.437 19.599 

Aantal nieuwe geschillen ingediend bij Geschillencommissie Post 73 68 

Uitspraak in geschillen in het voordeel van TPG 37 41 

Uitspraak in geschillen in het voordeel van klanten 3 2 

Aantal geschillen in der minne geschikt 18 14 

Bron: Marktmonitor OPTA, 2000

Tabel 7 Informatie over kwaliteit van dienstverlening in de voorbehouden dienst TPG



Toezicht: meer instrumenten
nodig voor effectieve stimulans
concurrentie

De effectiviteit van het toezicht kan worden
gemeten aan de hand van een aantal indica-
toren. De toezichthouder moet over gepaste
instrumenten beschikken om de markt op een
juiste manier te kunnen sturen, zeker gezien
het feit dat liberalisering zich nog in een pril
stadium bevindt. 

Voor effectief toezicht dient noodzakelijkerwijs invul-
ling te worden gegeven aan een aantal voorwaarden.
Een bindend price cap regime geeft de voormalig
monopolist efficiëntieprikkels die anders bij gebrek
aan concurrentie op delen van de markt zouden ont-
breken. Het voeren van een gescheiden boekhouding
tussen de voorbehouden dienst, de overige opgedra-
gen diensten en het vrije deel van de markt, biedt
inzicht in de aanwezigheid van kruissubsidiëring.
Tenslotte biedt de verplichting van third party access
(TPA) de mogelijkheid om meer concurrentie moge-
lijk te maken in delen van de markt waar toetreders
nog onvoldoende over eigen netwerken beschikken.

Price cap regime 
Het price cap regime in de Nederlandse postsector
omvat een groter deel van de markt dan het voor-
behouden deel van de markt. Het Nederlandse price
cap systeem is gebaseerd op twee mandjes diensten-
pakketten. Het eerste bevat diensten toegespitst op
consumenten, het tweede op diensten voor zakelijke
klanten. In de variant van het price cap systeem dat
in de Nederlandse postsector op TPG van toepassing
is, kent de X (de productiviteitsfactor) een waarde
toe van 0. In dit systeem mag de gemiddelde prijs
van een pakket van verschillende diensten maximaal
toenemen met loonsomindex. Deze waarde voor de
X-factor bestaat al sinds de invoering van de price
cap in 1988. Het is de vraag of de price cap zoals
deze nu is ingevuld voldoende prikkels tot efficiëntie
geeft. Efficiëntie- en productiviteitsverbeteringen
hoeven dus niet aan de gebruikers doorgegeven te
worden. OPTA heeft echter niet de bevoegdheden om
het price cap instrument vorm te geven en daarmee
TPG efficiëntieprikkels te kunnen geven. Tabel 8
geeft een vergelijking van de kwaliteit van de price
cap in verschillende landen. De waarde 0 betekent
dat er geen price cap is ingevoerd. De waarde 5
duidt op de aanwezigheid van een price cap die ech-
ter onvoldoende efficiëntieprikkels oplegt aan de
voormalig monopolist. De waarde 10 geeft de aan-
wezigheid van een bindende price cap weer.

Gescheiden boekhouding
Een gescheiden boekhouding kan er toe bijdragen
dat inzicht ontstaat in de vraag of er sprake is van
kruissubsidiëring in de postmarkt. In Nederland
bestaat een volledige boekhoudkundige scheiding
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Bron: Marktmonitor OPTA, 2000
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Figuur 4 State ownership indicator in % (2000)

Tabel 9 Aanwezigheid gescheiden boekhouding (driedeling
versus tweedeling)

Land Gescheiden boekhouding aanwezig

Frankrijk Nee

Duitsland Ja

Nederland Ja

Spanje Ja

Zweden Ja

Verenigd Koninkrijk Nee

Verenigde Staten Nee

Bron: Marktmonitor OPTA, 2000

Land Kwaliteit van de price cap

Frankrijk 0

Duitsland 10

Nederland 5

Spanje 5

Zweden 10

Ver. Koninkrijk 0

Verenigde Staten 0

Bron: Marktmonitor OPTA, 2000

Tabel 8 Kwaliteit van de price cap (2000)



tussen de voorbehouden dienst, overige opgedragen
diensten en het vrije deel van de markt. In vergelij-
king met andere landen scoort Nederland goed op
het punt van gescheiden boekhouding: zie daarvoor
tabel 9.

Toegang tot netwerk (Third party access)
Een voordeel voor TPG ten opzichte van andere
marktspelers in het aanbieden van haar diensten
schuilt in het feit dat TPG een wijdvertakt collectie-
en distributienetwerk in haar bezit heeft.
Een internationale vergelijking van de mate van toe-
gang tot netwerken van de voormalig monopolist
wijst uit dat in Zweden een toegangsregime geldt,
waarbij alle marktpartijen onder dezelfde voorwaar-
den toegang hebben tot elkaars netwerk. In deze
regeling is ook de toegang tot postbussen mee-
genomen. Voor de Nederlandse markt bestaat het
toegangsregime eruit dat TPG op non-discriminatoire
grond concurrenten toegang dient te verlenen tot
postbussen. Een goede stap voorwaarts, maar niet-
temin slechts een beperkte vorm van toegang tot
het netwerk van de voormalige monopolist.

Overheidsbelang
De mate van overheidsbelang (grootte van het aan-
deel) in de voormalig monopolist vormt een belang-
rijke indicatie voor de effectiviteit van het toezicht
op de postsector. Een groot overheidsbelang kan in
verband worden gebracht met afhankelijkheid van

het toezicht, zeker in landen waar de toezichthouder
rechtstreeks onder een ministerie valt. Voor de
Nederlandse postmarkt is dit echter niet het geval.
OPTA is een onafhankelijke instantie (ZBO) van het
ministerie van Verkeer en Waterstaat. Figuur 4
plaatst het overheidsbelang in de voormalig mono-
polist in internationaal perspectief.

TPG was de eerste monopolist die werd geprivati-
seerd. De nationale overheid had eind 2000 nog een
belang van 43.4% in de onderneming én een ‘gouden’
aandeel, hetgeen betekent dat de nationale overheid
de mogelijkheid bezit besluiten van TPG niet goed 
te keuren. Voor de landen in figuur 4 blijkt dat de
privatisering van de voormalig monopolistische aan-
bieder in Nederland verreweg het verst is gevorderd.
In de overige landen, met uitzondering van Duits-
land, heeft de overheid een belang van 100%.

Omvang voorbehouden diensten in EU-lidstaten
Uit onderstaand overzicht blijkt dat het aan TPG
voorbehouden deel van de markt in internationaal
opzicht relatief klein is. De invulling van de Euro-
pese Richtlijn is in de Nederlandse postmarkt voort-
varender aangepakt dan in de meeste landen binnen
de EU. Van belang is wel dat het grootste deel van
de voorbehouden dienstverlening in de postmarkt
nog altijd zit in briefverkeer beneden de gewichts-
grens van 100 gram, namelijk in de gewichtsklasse
van 0 tot 20 gram.
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Tabel 10 Omvang van voorbehouden deel van de markt in EU lidstaten

Lidstaat Brieven – gewichtsgrens Direct mail – gewichtsgrens Brieven naar buitenland 
voorbehouden

Zweden Geen Geen Nee

Finland Geen Geen Nee

Nederland 100g Geen Nee 

Italië 350g 350g Ja 

Spanje 350g Geen Ja 

Duitsland 200g 50g Ja 

Oostenrijk 350g 350g Ja 

Frankrijk 350g 350g Ja 

Denemarken 250g 250g Nee 

België 350g 350g Ja 

Verenigd Koninkrijk 350g 350g Nee 

Portugal 350g 350g Ja 

Griekenland 350g 350g Ja 

Ierland 350g 350g n.a. 

Luxemburg 350g 350g Ja 

* Lokaal briefverkeer niet in het voorbehouden deel

Bron: Marktmonitor OPTA, 2000
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