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Het voordeel van ‘concurrent powers’ is volgens het college
het ontstaan van één loket voor iedere sector. Daarnaast
wordt bij de toepassing van de mededingingsregels de
expertise van de sectortoezichthouder direct benut. 
Om de kosten voor het toezicht rechtvaardiger te verdelen,
beveelt het college een contributiesysteem aan: bedrijven
staan een promillage van de omzet af voor de financiering
van de diensten van OPTA. 

Om checks en balances aan te brengen tussen beleidsmatige
en beheersmatige invalshoeken zou het ministerie van
Verkeer en Waterstaat volgens OPTA een scheiding moeten
maken tussen enerzijds het toezien op OPTA’s beleidsmatige
functioneren en anderzijds het verzorgen van de financië-
le, personele en rechtspositionele relaties. Nog beter is
het volgens het college om een orgaan op te richten dat
als equivalent van een raad van commissarissen toezicht
houdt op de bedrijfsvoering van OPTA en de besluitvorming
over begroting en tarieven van het ministerie overneemt
c.q. daarover bindend adviseert.
Ook heeft het college er niets op tegen als OPTA periodiek
door een Kamercommissie gehoord wordt, bijvoorbeeld aan
de hand van het jaarverslag of de visie op de markt. Als er
ontevredenheid bestaat over het functioneren van OPTA
kan de Kamer het ministerie vragen gebruik te maken van
zijn ter beschikking staande bevoegdheden, zoals het
geven van een algemene aanwijzing.

WETTELIJKE MOGELIJKHEDEN

Het college ziet in de beoordeling van de onderzoekers
reden aan te nemen dat de gehanteerde mix van concurren-
tiebevorderende maatregelen effectief was. Het oordeel over
het optreden van OPTA kan echter niet los worden gezien

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat publiceerde 30 maart jl. 

de resultaten van het onderzoek naar het functioneren van OPTA,

uitgevoerd door onderzoeksbureau Twynstra Gudde. Twynstra Gudde

is van mening dat het college van OPTA de haar toegewezen wette-

lijke taken op een goede wijze heeft vervuld. Het oordeel over de

effectiviteit en efficiency van het optreden van het college varieert

van voldoende tot goed. OPTA is content met dit positieve oordeel.

Toch grijpt het college het onderzoeksrapport aan om verbeter-

punten op te stellen. Onder andere om, naar Brits voorbeeld, te

pleiten voor een verrijking van het institutionele kader met con-

current powers, sectorspecifieke mededingingstoezichthouders die

de bevoegdheid hebben van de mededingingswetgeving op het 

gebied van misbruik van machtspositie. 
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van de wettelijke mogelijkheden die zij heeft. Worden
effecten opgeroepen door wetgeving of door maatregelen
waarbij OPTA een eigen invulling gaf aan beleidsruimte?
Het rapport scheidt dit niet op alle plaatsen effectief. Toch
neemt het college de stelling dat de mogelijkheden van het
wettelijk kader nog beter kunnen worden benut ter harte.
Over hoofdzaken bestaat
tussen het ministerie van
Verkeer en Waterstaat en
OPTA overeenstemming. De
visie is verschillend wat
betreft de eigen missie en
de mate van interventie om
marktverhoudingen en
(post)monopolie in goede
banen te leiden. OPTA pleit ervoor deze verschillen in 
proportie te blijven zien. Toch moeten ministerie en OPTA
functioneler omgaan met verschillen van inzicht over
details. Aandachtspunt daarbij is dat het debat over de
noodzakelijke mate van interventie zich moet afspelen 
tussen ministerie, marktpartijen én belangenorganisaties.
Het college van OPTA vindt dat het huidige instrumen-
tarium onvoldoende is ingesteld op een snelle correctie van
ongelijke machtsverhoudingen. De diverse (veelal lange)

procedures kunnen een wapen worden in de handen van
diegenen die belang hebben bij traagheid. Eventuele veran-
deringen in het instrumentarium moeten wel goed gemoti-
veerd zijn. Dat geldt ook voor veranderingen in de goed-
lopende samenwerking met NMa. Integratie met de mede-
dingingstoezichthouder is, evenmin als dat elders in Europa

het geval is, niet aan de
orde. In het buitenland zijn
veranderingen in de toe-
zichtstructuur die ook in
Nederland aandacht behoe-
ven. De ontwikkeling van
een samenwerkingsverband
tussen de OPTA’s van Europa
en de Europese Commissie

en het toenemende aantal geconvergeerde communicatie-
toezichthouders zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot herzie-
ning van het toezichtkader. 

Het onderzoek beperkte zich tot het functioneren van OPTA
van 1 augustus 1997 tot 1 december 2000. 
De kwaliteit van de wet- en regelgeving was geen object van
evaluatie. K

Onlangs hield de denktank
Infodrome een congres in
de Ridderzaal. De minister-
president opende met een
toespraak over ‘Een infor-
matiesamenleving van
iedereen’. Een debat tussen
vier fractievoorzitters
besloot de dag. In de zes
uur ertussen hadden jongere
en minder deftige sprekers
dan gebruikelijk ter plaatse
de concrete uitdagingen in
beeld gebracht. Een stevig
voorbeeld: het slikken op
jeugdfeesten van Viagra als
pep-pil, besteld in het
receptvrije Californië via
het World Wide Web. 

Het congres was Connecties
genaamd, net als dit blad.
Iemand vroeg mij of het
gebruik van deze titel afge-

stemd was met OPTA. Nee,
maar wat mij betreft geen
probleem. Open connecties
op het Binnenhof naar
nieuwe, soms rauwe werke-
lijkheden versterken de
politieke weerbaarheid.
Tegen plotselinge e-mail
lawines of andere ondoor-
zichtige lobbycircuits. Zon-
der méér concrete kennis is
het publieke domein rondom
geliberaliseerde netwerksec-
toren niet goed te bepalen.
Staatssecretaris Nuis van
OC&W had al om zo’n bepa-
ling in het Actieprogramma
elektronische snelwegen van
december 1994 gevraagd.
Een loffelijk politiek streven,
dat echter noch bij de
voorbereiding in de Inter-
departementale Commissie
Informatiebeleid (jawel,

onder mijn voorzitter-
schap), noch door het
jonge Paarse kabinet zelf
specifieker kon worden
ingevuld. Er was té weinig
inzicht in de ICT-ontwikke-
lingen. Een jaar later
plaatste het Rathenau-
instituut open toegang
centraal*. Maar de hiervoor
uiteenlopende sectorregule-
ring was pas ten tijde van
het vertrek van secretaris-
generaal Van Wijnbergen in
kaart gebracht door EZ voor
belangrijke openbare net-
werken: spoor, gas, elektri-
citeit, kabeltelevisie, vaste
en mobiele telecommunica-
tie. Deze sectoren hebben
of krijgen specifieke toe-
zichthouders.

Er zou niets op tegen zijn
als zo’n toezichthouder
periodiek door de betrokken

Kamercommissie(s) werd
gehoord over de toestand
van de sector, bijv. na
publicatie van zijn jaarver-
slag. Dat zou de discussie
over het publieke domein
van netwerksectoren meer
op feiten stoelen, en elk
vermeend democratisch
deficit van onafhankelijk
toezicht wegnemen. Want
de Kamer kan immers de
verantwoordelijke minister
verzoeken om zijn wette-
lijke mogelijkheden tot
bijsturing van de toezicht-
houder te gebruiken: wijzi-
ging van de regelgeving of
een algemene aanwijzing
geven. Kortom, ik pleit
voor meer open connecties
op het Binnenhof.

Jens Arnbak

* ‘Een kwestie van toegang’, 

nov. 1995. ISBN 9071894851

Connecties op het Binnenhof

Gehanteerde mix 

van concurrentiebevorderende

maatregelen effectief
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Transparantie bevordert
eerlijke concurrentie
OPTA heeft in de eerste vier jaar van haar
bestaan ‘voldoende tot goed’ gefunctioneerd,
aldus het onderzoeksbureau Twijnstra Gudde.
Een pluim voor de organisatie waaraan in de
dagbladen niet meer dan twee ‘éénkolommers’
aandacht is besteed. Binnen OPTA is de blik teveel
op de toekomst – en op de stapels werk – gericht
om al te lang stil te staan bij de positieve onder-
zoeksresultaten. Bovendien heeft de medewerking
aan de evaluatie de medewerkers van OPTA al
zoveel tijd gekost. De pluim is dan ook slechts
‘gevierd’ met een droge personeelsrede van de
directeur, onder het ‘genot’ van een broodje kaas
en een glas melk. Waarom zou ik in deze column
dan wel juichen over de bevindingen van de onaf-
hankelijke onderzoekers, dat OPTA haar wettelijke
taken goed heeft vervuld en op een juiste wijze
gebruik heeft gemaakt van haar bevoegdheden?

OPTA’ers zijn al lang weer over gegaan tot de 
orde van de dag. Het werk blijft immers gestaag
groeien. Met de groei van de organisatie en haar
activiteiten wordt het steeds belangrijker om alle
belanghebbenden en belangstellenden in de tele-
com- en postmarkt actief, gelijktijdig en op een-
zelfde manier te informeren over beslissingen die
OPTA neemt. Transparantie is het doel, al is het
alleen maar omdat de ‘incumbent’ traditioneel
toch al een informatievoorsprong heeft.
Wat betekent dat voor de manier waarop OPTA
naar buiten communiceert? Als we een onderzoek
starten of een geschil gaan behandelen, wachten
we dan met het bekendmaken daarvan totdat de
uitkomsten er zijn? Nee, want zelfs het enkele feit
dat OPTA met het onderzoek of geschil bezig is,
kan voor derden van belang zijn. Wellicht willen
zij op de mogelijke uitkomsten anticiperen. Om
diezelfde reden krijgen de betrokkenen op het
moment dat de uitkomsten er zijn, niet nog enige
dagen de tijd om de inhoud te bestuderen en een
eventuele reactie voor te bereiden. Om andere
belanghebbende bedrijven niet te benadelen,
houdt OPTA zich streng aan het adagium van het
gelijktijdig en gelijksoortig informeren (waarbij 
we uiteraard vertrouwelijk met bedrijfsgegevens
omgaan). 

Met de wijze van openbaarmaking wil OPTA boven-
dien voorkomen dat een marktpartij ten koste van

een concurrent de toon van de berichtgeving over
het betreffende onderwerp zet. Als het persbericht
enkele dagen wordt verstuurd nadat de betrokke-
nen zijn geïnformeerd, blijkt het vaak zo te zijn
dat een van de partijen de beeldvorming over het
onderwerp actief beïnvloedt. De concurrent die
zich wel houdt aan het embargo dat OPTA op
bekendmaking plaatst, wordt hierdoor benadeeld.

Interesseert het u niets of u om 17.10, 17.20 of
17.30 uur over standpunten, besluiten en oorde-
len van OPTA wordt geïnformeerd, zolang dat
maar duidelijk en grondig gebeurt, bladert u dan
rustig verder in deze nieuwe editie van Connec-
ties. En wilt u meer weten over de evaluatie door
Twijnstra Gudde en de reactie van OPTA daarop,
kijkt u dan op www.opta.nl. Heb ik de pluim 
stiekem toch weer onder de aandacht gebracht…

Jeroen Nugteren, 
hoofd afdeling Communicatie

OPTA publiceert haar persberichten
als volgt:
17.00 uur – Sluiting van de beurs in

Amsterdam; OPTA informeert
betrokken organisatie(s) over
het persbericht dat uitgaat;

17.10 uur – Het persbericht wordt naar 
de beurs gestuurd;

17.15 uur – Het persbericht wordt op
ANP-perssupport gezet;

17.20 uur – Het persbericht gaat uit naar
overige belanghebbenden en
geïnteresseerden.

In het persbericht wordt ‘slechts’ ingegaan
op de conclusie –het dictum – van het
besluit of oordeel. Nadat de betrokken
partij(en) hebben kunnen reageren op het
(gehele) oordeel of besluit, zet OPTA het
persbericht en de reacties hierop integraal
op haar website. Dit is meestal na enkele
dagen het geval.
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OPTA Connecties is het nieuwsblad
van de Onafhankelijke Post en Tele-
communicatie Autoriteit. OPTA wil
met deze uitgave onder meer berei-
ken dat de organisaties in de markt
voor telecommunicatie en post op
gelijke voet geïnformeerd zijn over
de ingenomen standpunten, gedane
uitspraken en nieuwe ontwikkelingen
in verband met het werk van OPTA.
Reacties op de inhoud van dit blad
zijn van harte welkom.

Connecties wordt met grote zorg-
vuldigheid samengesteld. Om de
leesbaarheid te bevorderen zijn
juridische zinsneden vaak vereen-
voudigd weergegeven. Soms
betreft het ook delen van of uit-
treksels uit wetteksten. In al
deze gevallen is het verstandig
de originele teksten te raad-
plegen. Aan de artikelen in 
Connecties kunnen geen rechten
worden ontleend.

Missie OPTA
OPTA stimuleert bestendige con-
currentie in de telecommunicatie- 
en postmarkten. Dat wil zeggen:
een duurzame situatie waarin
particuliere en zakelijke eind-
gebruikers een keuze kunnen
maken tussen aanbieders en 
tussen diensten, zodanig dat 
het prijs- en kwaliteitsaanbod 
op de diverse deelmarkten tot-
standkomt door effectieve markt-
prikkels. Bij onvoldoende keuze
beschermt OPTA eindgebruikers.



Dit is een van de aanbevelingen van het
Instituut voor Informatierecht (IVIR) van
de UvA, naar aanleiding van een onderzoek
in opdracht van OPTA naar de effectiefste
methode om daadwerkelijke concurrentie te
bereiken in de telecommunicatiesector. De
conclusies van het rapport ‘toezicht en
regulering in de telecommunicatiemarkt’
zijn van groot belang met het oog op de
actuele discussie over het functioneren en
de toekomstige inrichting van de sector-
specifieke toezichthouder OPTA. In het ver-
gelijkende onderzoek concludeert het IVIR
dat de geldende wettelijke regelingen rond
het toezicht op de telecommunicatiemarkt
een aantal tekortkomingen vertonen. Het
IVIR zou de volgende aanbevelingen aan
het adres van de wetgever doen:

K EFFECTIEVE CONCURRENTIE

Het is niet mogelijk op economische gron-
den een scherp omslagpunt aan te wijzen
waarop een markt overgaat van een mono-
polistische structuur naar een situatie van
effectieve concurrentie. Daarom zou de
toezichthouder periodiek moeten onderzoe-
ken, onder meer door benchmarking en
enquêtes, of er in een markt sprake is van
effectieve concurrentie en of sectorspeci-
fieke regulering noodzakelijk is.

Indien er geen sprake is van effectieve
concurrentie moet het netwerkbeheer onaf-
hankelijk en neutraal zijn. Het onderbren-
gen van het netwerkbeheer bij een zelf-
standige onderneming is een optie, die tot
minder regulering en geschillen zou kun-

nen leiden. Wanneer dit niet mogelijk lijkt,
blijft sterk sectorspecifiek toezicht een
noodzaak voor het realiseren van onafhan-
kelijke toegang tot het net.

K EFFECTIVITEIT VAN TOEZICHT EN REGULERING

In de Nederlandse discussie rond toezicht
overheerst onterecht het dogma dat sector-
specifiek toezicht op de telecommunicatie-
markt per definitie tijdelijk is en daarom
automatisch wordt opgevolgd door het
algemeen mededingingstoezicht, met ande-
re woorden toezicht door de Nederlandse
Mededingingsautoriteit (NMa). Een ander
uitgangspunt voor beantwoording van de
vraag naar de toekomst van OPTA verdient
volgens het IVIR aanbeveling: de inrich-
ting van sectorspecifieke regulering en
toezicht moet weer meer in lijn gebracht
worden met geldende beleidsdoelstellin-
gen, zoals het bereiken van een (meer)
competitieve markt. Beschikbaarheid en
keuzemogelijkheden van middelen, niet de
positionering van toezicht, zijn beslissend
voor het wel of niet behalen van beleids-
doelstellingen. 
Er moet een einde komen aan de versnip-
pering van bevoegdheden tussen beleids-

Onderzoek IVIR: één regulator voor 
Toezicht en regulering moeten zo veel mogelijk in één hand geplaatst worden.

Een mogelijkheid om dit te benaderen is het toekennen van concurrent powers

aan OPTA, de bevoegdheid om in afstemming met de NMa het algemene mede-

dingingsrecht toe te passen. Bovendien verdient de vorming van één regulator

voor de gehele communicatiesector meer aandacht, ook met het oog op ervaringen

en trends in toonaangevende landen zoals de Verenigde Staten en het Verenigd

Koninkrijk. 

Prijsontwikkelingen op
korte termijn hebben 
weinig invloed op het
investeringsgedrag. Inves-
teringen worden aange-
dreven door strategische
motieven op lange termijn
en door toegangsregels.

Dit blijkt uit een onderzoek
door Brunel University naar
de relatie tussen investe-
ringsgedrag en regulering
in de Nederlandse telecom-
municatiesector. Het onder-

zoek, in opdracht van het
ministerie van Verkeer en
Waterstaat en OPTA, is eind
februari afgerond.

Brunel University (Londen)
onderzocht de relatie tussen
toezichtbeleid en investe-
ringsgedrag aan de hand
van economische theorie.
Daarnaast werd voor landen
als de Verenigde Staten,
het Verenigd Koninkrijk en
Denemarken deze relatie
vanuit de praktijk bekeken.

Voor de Nederlandse markt,
tenslotte, werden investe-
ringsstrategieën geanaly-
seerd in relatie tot regule-
ring van de telecommunica-
tiemarkt.

INVLOED TOEGANGSREGELS

Uit het onderzoek blijkt dat
in de telecommunicatie-
branche op lange termijn
een beleid van kosten-
georiënteerde tarieven
nodig is op basis van een
Long Run Incremental 

Cost-model, tot infrastruc-
tuurconcurrentie tot een
voldoende niveau geïnten-
siveerd is. Voor de korte
termijn wordt aanbevolen
prikkels te geven aan dien-
stenconcurrentie door mid-
del van geleidelijke verho-
ging van toegangstarieven.
Nieuwe toetreders worden
daardoor gestimuleerd tot
het aanleggen van eigen
netten. OPTA voert reeds
dit regime voor toegang tot
de ontbundelde aansluitlijn

Onderzoek Brunel University

Toegangsregime beïnvloedt investerings
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makende en uitvoerende instanties, omdat
in een snel bewegende sector als de tele-
communicatie dit scherpe onderscheid 
nauwelijks langer gerechtvaardigd is. 

De bevoegde toezichthouder OPTA moet in
de toekomst beschikken over alle relevante
(beleids) instrumenten. Op het gebied van
nummer- en frequentiebeleid is een aantal
bevoegdheden ‘achtergebleven’ bij het
beleidsmakende ministerie, dat eerder
thuishoort in handen van OPTA. Voorts
dient OPTA over algemene aanwijzings-
bevoegdheden te beschikken om ex ante
aanwijzingen, los van aanhangig gemaakte
geschillen, te kunnen geven.

Toezicht kan gepaard gaan met tijdverlies,
onder andere vanwege schaarste aan
gekwalificeerde werkkrachten en de 
complexiteit van de problematiek. Timing
is tegelijkertijd een van de meest onder-
schatte aspecten bij regulering en toezicht
in de communicatiesector. Daarom is er
behoefte aan een analyse van de kosten
die gemoeid zijn met tijdverlies. Daarbij
gaat het om kosten door het wachten op
een definitief bindend oordeel en maat-

schappelijke kosten door het onthouden
van kostenreducties en diensten aan 
consumenten.

JURIDISCHE KNELPUNTEN

De huidige sectorspecifieke regelgeving
kent een aantal knelpunten dat de laatste
vier jaren bij de uitvoering is opgetreden.
Voorbeelden zijn onduidelijkheid over 
wetsteksten, over procedures en over het
soort besluiten dat OPTA kan nemen. Bij
de toekomstige implementatie van nieuwe
richtlijnen moet een evaluatie van de Tele-
communicatiewet plaatsvinden om de
tekortkomingen op te heffen. 

De toepassing van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) op de mededingings-
sector is niet voldoende doordacht. Het
systeem Awb dwingt er toe om tegen een
beslissing van een toezichthouder die
mogelijk rechtsgevolg heeft beroep in te
stellen. Dit leidt tot rechtsonzekerheid,
overlappende procedures en tijdverlies. 
De Awb is bovendien niet ingesteld op het
virtuele belangenbegrip dat uit het Open
Network Provision (ONP) voortvloeit. Een
ander probleem zijn de bewijs- en geheim-
houdingsregels. Om deze redenen verdient
de onverkorte toepassing van de Awb op
geschillen heroverweging. 

De toezichthouder heeft te maken met
bewijslastproblemen bij het aanwijzen van
partijen die beschikken over een (collec-
tieve) machtspositie, bijvoorbeeld in de
mobiele markt met een beperkt aantal aan-
bieders. De wetgever kan bewijslastproble-
men oplossen door aansluiting te zoeken
bij het Duitse mededingingsrecht, waarin
vanaf een bepaald marktaandeel een
rechtsvermoeden bestaat van een (collec-
tieve) machtspositie. De betrokken onder-
nemingen kunnen het vermoeden ontkrach-
ten door het leveren van tegenbewijs. K

Een volledige versie van het IVIR-rapport 
is te vinden op de website van OPTA:
www.opta.nl
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gehele communicatiesector

van KPN, in de vorm van
een jaarlijks stijgend toe-
gangstarief voor marktpar-
tijen over een periode van
vijf jaar.

Het onderzoeksrapport van
Brunel University is raad-
pleegbaar op www.opta.nl.
Voor verdere vragen kunt 
u zich richten tot de heer 
L. Donners, telefoon 
(070) 315 35 80. K

gedrag

Mailmerge dient

klacht in tegen TPG

Op 28 maart jl. heeft het Zaanse post-
bedrijf MailMerge Nederland B.V. bij OPTA
een verzoekschrift voor de toegang tot
de postbussen van TPG ingediend. Mocht
in het verleden alleen TPG post bezorgen
in de postbussen op het postkantoor,
sinds 1 juni 2000 mogen ook andere
postaanbieders dit. Mailmerge zegt grote
problemen te ondervinden bij het afne-
men van de dienst postbusbezorging. 

De problemen van MailMerge hebben
onder meer betrekking op de tijden en 
de wijze waarop het bedrijf postzendin-
gen op de postbuslocaties van PTT Post
mag aanleveren. Aan OPTA is verzocht
uitspraak te doen over de voorwaarden
die PTT Post mag hanteren bij de leve-
ring van de dienst postbusbezorging.
Daarbij is het van groot belang dat PTT
Post zichzelf niet tegen gunstiger voor-
waarden dan concurrenten toegang biedt
tot de dienst postbusbezorging.

Sinds de ingangsdatum van de nieuwe
Postwet op 1 juni 2000 is de wettelijke
bepaling voor toegang tot de postbussen
van kracht. Op grond van dit artikel is
PTT Post, als uitvoerder van de concessie,
verplicht toegang te verlenen tot de
postbussen. Toegang tot de postbussen
moet door PTT Post tegen redelijke,
objectief gerechtvaardigde en non-discri-
minatoire voorwaarden en vergoedingen
worden verleend.
De voorwaarden en vergoedingen moeten
in onderling overleg tussen PTT Post en
de partij die toegang tot de postbussen
wenst, worden vastgesteld. Als de partij-
en er onderling niet uitkomen, is OPTA
bevoegd om op verzoek voorwaarden 
en vergoedingen vast te stellen. Eerder
heeft het college van OPTA invulling
gegeven aan deze bevoegdheid door
beleidsregels voor toegang tot de post-
bussen te publiceren. In Connecties 8
2000 is een artikel gewijd aan deze
beleidsregels. K
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Via Unified Messaging (UM) belanden voice-
mail, e-mail of fax via één uniek nummer
in een elektronische postbus, waarna de
ontvanger zelf de vorm bepaalt waarin en
het tijdstip waarop hij het bericht eruit
haalt. Een voicemail lezen als fax, een fax
als email of een email beluisteren: met UM
behoort het allemaal tot de mogelijkheden.
Voor deze dienstverlening mogen volgens
de telecommunicatiewet en het nummer-
plan alleen 084-nummers gebruikt worden.
Toch gebruiken of gebruikten XOIP, Anna-
PA, JFAX en Message4U geografische num-
mers voor hun UM-diensten.

De reden voor het lange gebruik van
geografische nummers was dat UM-aan-
bieders of andere telecompartijen niet 
de voor 084-nummers benodigde dienst-
verlening van KPN konden afnemen. De
dienst van KPN, de zogeheten ‘Electronic
Messaging Connect Service’, was nog niet
gereed. Sinds maart nemen geïnteres-
seerde UM-aanbieders, of telecompartij-
en namens de UM-aanbieders, deze
dienst van KPN af en kunnen zij de 
door OPTA toegekende 084-nummers 
in gebruik stellen.
UM-aanbieders moeten het gebruik van

geografische nummers voor hun dienst-
verlening beëindigen. Een aantal van de
UM-aanbieders is inmiddels overgegaan tot
het in gebruik geven van 084-nummers en
heeft een start gemaakt met het buiten
gebruik stellen van geografische nummers
voor deze dienst, of is hier zelfs al mee
gereed. Consumenten die abonnee zijn of
willen worden bij UM-aanbieders kunnen 
er dus vanuit gaan dat zij de beschikking
krijgen over een 084-nummer en niet meer
over een geografisch nummer. Indien con-
sumenten een geografisch nummer krijgen
van de UM-aanbieder, zal het nummer zeer
waarschijnlijk binnenkort alsnog omgenum-
merd worden naar een 084-nummer. 

De telecomaanbieders die geografische
nummers in gebruik hebben gegeven aan
UM-aanbieders moeten deze terug nemen. 
OPTA zal met het oog op eerlijke concur-
rentieverhoudingen op de markt voor UM-
diensten er op toezien dat alle UM-partijen
stoppen met het gebruik van geografische
nummers voor hun dienstverlening. K

Unified messaging mogelijk 
met 084-nummers
Sinds maart is Unified Messaging (UM) met 084-nummers mogelijk. 

De voorzieningen daartoe zijn gereed. Unified Messaging aanbieders moeten

daarom stoppen met het gebruik van geografische nummers voor UM en zijn 

verplicht hun diensten om te nummeren naar 084-nummers.
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Het CBB sprak zich over de reikwijdte van de bevoegdheden
uit in het antennegeschil tussen Dutchtone en KPN dat al
sinds eind 1998 speelt. Dutchtone vroeg OPTA een geschil
te beslechten over het medegebruik van de antenne-
opstelpunten van KPN. De OPTA stelde daarvoor een aan-
tal regels vast, maar de belangrijkste van deze regels 
werden eerst geschorst en daarna vernietigd door de
bestuursrechter in Rotterdam. De rechtbank in Rotterdam
voerde daarbij met name aan dat OPTA niet bevoegd
geweest zou zijn om deze regels te stellen.

VAGE NORMEN

Het CBB is, anders dan de rechtbank in Rotterdam, van
mening dat als de wet voorziet in bevoegdheden voor OPTA,
maar deze uitdrukt in vage normen, het dan in eerste
instantie aan OPTA zelf is om deze normen in te vullen.
De rechter mag dan volgens het CBB nog slechts toetsen
of OPTA alle betrokken belangen heeft meegewogen, 
of OPTA voldoende heeft uitgelegd waarom zij tot een
bepaalde keuze of conclusie is gekomen en of die keuze 
of conclusie de toets der redelijkheid kan doorstaan.

In de wet is opgenomen dat vergunninghouders van
mobiele telefonie (en omroepzendernetwerken) over en
weer moeten meewerken aan het medegebruik van elkaars
antenne-opstelpunten. Deze bepaling dient niet alleen ter
voorkoming en bestrijding van horizonvervuiling door het
plaatsen van te veel antennes, maar ook om een snelle(re)
uitrol van mobiele netwerken te bevorderen. Waar al een
mast staat, is het doorgaans gemakkelijker, goedkoper en
sneller voor een concurrent om in die mast een antenne
te hangen dan om een nieuwe mast te bouwen. Voorwaar-
de voor de bepaling is wel dat concurrenten dat van
elkaar toestaan.

DELEN VAN ANTENNE-OPSTELPUNTEN

In het antennegeschil heeft het CBB een aantal regels 
van OPTA die eerder waren vernietigd, weer in ere her-
steld. Bovendien sluit het CBB zich aan bij de brede

opvatting van OPTA met
betrekking tot de definitie
van een antenne-opstel-
punt. Vanaf nu moeten
aanbieders volgens de Tele-
communicatiewet dus ook
meewerken aan het delen
van antenne-opstelpunten
indien strikt genomen niet
dezelfde mast wordt
gebruikt, maar de nieuwe
antenne wel dicht in de
buurt staat, bijvoorbeeld
op hetzelfde dak. Voorts
moet KPN Dutchtone voor-
zien van de coördinaten
van haar al gerealiseerde
opstelpunten, zodat Dutch-
tone weet waar zij om
medegebruik kan vragen. 
OPTA sprak zich in haar
besluit ook uit over de

hoeveelheid verzoeken van Dutchtone tot zowel medege-
bruik als technische afstemming om storingen te voorko-
men. Hierover moest KPN per maand uitsluitsel geven. De
rechtbank in Rotterdam achtte OPTA hiertoe niet bevoegd.
Het CBB heeft gezegd dat OPTA ook deze regels mocht
vaststellen. 

OPTA heeft geen gelijk gekregen met betrekking tot de
reserveringstermijn en de kosten van het medegebruik.
OPTA had in haar besluit aangegeven dat KPN haar masten
voor maximaal vier maanden mocht reserveren voor eigen
gebruik. OPTA heeft zelf toegegeven dat deze termijn niet
onverkort kan worden volgehouden indien KPN voor het
plaatsen van antennes planologische procedures moet
doorlopen, die doorgaans langer dan vier maanden duren.
OPTA had zich ook uitgesproken over de kosten die mede-
gebruik mee kunnen brengen. Omdat deze kosten toenter-
tijd geen onderwerp van geschil waren, was OPTA ook niet
bevoegd om daarover regels op te stellen oordeelde ook
het CBB. OPTA moet deze beide punten nog nuanceren 
in een nieuwe beslissing over de bezwaren van KPN en
Dutchtone. K

Meer bevoegdheden voor post en telecommunicatie-autoriteit

Rechter geeft OPTA gelijk in antennegeschil
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (het CBB) heeft als

hoger-beroepsrechter zich uitgesproken over de reikwijdte van de

bevoegdheden van OPTA als zelfstandig bestuursorgaan. OPTA heeft

een grotere vrijheid dan tot nu toe werd aangenomen bij het 

vervullen van haar wettelijke taak.



OPTA is van mening dat KPN door het stellen van de voor-
waarden in strijd handelt met artikel 43 Besluit ONP huur-
lijnen en telefonie (Boht) en daarmee het totstandkomen
van concurrentie op de gidsenmarkt belemmert. KPN 
verhindert daarmee dat DDS toetreedt tot de markt voor
het verlenen van een abonnee-informatiedienst. 

Het beschikbaar stellen van abonneegegevens door aan-
bieders van telecommunicatiediensten is een essentiële
voorwaarde voor het bevorderen van de concurrentie op de
markt voor telefoongidsen en abonnee-informatiediensten.
Concurrentie op deze markten is slechts mogelijk indien
nieuwe dienstverleners toegang krijgen tot de abonnee-
gegevens van de verschillende aanbieders. Artikel 43 Boht
regelt deze toegang. Op grond van dit artikel moet een
aanbieder die nummers met abonneegegevens uitgeeft
(zoals KPN), op verzoek die abonneegegevens beschikbaar
stellen ten behoeve van de verlening van een abonnee-
informatiedienst. De gegevens moeten in een overeen-
gekomen formaat (bijvoorbeeld op cd-rom of diskette) 
op billijke, kostengeoriënteerde en niet-discriminerende
voorwaarden geleverd worden. DDS kan slechts aanspraak
maken op naleving van artikel 43 Boht indien zij een
algemeen beschikbare abonnee-informatiedienst, zoals
bedoeld in het Besluit universele dienstverlening, gaat
verlenen. DDS heeft volgens OPTA voldoende aannemelijk
gemaakt dat zij zo’n abonnee-informatiedienst gaat aan-
bieden. Het verzoek van DDS aan KPN om de abonnee-
gegevens te leveren, brengt dan ook een verplichting voor
KPN met zich mee om deze te leveren.

ZEKERHEIDSSTELLING

KPN verlangt van DDS een zekerheidsstelling van dertig
cent per abonneegegeven. OPTA heeft in twee eerdere
besluiten tussen Denda Multimedia BV en KPN, over de
levering van abonneegegevens voor het vervaardigen van
(digitale) telefoongidsen op grond van artikel 43 Boht,
vastgesteld dat minder dan een halve cent per abonnee-
gegeven kostengeoriënteerd is. Het grootste deel van de
verzamelde informatie bestaat immers uit gegevens die
KPN al verzamelt op grond van haar telefoondiensten. 
Zo zijn bijvoorbeeld de naam en het adres van de abonnee
voor KPN noodzakelijk om een abonnee aan te sluiten op
het telefoonnetwerk. De kosten die gepaard gaan met het
vergaren van deze informatie zijn reeds verwerkt, bijvoor-

OPTA verklaart klacht van DDS gegrond

KPN moet gegevens leveren voor nieuwe 
KPN is verplicht om abonneegegevens aan distributeur en uitgever Denda Directory Services BV (DDS) te leveren. 

DDS wil hiermee een telefonische abonnee-informatiedienst aanbieden. Het bedrijf hoeft hiervoor geen aparte licentie-

overeenkomst met KPN aan te gaan en geen zekerheidsstelling van dertig cent per abonneegegeven aan KPN te geven.

Deze uitspraken van OPTA zijn het gevolg van een nieuwe klacht die DDS indiende bij OPTA over de weigering van KPN

om abonneegegevens ter beschikking te stellen. Indien KPN geen gevolg geeft aan het besluit van OPTA, zullen 

handhavingsmaatregelen getroffen worden.

8



beeld in het abonnementstarief. De extra kosten die KPN
maakt om de gegevens over te dragen mogen worden
doorberekend in een aan DDS in rekening te brengen
tarief. Tegen het laatste besluit van 4 december 2000 
is zowel door Denda als door KPN beroep aangetekend. 
Het verlangen van zekerheid tegen een tarief van dertig
cent per gegeven is een voorwaarde die in geen verhou-
ding staat tot het door OPTA eerder vastgestelde tarief
van een halve cent per abonneegegeven. OPTA heeft 
dan ook vastgesteld dat KPN met de dertig cent in strijd
handelt met artikel 43 Boht, omdat KPN een niet-kosten-
georiënteerde voorwaarde jegens DDS handhaaft. 

AFZONDERLIJKE LICENTIEOVEREENKOMST

Ook het stellen van de voorwaarde dat DDS een afzonder-
lijke licentieovereenkomst met KPN dient te sluiten is een
onbillijke voorwaarde en in strijd met artikel 43 Boht,
aldus OPTA. DDS had met KPN reeds een licentieovereen-
komst gesloten voor het leveren van abonneegegevens
voor het vervaardigen van de digitale telefoongidsen. KPN
leverde voorheen de abonneegegevens voor de abonnee-
informatiedienst en de telefoongidsen door middel van
twee aparte bestanden. Tegenwoordig heeft KPN deze
bestanden geïntegreerd in één bestand en dient zij die
abonneegegevens middels dit gecombineerde bestand aan
DDS ter beschikking stellen. KPN mag niet een afzonderlijke
licentieovereenkomst van DDS verlangen met betrekking
tot een deel van de abonneegegevens van het gecombi-
neerde bestand. Dat het bestand twee gebruiksdoelen
heeft doet daar niets aan af. KPN heeft door het eisen van

de aparte licentieovereenkomst een toegangsdrempel voor
DDS opgeworpen om toe te treden. OPTA acht het eisen
van het sluiten van een licentieovereenkomst in dit geval
een onbillijke voorwaarde en in strijd met artikel 43 Boht.

OPTA heeft besloten dat KPN de abonneegegevens door
middel van de levering van het gecombineerde bestand
aan DDS ter beschikking dient te stellen zonder dit afhan-
kelijk te stellen van het sluiten van een tweede licentie-
overeenkomst en het verstrekken van zekerheid. 

DDS heeft ten aanzien van het besluit van OPTA van 
4 december 2000 over de ter beschikking stelling van
abonneegegevens voor de telefoongidsen een hand-
havingsverzoek ingediend, een verzoek tot het opleggen
van een last onder dwangsom aan KPN. KPN voldoet vol-
gens DDS niet aan de eisen van OPTA daarin. Aangezien
beroep is ingesteld tegen dit besluit en deze zaak ver-
sneld behandeld zal worden, heeft OPTA besloten de
behandeling van dit verzoek aan te houden totdat de
Rechtbank Rotterdam uitspraak heeft gedaan in deze 
zaak. 

In Connecties nr. 1 2001, heeft OPTA aandacht besteed aan
de klacht van DDS aan het adres van KPN voor de weigering
om abonneegegevens ter beschikking te stellen. K
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abonnee-informatiedienst

KPN Telecom schaft het gratis beluis-
teren van voicemailberichten af. Vanaf
10 mei 2001 moet worden betaald voor
deze dienstverlening. OPTA heeft het
tariefvoorstel van KPN beoordeeld en
geconstateerd dat er op basis van kos-
tenoriëntatie geen bezwaar is tegen het
invoeren van het tarief. Het tarief voor
het beluisteren van boodschappen komt
overeen met het bellen binnen basis-
tarief.

KPN vraagt geld voor de voicemaildienst-
verlening omdat de kosten zijn gestegen
als gevolg van een uitbreiding van de
dienstverlening. Daarnaast waren de
opbrengsten van voicemail lager dan oor-
spronkelijk geraamd. Hogere kosten en
lagere opbrengsten maken aanpassingen
noodzakelijk om aan kostenoriëntatie 
te voldoen. Het wettelijke vereiste van
kostenoriëntatie voorkomt dat de prijzen
te hoog zijn voor de consument, maar 

ook dat de prijzen te laag zijn voor de
concurrent.
In het verleden waren de kosten en
opbrengsten van de dienst dusdanig dat
het mogelijk was om voicemail gratis aan
te bieden en toch te voldoen aan het wet-
telijke vereiste van kostenoriëntatie. Door
de veranderde kosten en opbrengsten is dit
niet meer het geval. K

Voicemail gaat geld kosten



Internationale ontwikkelingen

Ierland 
De Ierse toezichthouder ODTR is niet tevreden
over de wijze waarop de Ierse ex-monopolist
Eircom andere aanbieders informatie geeft over
het plaatsen van apparatuur die nodig is om
toegang tot de aansluitlijn te krijgen. De proce-
dure die in het referentie-aanbod van Eircom is
opgenomen bleek daarvoor onvoldoende effec-
tief. ODTR heeft Eircom daarom onder meer
opgedragen alle informatie te verstrekken die
betrekking heeft op verzoeken om collocatie 
die onder de Unbundeld local Loop-Verordening
vallen. Dat een verzoek om collocatie niet valt
onder de reikwijdte van het referentie inter-
connectie aanbod is geen reden om dergelijke
informatie te weigeren. Ook moet Eircom alge-
mene en specifieke informatie geven naar aan-
leiding van een verzoek om collocatie, zowel in
de startfase als in de periode waarin sprake is
van business as usual.

Oostenrijk
In Oostenrijk heeft er een wijziging plaats-
gevonden in de structuur van het toezicht
op de telecommunicatiemarkt. De Oosten-
rijkse toezichthouder TKC is per 1 april 2001
opgegaan in de Rundfunk und der Telekom
Regulierungs-Gmbh, de RTR. De RTR verricht
zowel toezicht op de telecommunicatiemark-
ten als op de televisie- en radiosector.

Denemarken
De Deense toezichthouder TST heeft
een ‘Model Reference Paper’ gepubli-
ceerd. Hierin zet TST uiteen wat de
hoofdlijnen en beginselen zijn van
de bottom up en top down-model-
len die aanbieders moeten ontwik-
kelen om interconnectieprijzen te
kunnen baseren op Long Run Incre-
mental Costs (LRIC). In een later
stadium zal TST nog twee richtlijnen
het licht doen zien die specifiek
ingaan op de bottom up modellen
enerzijds en top down modellen
anderzijds. Deze richtlijnen moeten
in acht worden genomen door de
marktpartijen, tenzij TST vooraf toe-
stemming geeft hiervan af te wijken
of als een marktpartij gerechtigd is
hiervan af te wijken. K

Frankrijk
In september 2000 maakte
een aantal Franse marktpar-
tijen aan toezichthouder
ART-Télécom kenbaar dat
zij behoefte heeft aan flat
rate internet. Bij flat rate
is het telefoontarief geba-
seerd op de ter beschikking
gestelde capaciteit, dus
internetten tegen een vast
tarief en niet afhankelijk
van het aantal minuten 
of tikken. In Nederland
spreekt men van Flat Rate
Internet Access Call Origi-

nation, FRIACO. Naar aan-
leiding van deze verzoeken
is ART-Télécom een consul-
tatieprocedure gestart,
waarbij Internet servicepro-
viders, aanbieders van con-
tent en consumentenorga-
nisaties naar hun mening
werd gevraagd. Na afloop
van deze procedure heeft
ART-Télécom richtlijnen
gepubliceerd die marktpar-
tijen houvast kunnen geven
bij onderhandelingen over
flat rate internet met de
Franse voormalig monopo-

list France Télécom. 
In februari van dit jaar
publiceerde France Télécom
haar flat rate interconnec-
tie aanbod voor lokale
switches. Op de prijsstel-
ling na ging ART-Télécom
akkoord met dit aanbod. 
Na besprekingen tussen
ART-Télécom en France
Télécom is de prijs zodanig
gesteld dat deze hoog
genoeg is om het aanbie-
den van flat rate internet
interessant te maken voor
wederverkopers, en laag

genoeg om consumenten
tot gebruik van internet 
te stimuleren. 
ART-Télécom maakte tevens
bekend dat per 31 maart
van dit jaar 52% van de
Franse bevolking een
mobiele telefoon heeft. 
Dat betekent een groei 
van ongeveer 5,5%. Op dit
moment heeft France Télé-
com een marktaandeel van
48,2%, Cegetel-SFR 33,9%
en Bougygues Télécom een
marktaandeel van 17,9%,
aldus ART-Télécom.
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Verenigd Koninkrijk
Oftel, de Britse toezichthouder, heeft haar managementplan 2001 bekend-
gemaakt. Belangrijke aandachtspunten voor Oftel zijn het bevorderen van toe-
gang tot internet voor eindgebruikers van zowel smal- als breedband en het
waarborgen dat zowel de mate van ingrijpen als van mededinging in de markt
in overeenstemming is met elkaar. Ook zal Oftel voortgaan met het proces dat
leidt tot de vorming van een Britse communicatie-toezichthouder Ofcom, dus
met bevoegdheden op het gebied van onder andere content en mededinging.



KPN is aangewezen als AMM-aanbieder op
de markt voor huurlijnen, vaste telefonie
en mobiele telefonie, Libertel op de markt
voor mobiele telefonie. Bij de aanwijzings-
beslissingen heeft OPTA aangekondigd dat
zij ieder jaar zal onderzoeken of de aanwij-
zing dient te worden gecontinueerd. Daar-
naast onderzoekt OPTA of er aanbieders
van mobiele telefoondiensten zijn die kun-
nen worden aangewezen als AMM voor
vaste en mobiele telefonie samen. 
Om tot een oordeel hierover te kunnen
komen, onderzoekt OPTA het marktaandeel
van aanbieders op de relevante markten.

OPTA stuurt hiertoe vragenlijsten aan alle
bij haar geregistreerde aanbieders van
huurlijnen, vaste telefonie en mobiele
telefonie. De vragenlijsten verschijnen ook
op de web-site van OPTA (www.opta.nl).
De verwerking van de informatie die OPTA
verkrijgt uit de vragenlijsten en de econo-
mische analyse van de verschillende mark-
ten wordt uitgevoerd door EIM. K

Meer over het onderzoek van OPTA naar
aanmerkelijke marktmacht is te vinden in
Connecties 2, 2001. 
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Onderzoek kwaliteit vaste telefonie

Artikel 27 van het Besluit ONP huurlijnen en telefonie is
van toepassing op aanbieders met aanmerkelijke markt-
macht en aanbieders die langer dan achttien maanden hun
diensten aanbieden. Het artikel bepaalt dat de aanbieders
jaarlijks aan OPTA een rapportage moeten overhandigen
over de stand van zaken van de kwaliteit van de geleverde
diensten en/of producten. Partijen moeten bijvoorbeeld
rapporteren over de wachttijd bij de eerste aansluiting op

het net, de hersteltijd van een storing, het percentage
mislukte oproepen, het percentage functionerende open-
bare betaaltelefoons die met munten of met telefoonkaar-
ten werken en de juistheid van de facturen.

Vorig jaar was het de eerste keer dat OPTA aanbieders van
openbare vaste telefoonnetwerken en/of telefoondiensten
vroeg inzicht te geven in het door hun geleverde kwali-
teitsniveau over 1999. Indien blijkt dat de kwaliteit van
een individuele aanbieder onder de maat is, kan OPTA die
aanbieder prestatiedoelstellingen opleggen zodat alsnog
een acceptabel kwaliteitsniveau wordt aangeboden. Infor-
matie uit dit onderzoek kan eventueel ook leiden tot het
intrekken van nummers van carrier-select aanbieders als
blijkt dat deze niet actief zijn. K

Netnummer-

wijziging 

Slowakije

Per 1 juli veranderen de net-
nummers in Slowakije. Het
netnummer van hoofdstad 
Bratislawa wordt 2. De overige
81 netnummergebieden worden
teruggebracht tot 24 gebieden
en krijgen een netnummer 
dat uit twee cijfers bestaat.
De abonneenummers blijven
gelijk. In Bratislava bestaan
zij uit acht cijfers, in de overi-
ge netnummergebieden uit
zeven. De oude netnummers
zijn per 1 juli a.s. onbruikbaar.
Bellers die een oud netnum-
mer draaien krijgen nog een
half jaar een meldtekst. 

Nadere informatie is te vinden
op de website van de interna-
tionale telecommunicatie-unie:
http://www.itu.int/ITU-
T/national_numbering/index.
html K

Binnenkort zal OPTA aanbieders van openbare vaste telefoonnet-

werken en/of telefoondiensten in Nederland verzoeken om te rap-

porteren over de kwaliteit van hun producten en/of diensten over

het kalenderjaar 2000. De verplichting tot rapporteren vloeit voort

uit artikel 27 van het Besluit ONP huurlijnen en telefonie.

Onderzoek naar 
aanmerkelijke marktmacht
OPTA startte begin mei met een marktonderzoek naar aanbieders met aanmerke-

lijke marktmacht (AMM). Een aanbieder heeft aanmerkelijke macht als zijn aan-

deel op de desbetreffende markt meer dan 25 procent is. Een aanbieder met AMM

moet aan bepaalde verplichtingen voldoen, zodat andere aanbieders efficiëntere

concurrentiemogelijkheden op deze markt krijgen. Onderzocht wordt of KPN en

Libertel AMM-aanbieders zijn gebleven en of er een aanbieder is die kan worden

aangewezen op de markt voor vaste en mobiele telefonie samen.
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De richtsnoeren zullen door OPTA worden toegepast als
beleidsregels en bevatten het door OPTA voorgenomen
beleid, zowel in procedureel als inhoudelijk opzicht. 
Op basis van deze richtlijnen zal OPTA invulling geven
aan haar bevoegdheden ten aanzien van de voor KPN op
basis van artikel 6.6 Tw geldende verplichting tot kos-
tenoriëntatie van haar interconnectietarieven.

De richtsnoeren zijn mede tot stand gekomen op basis van
de van 21 december 2000 tot 26 januari 2001 gehouden
marktconsultatie. De reacties die OPTA naar aanleiding
hiervan ontving zijn meegewogen in de voltooiing van het
beleidsvoornemen, zoals dat in het consultatiedocument
was neergelegd. De resultaten van de consultatie zijn ver-
woord in het rapport van bevindingen, dat als bijlage deel
uitmaakt van de richtsnoeren. De richtsnoeren zijn te vin-
den op de website van OPTA.

TARIEFREGULERINGSMODELLEN

De differentiatie in de tariefreguleringsmodellen voor 
terminating en originating access betekent voor KPN dat
binnen de terminating dienstverlening het begrip kosten-
oriëntatie een stringentere invulling krijgt dan binnen de
bijzondere toegangsdiensten (originating access dien-
sten). De strengere invulling is gewenst met het oog op
de bijzondere aard van deze dienst en houdt in dat de
resultaten van een Bottom Up-Long Incremental Costing
(BU-LRIC)-kostentoerekeningsmodel, door OPTA in samen-

Beleidsregels tariefregulering interconnectie

OPTA introduceert ‘maatwerk’ in regulering 
Er komen verschillende tariefreguleringsmodellen voor het afwikke-

len van telefoonverkeer op het eigen netwerk en het ophalen van

telefoonverkeer via het netwerk van een ander, respectievelijk de

terminating en originating dienstverlening. Dit staat in de ‘richt-

snoeren tariefregulering interconnectie- en bijzondere toegangs-

diensten’ zoals die onlangs door OPTA zijn gepubliceerd. Voor de

terminatingdienst van KPN betekent dit de toepassing van de zoge-

naamde Bottom Up-Long Range Incremental Costing-systematiek,

voor de originatingdiensten van KPN zal de Embedded Direct 

Costs-systematiek hernieuwd toegepast worden.
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werking met KPN en andere marktpartijen ontwikkeld, 
leidend zullen zijn. Hiermee wordt het tariefniveau vast-
gesteld zoals dat in een effectief concurrerende omgeving
tot stand zou zijn gekomen. Het kostenniveau is dan ook
representatief voor een efficiënte aanbieder. 
In tegenstelling tot terminating access is bij bijzondere
toegangsdiensten in beginsel wel sprake van een door
concurrenten van KPN te maken ‘make or buy decision’.
Omdat hierdoor in principe concurrentie mogelijk is, kan
voor bijzondere diensten worden volstaan met de her-
nieuwde toepassing van de reeds in het verleden aan KPN
toegestane Embedded Direct Costs (EDC)-systematiek, zij
het nu zonder de destijds aan KPN opgelegde efficiëntie-
kortingen. In die systematiek wordt voor de beoordeling
van de norm van kostenoriëntatie, binnen de strikte 
grenzen van de EDC-principes en EDC-uitgangspunten, 
uitgegaan van KPN’s werkelijke kosten.

ONTWIKKELING BU-LRIC MODEL

Intussen werkt OPTA, samen met haar adviseur NERA en

een uit twintig telecombedrijven bestaande klankbord-
groep, verder aan de ontwikkeling van het BU-LRIC model.
In de week van 2 tot en met 6 april is aan de klankbord-
groepleden de gelegenheid gegeven om het conceptmodel
op het kantoor van OPTA te bestuderen en te testen. De
resultaten daarvan worden nu door OPTA bekeken, waarbij
wordt bezien in hoeverre het model daarop dient te wor-
den aangepast. Na de begin mei te houden vierde klank-
bordgroepvergadering volgt nog een tweede periode waar-
in het model door de klankbordgroepleden kan worden
bekeken. Afronding van het ontwikkelingsproces vindt
plaats na de vijfde klankbordgroepvergadering. Dit bete-
kent dat het model naar verwachting eind mei gereed zal
zijn. K

De besproken tariefreguleringen verschijnen binnenkort op
het internet: www.opta.nl.

OPTA verplicht TPG tot een aantal aanvul-
lingen op het toerekeningssysteem om te
waarborgen dat dit systeem zodanig wordt
toegepast dat TPG haar boekhouding over
de voorbehouden, overige opgedragen en
vrije activiteiten correct scheidt. De voor-
behouden dienst is de exclusieve bezorging
van brieven tot en met honderd gram.
Onder overige opgedragen diensten valt de
dienstverlening die TPG moet en de con-
currenten van TPG mogen leveren (bijvoor-
beeld aangetekende zendingen en drukwerk

tot en met twee kilo). De vrije diensten
zijn de activiteiten van TPG waarvoor geen
regulering geldt.

TPG is als houder van de postconcessie
verplicht tot deze scheiding in haar boek-
houding door de nieuwe Postwet van 
1 juni 2000. De gescheiden boekhouding
moet TPG vanaf 1 januari 2001 toepas-
sen. Om te zorgen voor deze scheiding is
TPG verplicht om gebruik te maken van
een systeem dat de kosten en opbreng-

sten juist toerekent aan de voorbehou-
den, overige opgedragen en de vrije
dienstverlening.
TPG maakt bezwaar tegen de voorschriften
die OPTA verbonden heeft aan de goedkeu-
ring.* Als onderdeel van de bezwaarproce-
dure hield OPTA op 3 mei jl. een hoorzit-
ting. OPTA komt op korte termijn met een
besluit op dit bezwaar. 

* In Connecties 1 en 2 2001 zijn over de
goedkeuring van OPTA van het toereke-
ningssysteem artikelen verschenen. Deze
artikelen, de tekst van het besluit van 
21 december 2000 en het wijzigings-
besluit staan op www.opta.nl. K

TNT Postgroep N.V. (TPG) heeft een bezwaar ingediend bij OPTA tegen het besluit

van 21 december 2000, waarin OPTA het toerekeningssysteem voor de kosten en

opbrengsten van TPG onder een aantal voorwaarden heeft goedgekeurd. De voorwaar-

den hebben betrekking op de wijze waarop TPG kosten en opbrengsten toerekent.

interconnectietarieven

Toerekeningssysteem postvervoer

Bezwaar TPG tegen OPTA-voorschriften



In november 2000 dienden RSL COM Neder-
land, Versatel, OneTel en Priority Telecom
als Telco’s klachten in over het in rekening
brengen van transittarieven door KPN. KPN
brengt transittarieven in rekening als een
gesprek vanaf een aansluiting met carrier-
(pre)select via Telco en via de datanet-
werken KPN IND en KPN UDS naar de
betreffende Internet Service Provider (ISP)
wordt geleid. KPN is van oordeel dat zij
gerechtigd is een transittarief in rekening

te brengen, aangezien er volgens haar
sprake is van verkeer naar een derde partij,
te weten KPN IND of KPN UDS. Telco’s heb-
ben de rechtmatigheid hiervan bestreden
en het college van OPTA verzocht een
onderzoek in te stellen en zonodig hand-
havingmaatregelen te nemen. 

TERMINATING ACCESS

Het college komt tot de conclusie dat het
telefoonverkeer van een Telco naar de met

de datanetwerken van KPN IND en KPN
UDS verbonden ISP’s, moet worden aange-
merkt als terminating access. Daarbij wijst
het college er op dat het recht op inter-
connectie en in het bijzonder op kosten-
georiënteerde interconnectietarieven
gestoeld is op de gedachte dat partijen
geen keus hebben bij de afwikkeling van
hun verkeer. Gebleken is dat Telco’s geen
keus hebben in de afhandeling van hun
verkeer met bestemming ISP’s. Zij kunnen
dit alleen via het vaste telefoonnet van
KPN doen. 
KPN Telecom handelt tevens discriminatoir,
aangezien het telefoonverkeer afkomstig
van aansluitingen zonder carrier-(pre)-
select aansluitingen en van aansluitingen
met carrier-(pre)select en beide met
bestemming geografische KPN nummers
van ISP’s, verschillend wordt gefactureerd.
Het is ook daarom onterecht dat KPN 
transittarieven in rekening brengt.
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KPN Telecom berekent onterecht transittarieven
KPN IND en KPN UDS zijn als bedrijfsonderdelen van KPN niet aan te merken als

derde partijen. Dit is een van de uitkomsten van een onderzoek dat het college

van OPTA heeft ingesteld naar aanleiding van klachten van Telco’s, aanbieders 

van carrier-(pre)select diensten, over het in rekening brengen van transittarieven

door KPN. KPN rekent transittarieven voor telefoonverkeer met bestemming

Internet Service Providers (ISP’s) die verbonden zijn met de datanetwerken van

KPN IND en KPN UDS. Het college van OPTA is op grond van het onderzoek tot de

conclusie gekomen dat KPN geen transittarieven in rekening mag brengen.

Geografische nummers
OPTA besliste in maart 2001 dat er dit jaar een einde moet komen aan het

gebruik van geografische nummers voor het bereiken van bestemmingen buiten

het netnummergebied. Tot 1 januari 2002 krijgen marktpartijen de gelegenheid

om hiertoe aanpassingen te maken. Het bellen via geografische nummers voor

het gebruik van internet blijft wel toegestaan.

Het tiencijferige geografische nummer is
bedoeld om uit te komen in het netnum-
mergebied waaraan het is toegekend. Bij
OPTA is de indeling van Nederland in 141
netnummergebieden op een elektronische
kaart in te zien. Binnen netnummergebie-
den mag gebeld worden met weglating van

het netnummer, dus afhankelijk van het
netnummergebied met een zes- of zeven-
cijferig abonneenummer. Ook is het toege-
staan om als eindgebruiker binnenkomende
gesprekken tijdelijk door te schakelen naar
een ander nummer. Bijvoorbeeld door mid-
del van de doorschakeldienst *21 van KPN.

Wat mag er niet? 

Wat mag er wel?

Bovenstaande beslissing is door OPTA neergelegd in een brief van 22 maart 2001. 
De brief is te raadplegen op www.opta.nl of kan opgevraagd worden bij het secretariaat van
de afdeling Nummers en Registraties, telefoon (070) 315 92 32.



aan Telco’s

Op grond van de bevindingen van het
onderzoek heeft het college per brief van

22 maart 2001 aan KPN Telecom en de
genoemde Telco’s laten weten dat het van

oordeel is dat KPN ten onrechte transit-
tarieven in rekening brengt aan Telco’s.  K
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Vaste 
telefoonnetwerk
KPN-Telecom

Carrier-select
operator

Datanetwerk
KPN IND ISP

Tarifering voor verkeer afkomstig van een KPN-abonnee zonder c(p)s
• KPN factureert het lokale eindgebruikerstarief aan de eindgebruiker
• KPN betaalt aan IND/DDS het terminating access tarief

   2 = Regionale centrale          Abonnee A gebruikt c(p)s
   1 = Lokale centrale               Abonnee B gebruikt geen c(p)s

Tarifering voor verkeer afkomstig van een KPN-abonnee met c(p)s
• KPN factureert het originating access tarief aan Telco
• KPN factureert het transittarief aan Telco
• KPN betaalt aan IND/DDS terminating access

2

1

Abonnee  A B

K Een bedrijf heeft vestigingen in meerde-
re netnummergebieden en wil graag dat
alle medewerkers elkaar binnen één 
netnummergebied kunnen bereiken via
doorkiesnummers. Dit is niet toegestaan
omdat de medewerkers op verschillende
locaties in diverse netwerkgebieden 
werken.

K Een bedrijf heeft een telefonisch infor-
matiecentrum op één plaats in het land,
maar gebruikt voor het bereiken daarvan
geografische nummers uit verschillende
netnummergebieden. Voor dit doel
mogen geografische nummers niet
gebruikt worden, omdat het callcenter
zich in een ander netnummergebied
bevindt dan het nummer dat men kiest.

K Een bedrijf heeft een vestiging in 
netnummergebied A, maar heeft het
gekozen nummer uit netnummergebied A
door haar aanbieder van telecommunica-
tiediensten naar een nummer in netnum-
mergebied B laten doorschakelen. Ook
dit is niet toegestaan. 

K Een bedrijf dat medewerkers vanuit 
vestigingen in verschillende netnummer-
gebieden via verkort kiezen, dus met een
intern nummerplan, naar elkaar wil laten
bellen, kan een Virtual Private Network
overwegen. De meeste aanbieders van
telecommunicatienetwerken beschikken
over deze dienst.

K Wil een bedrijf zich naar buiten toe
onder één nummerreeks presenteren, dan
bieden de voornemens van het ministerie
van Verkeer en Waterstaat tot invoering
van bedrijfsnummers over enige tijd 
wellicht soelaas. Alle nummers van een
bedrijf, ook als die zich in meerdere net-
nummergebieden bevinden, kunnen dan
onder één dienstcode, vermoedelijk 088,
worden gebracht.

K Voor callcenters die vanaf één punt heel
Nederland of meerdere netnummergebie-
den bedienen, kan een geografisch num-
mer in het netnummergebied van vesti-
ging gebruikt worden, maar het is ook
denkbaar daarvoor een gratis of betaald
informatienummer met de codes 0800,
0900, 0906 of 0909 te gebruiken.



price
cap

Als onderdeel van de consultatie heeft op 28 maart een
hoorzitting plaatsgevonden waarbij zes marktpartijen aan-
wezig waren. Tijdens de hoorzitting waren er nauwelijks
reacties ten aanzien van de waarden van de sleutelvaria-
belen. Wel waren er vragen over de relatie tussen de 
evaluatie en de aanpak van de prijssqueezeproblematiek.
Het antwoord van OPTA daarop was dat de prijssqueeze 
in beginsel niet in de evaluatie en de consultatie aan de
orde is. De vraag is in een breder kader relevant omdat de
hoogte van de ‘X’ invloed heeft op de eindgebruikerstarie-
ven en daarmee op de prijssqueeze. 

REACTIES

OPTA heeft in totaal zeven schriftelijke reacties op de
consultatie ontvangen, te weten van Essent, KPN, MCI
WorldCom, NLIP, Onetel, UPC en Versatel. Ten aanzien van
de waarden van de sleutelvariabelen kan worden gezegd
dat deze in het algemeen op hoofdlijnen werden onder-
steund. Wel waren de schattingen van de diverse groeiper-
centages en het aantal internetaansluitingen via ADSL en
kabel over het algemeen iets lager. Ook benadrukten veel
partijen de relatie met en het belang van de aanpak van
prijssqueeze.

De reacties op de consultatie zullen door Stratix worden
gebruikt bij het maken van de definitieve prognose van 
de hoeveelheid lokaal telefoonverkeer. Op basis van deze
definitieve prognose en onderdelen van de reacties op de
consultatie die van beleidsmatige aard zijn, zal OPTA uit-
eindelijk de geactualiseerde hoeveelheid lokaal telefoon-
verkeer vaststellen. De eventuele aanpassing van de ‘X’ 
is mede afhankelijk van de aanpak van de prijssqueeze-
problematiek. OPTA verwacht over de eventuele aanpas-
sing vóór 1 juli een besluit te nemen. K

Meer lezen? In Connecties 2 2001 is de inhoud van de 
evaluatie uitgebreid aan de orde geweest.
In Connecties 9 2000 en op www.opta.nl is meer te lezen
over de prijssqueeze.
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Consultatie evaluatiemoment 
price cap-systeem afgerond

De consultatie in het kader van de tussentijdse evaluatie van het

price cap-systeem is in april afgerond. Het price cap-systeem

bepaalt de bovengrens van KPN’s telefoontarieven voor eindgebrui-

kers. De evaluatie van het price cap-systeem was bij de introductie

ervan aangekondigd en beoogt de hoeveelheid lokaal telefoonverkeer

over de price cap-periode opnieuw te bepalen. Het price cap-systeem

geldt voor de periode van 1 juli 1999 tot en met 30 juni 2002.

De door het price cap-systeem gestelde bovengrens aan
KPN’s telefoontarieven daalt jaarlijks met een percentage
van 5,3. Deze variabele wordt ook wel de ‘X’ genoemd. De
hoogte van de ‘X’ is met een model vastgesteld en wordt
jaarlijks bijgesteld met de inflatiecorrectie. In dit model is
een prognose gemaakt van de ontwikkeling van de kosten
voor het aanbieden van telefonie. Een modelvariabele die
veel invloed heeft op de kosten is de hoeveelheid lokaal
telefoonverkeer in de price cap-periode. Bij de introductie
van het price cap-systeem in 1999 is voor een tussentijd-
se evaluatie gekozen omdat de ontwikkeling internetinbel-
verkeer, dat een groot deel van het lokale telefoonverkeer
vormt, moeilijk te voorspellen was. Als na de evaluatie
blijkt dat het lokale telefoonverkeer meer dan tien pro-
cent afwijkt van de oorspronkelijke prognose van 167 mil-
jard minuten, zal de hoogte van de ‘X’ worden aangepast
voor het derde en laatste jaar van de price cap-periode. 

CONSULTATIEDOCUMENT

Onderdeel van de evaluatie is een consultatie. OPTA publi-
ceerde begin maart een consultatiedocument dat bestond
uit twee delen. In het eerste deel beschreef OPTA de aan-
leiding en aanpak van de evaluatie. In het tweede deel
gaf adviesbureau Stratix, in opdracht van OPTA, een voor-
lopige prognose van de hoeveelheid lokaal telefoonver-
keer. Het bureau kwam daarbij op 161 miljard minuten.
Bij het maken van de voorlopige prognose werd gebruik
gemaakt van een model met een aantal sleutelvariabelen,
zoals het groeipercentage van spraaktelefonie en van
bestedingen aan internettoegang en de groei van het aan-
tal internetaansluitingen, zowel via modem als via ADSL
en kabel. 
De consultatie bestond uit vragen die waren gericht op 
de schatting van de waarde van deze sleutelvariabelen.



De liberalisering van de postmarkt verloopt
traag. Bovendien is het marktaandeel van
TPG in segmenten van het vrije deel van
de markt nog hoog. De kwaliteit van
dienstverlening in het voorbehouden deel
van de markt is gedaald. De tarieven zijn

nauwelijks veranderd. OPTA richt zich in
2001 op: evaluatie van het tariefbeheer-
singsysteem, toezicht op het postvestigin-
gen beleid van TPG, invoering van het
toerekeningsysteem kosten en opbreng-
sten en mogelijke verdere maatregelen
voor toegang tot netwerken.
De financiële situatie in de telecommuni-
catiesector is in 2000 verslechterd. De
concurrentie op de telecommunicatiemarkt
is vooralsnog sterker geworden, prijzen
voor afnemers zijn gedaald. Door de ont-
wikkeling van nieuwe diensten en techno-
logieën stijgt het investeringsniveau en
de werkgelegenheid. 

SPECIALE AANDACHT

Op delen van de markt heeft de consu-
ment nog onvoldoende keuzemogelijkheid
en is er nog onvoldoende sprake van 
tijdige en gelijke toegang voor concur-
renten. Concurrentie op lokale telefonie

is nog beperkt en wordt bedreigd door
prijssqueeze.

AANPAK

Concurrentie op lokale telefonie verdient
aandacht. Ontbundelde toegang tot de
aansluitlijn is al mogelijk, maar komt
moeizaam op gang. Levertijden van huur-
lijnen zijn nog problematisch. 
OPTA zelf staat een efficiëntere aanpak van
geschillenbeslechting voor om tijdige en
gelijke toegang te realiseren. Voor prijs-
squeeze wordt een structurele oplossing
gezocht. De ontwikkelde prijssqueezetoets
is hierbij een hulpmiddel. Lagere tarieven

voor vast-mobiele telefonie kunnen worden
gerealiseerd door een mogelijke Aanmerke-
lijke Markt Macht aanwijzing op vaste en
mobiele markt tezamen.

REGELGEVING EN TOEKOMSTIG TOEZICHT

Uit de evaluatie van OPTA is gebleken dat
OPTA heeft bijgedragen aan marktwerking.
Daarnaast pleiten de toekomstige EU-regels
voor een stevig pakket aan sectorspecifie-

ke taken voor de toezichthouders.
Veel issues dienen nog te worden opgelost:
de ontwikkeling van ADSL, vraagstukken op
de mobiele markt (UMTS) en de kabel. Een
nieuwe periode voor OPTA van vier jaar is
dan ook logisch. Belangrijk hierbij is de
versterking van de slagkracht van de toe-
zichthouder. Hiertoe dient ook naar de
regelgeving te worden gekeken.

Voor het aanvragen van een exemplaar 
van de Visie en/of het jaarverslag kunt u
contact opnemen met Tamara Andriessen,
telefoon (070) 315 35 64 of e-mail
t.andriessen@opta.nl K
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Visie op de telecommunicatie- en postmarkt
Tijdens een persbijeenkomst 10 mei jl. vond in Nieuwspoort de presentatie

plaats van de Visie van OPTA. Jens Arnbak, voorzitter van het college van OPTA,

zette voorafgaand aan de persconferentie de conclusies uiteen. 

Arnbak, voorzitter van het college van OPTA, overhandigt de Visie aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat De Vries, tijdens de persconferentie op 10 mei jl.



Deze nieuwe wholesaledienst maakt het
mogelijk eindgebruikers alternatieve tarief-
structuren aan te bieden voor de toegang
tot het internet. Dit is niet alleen goed
voor de consument, maar ook voor het
gebruik van internet in Nederland in het
algemeen. Tot nu toe liep Nederland vol-
gens de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
flink achter ten opzichte van andere Euro-
pese landen wat betreft de prijsstelling
van het gebruik van smalband-internet.

TELEFOONVERKEERMINUTEN

Net als bij Metered Internet Access 
Call Origination (MIACO) maakt FRIACO
gebruik van een 06760-nummer. Bij beide
diensten koppelt KPN het internetverkeer

(via de KPN-centrale) door naar het net-
werk van WorldCom. Bij MIACO geldt een
telefoontarief dat gebaseerd is op het
aantal telefoonverkeerminuten. Nieuw bij
FRIACO is dat het telefoontarief voor deze
dienst gebaseerd is op de ter beschikking
gestelde capaciteit en niet op de hoeveel-
heid verkeersminuten. Bij het inkopen 
‘per bulk’ hoeft niet langer meer per tik
betaald te worden. Hierdoor kan World-
Com de eindgebruiker alternatieve tarief-
structuren aanbieden voor toegang tot
internet.

In november 2000 besloot het college in
een geschil tussen WorldCom en KPN dat
KPN aan WorldCom een FRIACO wholesale-
dienst moet aanbieden. KPN diende daar-

toe een tariefvoorstel voor te leggen aan
OPTA. Daarop heeft het college nu dus het
tarief vastgesteld dat geldt tot 1 juli 2001
en heeft het tevens KPN opgedragen met
een tariefvoorstel te komen voor de perio-
de vanaf 1 juli 2001. Dit nieuwe tarief-
voorstel moet gebaseerd zijn op de zoge-
naamde Embedded Direct Costs (EDC)-
principes. KPN moet het EDC-kosten-
allocatiemodel voor interconnectietarieven
zodanig aanpassen, dat met het model ook
capaciteitstarieven bepaald kunnen wor-
den. Het college zal het tariefvoorstel van
KPN beoordelen in het kader van de jaar-
lijkse ‘ronde’ van beoordeling van tarieven
voor interconnectie- en bijzondere toe-
gangsdiensten, waarna per 1 juli aan-
staande nieuwe tarieven gaan gelden. K
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OPTA stelt tarief vast 
voor internetten zonder tikken
WorldCom krijgt voor een vast bedrag per maand de beschikking over capaciteit

op het netwerk van KPN om internettoegang aan eindgebruikers te kunnen leveren.

Het college van OPTA heeft een tarief vastgesteld voor de levering van Flat Rate

Internet Access Call Origination (FRIACO) diensten door KPN aan WorldCom. 

Tot 1 juli 2001 bedraagt het tarief voor ƒ5.223,– per interconnectieverbinding

van 2 Mbit/s per maand. Dit bedrag is exclusief BTW en de poortkosten. 

K XOIP B.V. EN KPN
Op 3 april 2001 ontving OPTA
van XOIP twee verzoeken tot
regelstelling: voor de bijzonde-
re toegangsverbinding van de
door XOIP aangeboden Unified
Messaging (UM)-diensten en
voor het openbare vaste en
mobiele telefoonnetwerk van
KPN. XOIP verzoekt het college
om bij voorlopig besluit niet
alleen de regels te stellen,
maar ook te oordelen dat KPN
de benodigde informatie c.q.

een wholesale aanbod, aan
XOIP verstrekt. Het college zal
zich in dit stadium buigen over
het verzoek om informatie en
heeft daartoe een beperkte,
niet openbare, hoorzitting
gepland.

K BABYXL EN KPN
BabyXL Broadband DSL
(BabyXL) heeft op 10 april
2001 bij OPTA een geschil aan-
hangig gemaakt over de tarie-
ven die KPN hanteert voor ont-

bundelde toegang tot de aan-
sluitlijn en collocatie. Ontbun-
delde toegang, ook wel bekend
als MDF-access, stelt concur-
renten van KPN in staat om
onder andere breedbandige
Internet toegangsdiensten en
telefoniediensten aan te bie-
den. Om dat te kunnen doen
moeten deze concurrenten hun
apparatuur in de telefooncen-
trales van KPN kunnen plaatsen
(collocatie). BabyXL verzoekt
OPTA onder meer in een voor-

lopig besluit te bepalen dat de
door KPN gehanteerde tarieven
voor collocatie en MDF-access
niet kostengeoriënteerd zijn en
de kostengeoriënteerde tarie-
ven voor gevorderde en/of
afgenomen collocaties vast te
stellen. Vanwege het door
BabyXL aangevoerde spoedeis-
ende belang is OPTA van plan
beide partijen op korte termijn
vertrouwelijk te horen. K

Geschillen
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Ridder Uit de toespraak van de

minister van Verkeer en

Waterstaat, T. Netelenbos,

bij de benoeming van prof.

Dr. Jens Christian Arnbak

tot Ridder in de Orde van

de Nederlandse Leeuw op

vrijdag 27 april 2001:

“(…)
U heeft een belangrijke bij-
drage geleverd aan de liberali-
sering van post en telecom-
municatie en weet menigeen
in de wetenschap, het
bedrijfsleven en bij de over-
heid enthousiast te maken
voor uw ideeën. 

Om al deze redenen heeft het
Hare Majesteit de Koningin
behaagd om u voor uw bij-
zondere verdienste te belo-
nen, en u te benoemen tot
Ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw. (…)” K

Het versturen van een gewone brief van
maximaal 20 gram wordt 6,25 procent
duurder: de prijs gaat van 80 cent naar 85
cent. De verzendkosten van post van 20 tot
en met 250 gram gaan per gewichtsklasse
met 5 cent omhoog. Tussen de 250 en 500
gram blijft de porto gelijk. Alle post van
500 tot en met 3000 gram zal ƒ6,70 gaan
kosten. Het tarief voor aangetekende brie-
ven wordt met 25 cent verhoogd.

BEOORDELING

Wijzigingen voor posttarieven worden door
OPTA beoordeeld op basis van het zogehe-
ten tariefbeheersingssysteem. Dit wettelijk
beschreven systeem bestaat uit twee pak-
ketten van postdiensten: het totaalpakket
en het kleingebruikerspakket. In het eerste
pakket zijn vrijwel alle diensten van PTT
Post opgesomd, in het tweede pakket zit-
ten de diensten waar met name particulie-
ren gebruik van maken.
OPTA mag op grond van de regelgeving
slechts toetsen of de tarieven niet sterker
stijgen dan de ontwikkeling van de loon-
kosten. De stijging van de posttarieven

mag niet groter zijn dan de stijging van
de loonsom-index, die jaarlijks door het
CPB wordt vastgesteld. Zolang de tarief-
stijgingen lager zijn dan de genoemde
loonsom-index kan OPTA niets onder-
nemen tegen de verhoging. De voor-
gestelde tariefwijziging blijft onder de
huidige vastgestelde loonsom-index. 

Het tariefbeheersingssyteem toetst niet of
tariefwijzigingen kostengeoriënteerd zijn,
dus of ze gebaseerd zijn op werkelijke kos-
ten plus een redelijke winstopslag. Hierin
wijkt het systeem af van het systeem voor
telecomtarieven, waarbij KPN verplicht is
om kostenbesparingen als gevolg van effi-
ciency- en productiviteitsverbeteringen
terug te geven aan de consument. Waarom
het toezichtsregime op de telecomtarieven
niet van toepassing is op de posttarieven
is niet duidelijk. OPTA zal hier aandacht
aan besteden op het moment dat het
tariefsbeheersingssysteem later in 2001
geëvalueerd wordt. K

TNT Post Groep verhoogt per 1 juli 2001 haar posttarieven. OPTA heeft geen

bezwaar tegen de wijziging van de door PTT Post voorgestelde tarieven. Wel vindt

OPTA het onduidelijk waarom het toezichtregime op de telecomtarieven niet van

toepassing is op de posttarieven. Bij telecomtarieven komt kostenbesparingen als

gevolg van efficiency- en productiviteitsverbetering ten goede aan de consument.

Tariefwijziging post goedgekeurd
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OPTA is op zoek naar kandidaten voor de functies van:

Senior juridisch adviseur (BBRA schaal 12, maximaal ƒ120.000
bruto per jaar) en een Juridisch adviseur (BBRA schaal 10, 
minimaal ƒ57.000 bruto per jaar) vacaturenummer 01-03
Functie-eisen:
K academisch werk- en denkniveau; 
K afgeronde studie Nederlands recht; 
K sterk analytisch vermogen; 
K praktisch, oplossingsgericht en standvastig; 
K vermogen om tactisch en diplomatiek op te treden.

Senior adviseur Interconnectie en Bijzondere toegang
vacaturenummer 01- 08
De senior adviseur is belast met het behandelen van zaken op het
gebied van interconnectie en bijzondere toegang, het beslechten
van interconnectiegeschillen en geschillen met betrekking tot 
bijzondere toegang, het adviseren over (internationaal) beleid 
op het gebied van interconnectie en bijzondere toegang, en het 
initiëren en (laten) uitvoeren van onderzoek.
Als senior adviseur zal u voornamelijk worden ingezet bij het clus-
ter Economische Zaken en Kostentoerekening (EZK). Meewerken
aan de ontwikkeling van kostentoerekeningssystemen en het aan-
wijzen van partijen met aanmerkelijke macht op een relevante
markt behoren daarbij tot het takenpakket. Verder zal u samen
met anderen consultatiedocumenten schrijven waarin het college
van OPTA de markt informeert en bevraagt over de algemene

kaders voor de besluitvorming in concrete gevallen. De senioriteit
van de functie komt vooral tot uitdrukking in het meer initiërende,
sturende en procesmatige karakter van de werkzaamheden.
(BBRA schaal 13, max. ƒ134.000,- bruto per jaar) 

Senior adviseur/accountant Eindgebruikersmarkt
vacaturenummer 01-12 (BBRA schaal 13, max. ƒ134.000 per jaar)
De senior adviseur/accountant houdt vanuit zijn/haar accountancy-
invalshoek toezicht op de naleving van regelgeving en voorwaar-
den. Hij/zij verzoekt de marktpartijen om informatie die zij ver-
plicht zijn aan te leveren om deze vervolgens te beoordelen. 
In samenwerking met accountancypartners van de OPTA en van 
de marktpartijen worden vervolgens adviezen en beoordelingen
opgesteld en ter goedkeuring aan het college voorgelegd.

Informatie en sollicitatie
Vacatures zijn voltijdfuncties, tenzij anders aangegeven. Een vier-
daagse werkweek is bespreekbaar. Vervulling deeltijd kan in som-
mige gevallen in overweging worden genomen. Documentatie en
informatie over de vacatures zijn verkrijgbaar bij Lard de Vries
(P&O), telefoon (070) 315 92 75. Voor nadere informatie over
OPTA kunt u ook de website raadplegen: www.opta.nl. Reacties
kunt u, onder vermelding van het vacaturenummer, vóór 26 mei
richten aan: OPTA, P&O Postbus 90420, 2509 LK Den Haag. 
Solliciteren kan ook per email: P&O@opta.nl. K

OPTA vacaturebank 

In de klachtentoptien die OPTA maan-
delijks opstelt staat de hoogte van de 
telefoonrekening nog steeds op de 
eerste plaats. Met stip op twee staat 
de klacht over de naleving van de alge-
mene voorwaarden. Het aantal klachten
over nummerportering van de ene
mobiele aanbieder naar de andere en
over carrier-(pre)selectie nam in maart
en april zichtbaar af.

Wat betreft de klachten over de hoogte
van de telefoonrekening en over het na-
leven van de algemene voorwaarden: voor
beide heeft OPTA geen bevoegdheden om
ze af te handelen. Particuliere eindgebrui-
kers kunnen met dergelijke klachten naar
de Geschillencommissie telecommunicatie.
Telecommunicatieaanbieders zijn volgens

de Telecommunicatiewet verplicht om zich
aan te sluiten bij deze commissie. Ook
zijn de aanbieders verplicht om hun alge-
mene voorwaarden op te stellen en open-
baar te maken. OPTA houdt toezicht op
naleving hiervan.

In een onderzoek dat OPTA gestart is naar
de kwaliteit van vaste openbare netwerken
en diensten zal de (on)juistheid van factu-
rering bekeken worden. Op pagina 11 in
deze Connecties wordt uiteengezet wat dit
onderzoek nog meer behelst. K

Klachten nummerportering en carrier-(pre)selectie afgenomen

Top 10 klachten maart/april 2001
Positie Positie in feb. Onderwerp klacht Percentage

1 1 Hoogte van de rekening 21
2 6 Algemene voorwaarden 19
3 3 Mobiele telefonie 16
4 10 Selectieve nummerblokkering 12
5 7 Tarieven 9
6 9 Kabel 7
7 5 Nummerportabiliteit 6
8 8 Privacy 4
9 5 Carrier-(pre)selectie 2
10 - Beëindiging telecomdienst 1 


