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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 deelmarkten totstandkomt door effectieve
marktprikkels. Bij onvoldoende keuze beschermt OPTA eindgebruikers.
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De tariefmarge voor een denkbeeldige concurrent van KPN
die in dit scenario een groot eigen netwerk bezit, kromp
in 2001 nog verder, een indicator van squeeze. Met een
daling in de lokale interconnectietarieven voor concurren-
ten – zowel originating als terminating – verwacht OPTA
dat deze tariefmarge in 2002 kan stijgen tot het interval
van 0,018 - 0,022 euro/minuut.
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Tariefmarge best case: concurrent van KPN met eigen
telefoonnet, in euro’s per minuut

1998Q1 1999Q1 1999Q4 2000Q4 2001Q3

0,0710 0,0370 0,0410 0,0202 0,0169

De Hirschmann Herfindahl Index (HHI) is een maat 
van de concentratie in een markt. Een lagere waarde
betekent een meer competitieve markt. Een index van
hooguit 1800 weerspiegelt een effectief concurrerende
markt. In de drie markten voor vaste telefonie, huur-
lijnen en mobiele telefonie is de concentratiegraad de
afgelopen jaren afgenomen. In 2001 kwam vooral in de
vaste telefonie meer concurrentie. In de markten voor
huurlijnen en mobiele telefonie lijkt echter stabilisatie
op te treden. Voor geen van de drie markten geldt dat
een effectief competitieve situatie al bereikt is.

Doelstellingen OPTA

De tariefmarge is in 2001 toegenomen voor een concur-
rent van KPN die, vanwege het feit dat hij slechts een
miniem eigen netwerk bezit, twee maal nationale inter-
connectie bij KPN behoeft. Ook in dit geval is geen sprake
meer van price squeeze voor concurrenten van KPN. OPTA
verwacht dat deze tariefmarge in 2002 verder kan stijgen
tot het interval van 0,013 - 0,017 euro/minuut.
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Tariefmarge worst case: concurrent van KPN zonder
eigen telefoonnet, in euro’s per minuut

1998Q1 1999Q1 1999Q4 2000Q4 2001Q3

0,0580 0,0190 0,0270 0,0078 0,0116
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CS en CPS gebruikers, in procenten per jaar

Hirschmann Herfindahl Index (naar omzet), per markt

Het aantal consumenten dat via een alternatieve aanbieder
telefoneert (carrier selectie) is in 2001 licht toegenomen.
Hiervan heeft 54% voor carrier preselectie (CPS) gekozen,
hetzelfde percentage als in 2000. In absolute termen is
het aantal CPS gebruikers gegroeid. OPTA verwacht dat
het percentage carrier select gebruikers in 2002 kan 
stijgen tot 25-35%, waarvan 60-70% CPS instelt.

Percentage telefoonabonnees carrier selectie

Percentage daarvan dat preselect heeft ingesteld

Vaste telefonie Huurlijnen Mobiele telefonie
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Tarief voor bellen vanaf een vaste (KPN-)telefoon naar een mobiele
telefoon, in eurocenten per minuut per mobiele aanbieder
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De verhouding tussen de jaarlijkse daling in het natio-
naal en in het lokaal gesprekstarief van KPN geeft een
indicatie van de mogelijkheden voor dienstenconcur-
rentie. Een stijgende verhouding betekent in beginsel
meer ruimte voor dienstenconcurrentie in het segment
waar de marge voor toetreders het grootst is. De ont-
wikkeling van concurrentie op lokale telefonie loopt
achter. OPTA streeft naar meer lokale concurrentie in
2002. OPTA verwacht dat deze verhouding zich ontwik-
kelt naar het interval van 3,50 - 3,00.

De tarieven voor vast-mobiel bellen zijn nog
onevenredig hoog, vergeleken met bellen van
een mobiele naar een vaste aansluiting. Dit
komt door de hoogte van de aflevertarieven
die mobiele aanbieders heffen. Er is daarin
geen concurrentie zichtbaar. OPTA is van
mening dat deze tarieven kunnen dalen naar
een interval van 12 - 16 eurocent/minuut.
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Verhouding tussen jaarlijkse daling van nationaal en
lokaal gesprekstarief van KPN, per jaar

1998Q1 1999Q1 1999Q4 2000Q4 2001Q4

0,78 1,14 2,03 2,28 3,53
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Voorwoord

Voor u ligt de visie van OPTA op de ontwikkelingen in de post- en telecommunicatiemarkt in het komende jaar,
tezamen met de resultaten van de marktmonitoren Post en Telecom en het jaarverslag 2001. In de bijgevoegde
uitklappagina zijn de doelstellingen te zien die OPTA zichzelf stelt voor het komende jaar. Binnen de grenzen
die wetgever en rechter OPTA stellen en gegeven de verscheidenheid aan actoren op de markt, zijn deze doelen
gekwantificeerd.

Marktwerking en borging van publieke belangen
Terugkijkend kan worden geconstateerd dat de liberalisering van de telecommunicatiemarkt, begeleid door een
onafhankelijk toezichthouder, voor burgers en bedrijven in Nederland zijn vruchten afwerpt. Marktwerking, mits
goed begeleid, verhoogt de maatschappelijke en economische welvaart. Dit lijkt tegenwoordig niet meer zo
vanzelfsprekend als een paar jaar geleden. Uiteraard is het niet goed als de overheid zich uit geprivatiseerde
economische sectoren terug zou trekken, zonder oog te hebben voor de publieke belangen in die sectoren. De
overheid moet de randvoorwaarden voor de borging van de publieke belangen helder stellen. De telecommuni-
catiesector biedt het bewijs dat publieke belangen daar niet in de verdrukking komen bij liberalisering.

Succes van marktwerking in de telecommunicatiesector
De te behalen welvaartwinst voor burgers en bedrijven is duidelijk zichtbaar in de telecommunicatiemarkt.
Sinds 1998 is de prijs voor een interlokaal telefoongesprek met meer dan 50 procent gedaald. Ook in het afge-
lopen jaar zijn de prijzen die eindgebruikers betalen voor een veelheid aan diensten gedaald en is de concur-
rentie op zowel de vaste als de mobiele telecommunicatiemarkt toegenomen. Nieuwkomers zijn er, ondanks het
ongunstige economische klimaat, weer in geslaagd hun marktaandelen te vergroten, en de sector als geheel
levert een toenemende, steeds belangrijker bijdrage aan het bruto binnenlands product. Het onafhankelijke
sectorspecifieke toezicht van OPTA heeft, in alle bescheidenheid, de Brusselse randvoorwaarden voor deze ont-
wikkeling op de Nederlandse markt verhelderd en gehandhaafd. Wel zijn er op dit moment, na vier jaar, nog
marktsegmenten waar scherpe regels met goede handhaving noodzakelijk zijn en waaraan OPTA de hoogste
aandacht besteedt. Voorbeelden zijn de marktwerking in de lokale markt voor telefonie, breedband internettoe-
gang en tarieven voor het bellen naar mobiele telefoons in binnen- en buitenland. Het toezichthoudend kader
dat als gevolg van de implementatie van nieuwe Europese ONP-richtlijnen gaat veranderen, geeft daarbij straks
nog een extra impuls om een meer op de dynamiek van de markt toegesneden toezichtfunctie uit te oefenen.

Succes te herhalen in de postsector
De vraag is waarom Nederland het succes van de liberalisering van de telecommunicatiesector niet ook met de
postsector wil behalen. Immers, de publieke belangen in deze sector kunnen op dezelfde wijze worden geborgd.
Toch blijft liberalisering van de postsector achter. In Europa komt men niet tot uniforme Europese afspraken
over volledige liberalisering van deze netwerksector, al zijn er voldoende economische en maatschappelijke
redenen om daartoe over te gaan. Het Verenigd Koninkrijk heeft in navolging van Zweden daarom al besloten
daarop toch vooruit te lopen. Voor de Nederlandse markt kan hetzelfde worden gesteld: er is ook hier geen
algemene economische of maatschappelijke reden om het resterende postmonopolie te handhaven. Ons natio-
nale postbedrijf is gezond en behoeft geen buitengewone bescherming meer. De Nederlandse consument zou
dus sneller kunnen profiteren van meer marktwerking in de postsector. 

Borging publieke belangen in convergerende communicatiemarkten door samenhangend toezicht
Het succes van marktwerking en onafhankelijk toezicht in de telecommunicatiesector zou de ambities op over-
lappende terreinen moeten bepalen. Immers, het traditionele onderscheid tussen verschillende netwerken



(telefoonnet, kabelnet, ether) waarover een specifieke dienst (telefonie, distributie van omroepprogramma’s)
werd geleverd is vervaagd; de netten en diensten convergeren. Samenvloeiende markten behoeven wel samen-
hang in regels en toezicht. De in 2001 aangenomen nieuwe Europese regelgeving weerspiegelt dit, evenals de
wijzigingen van toezichtarrangementen in andere Europese landen. Het toezicht op de communicatiesector in
Nederland is nog steeds langs traditionele lijnen gefragmenteerd. Onderzoek wordt nodig naar de instelling van
een communicatie-autoriteit die is belast met toezicht op alle economische regulering ten aanzien van tele-
communicatie-, ICT- en mediasectoren. Voor de uitvoering van een samenhangend pakket van regels en
beleidskeuzes is specifieke expertise over marktordening en – zo nodig – concurrentiesturing noodzakelijk. 
Het is van belang voor effectief en slagvaardig optreden dat deze taken ongefragmenteerd worden uitgeoefend.
Zo kan vanuit één loket snel worden opgetreden wanneer marktsituaties daarom vragen.

Marktwerking in de kabeltelevisie
Ook de kabeltelevisie is een voorbeeld van een communicatiesector waar het succes van de liberalisering van
de telecommunicatiemarkt kan worden herhaald. De kabelsector kan zich in Nederland immers ontwikkelen tot
een volwaardig alternatief voor het bestaande net van KPN. Daarvoor is wel herstructurering van de bestaande
wetgeving en het bestaande toezichtregime noodzakelijk zodat de juiste economische prikkels aan kabelexploi-
tanten worden gegeven om die daadwerkelijke concurrerende infrastructuur ook te realiseren. OPTA zal naar
vermogen actief participeren in de totstandkoming hiervan. 

Consumentenbelangen beschermen
Als laatste, maar niet het minste, vraagt OPTA aandacht voor het belang van de afnemer van de nieuwe breed-
banddiensten en het internet. Kwaliteit, prijs en leveringsvoorwaarden van de huidige dienstverlening worden
volledig aan een imperfecte markt overgelaten. Geconstateerd kan worden dat er allerlei toegang- en overstap-
drempels bestaan voor de consument. Dit valt slecht te rijmen met politieke zorgen over een maatschappelijke
tweedeling en wensen om internet nog breder publiek toegankelijk te maken. OPTA kan een rol spelen in het
waarborgen van heldere publieke belangen.

Tot slot is het college de directie en de medewerkers van OPTA erkentelijk voor de gedane inspanningen in het
afgelopen jaar in het dichterbij brengen van OPTA’s missie: het bevorderen van bestendige concurrentie en het
beschermen van de eindgebruiker daar waar keuzevrijheid ontbreekt.

Den Haag, maart 2002

J.C. Arnbak, voorzitter
H.A. van Karnebeek, vice-voorzitter
L.Y. Gonçalves - Ho Kang You
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Ondanks de veranderde economische omstandigheden
en de mogelijkheid van stagnatie in de ontwikkeling
van bestendige concurrentie zal de ontwikkeling van
de telecommunicatiemarkt beslist niet stilstaan.
OPTA speelt daarop in. Het toezichthoudend kader
verandert ook als gevolg van de implementatie van
nieuwe Europese ONP-richtlijnen. Daardoor zal het
toezicht nog meer kunnen worden toegesneden op de
dynamiek van de markt. OPTA gaat in 2002 voort met
het uitvoeren van zijn missie, het slechten van toe-
gangsbarrières voor concurrentie en consumenten.
Maar dat is niets nieuws. Wel geeft OPTA aan wat zij,
binnen de door de wet en de rechter toegestane
bewegingsruimte, wil bewerkstelligen op de bespro-
ken markten. Daarnaast zal deze visie de schijnwer-
pers vooral richten op die terreinen waar nieuwe of
sterk gewijzigde ontwikkelingen zijn te verwachten
en waar OPTA een belangrijke rol wil spelen. Dan
gaat het om de ontwikkelingen in de kabelsector, het
inspelen op convergentie van communicatienetten en
het toezicht daarop, meer aandacht voor de belangen
van de consument in de internetmarkt en intensie-
vere internationale samenwerking tussen toezicht-
houders. 

� Markten groeien ondanks verslechtering
economisch klimaat …
Het belang van de Nederlandse ICT-sector staat bui-
ten kijf. In de periode 2000-2002 draagt de sector
met bijna 0,6 procentpunt bovenmatig bij aan de
groei van het bruto binnenlands product van
gemiddeld drie en een kwart procent1. Op de eindge-
bruikersmarkt werd in 2001 een stijging van de ver-
keersomzetten behaald van 10,4%2. Drijvende krach-
ten waren met name mobiele telecommunicatie en de
groei van internetgebruik. De ingezette afvlakkende

trend in de groei is niet ongewoon; de penetratie-
graad van succesvolle nieuwe producten verloopt
meestal volgens een S-curve. De snelle groei van de
beginperiode van de markt vlakt nu af en normali-
seert, maar is nog altijd hoger dan gemiddeld.

… en sentiment in financiële markten
versluiert daadwerkelijke marktkansen
Ook de marktmonitor telecom toont duidelijk aan
dat, ondanks de verslechtering van het investerings-
klimaat, de concurrentie in 2001 toenam en dat er
nog steeds sprake was van groei in zowel de vaste
als de mobiele telecommunicatiemarkten. Dit in
weerwil van de toenemende druk op de investerings-
mogelijkheden van (Nederlandse) telecombedrijven
als gevolg van de eerdere optimistische internatio-
nale expansie van de activiteiten. In de Nederlandse
markt bestaan, naar OPTA’s overtuiging, nog steeds
voldoende kansen voor marktpartijen om een
gezonde business case te voeren. Die kansen worden
echter minder inzichtelijk naarmate het sentiment in
de financiële markten de boventoon voert. OPTA ver-
wacht dat marktpartijen zich meer gaan richten op
de daadwerkelijk aanwezige vraag in de markt, in
plaats van de strategie te voeren van een door aan-
bod gestuurd kweken van vraag. 

� Gebruikerstarieven dalen nog steeds …
De tarieven voor telefonie voor eindgebruikers daal-
den in 2001, zoals blijkt uit OPTA’s marktmonitor
telecom. In de (absolute) daling van de eindgebrui-
kerstarieven leek langzaam stagnatie op te treden,
althans in de tarieven van KPN, hoewel de tarieven
nog steeds worden gereguleerd door een tarief-
plafond, de price cap. Daarin is een verdere daling
van de eindgebruikerstarieven inbegrepen. Ook in de

1 Visie op de telecommunicatiemarkt 
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1 Bron: ESB, 4 mei 2001

2 Bron: ICT Marktmonitor 2001-2002
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door OPTA ontwikkelde squeezetoets is rekening
gehouden met het feit dat eindgebruikerstarieven
moeten kunnen dalen.

… terwijl de price squeeze is verminderd
In 2001 besteedde OPTA met succes veel aandacht
aan het voorkomen en opheffen van price squeeze.
Squeeze wordt mede bepaald door de hoogte van de
groothandels (toegangs-)tarieven. Doordat OPTA in
2001 de squeezetoets is gaan toepassen bij de
beoordeling van KPN’s eindgebruikerstarieven en
medio 2001 nieuwe, lagere interconnectietarieven
vaststelde, is er geen sprake meer van squeeze. De
marktmonitor toont deze verbetering ook aan.

� Structurele belemmeringen voor concur-
rentie worden weggenomen …
Ook in 2002 krijgt de verhouding tussen de eind-
gebruikerstarieven en de groothandelstarieven de
volle aandacht van OPTA. De toezichthouder werkt
onder meer aan het beter op elkaar afstemmen van
de toezichtarrangementen voor deze tarieven. Doel
van deze aanpak is het structureel opheffen van het
risico van squeeze.
De mate waarin de eindgebruikerstarieven worden
gereguleerd, is afhankelijk van de concurrentie-
situatie op de verschillende deelmarkten en, waar
marktwerking nog in onvoldoende mate aanwezig is,
van de mogelijkheden die andere aanbieders hebben
om die concurrentie aan te gaan. Wanneer blijkt dat
op groothandelsniveau geen belemmeringen meer
bestaan die de concurrentie kunnen beperken of
frustreren, kan dat voor OPTA mede aanleiding zijn
om gedetailleerde ingrepen in de eindgebruikers-
tarieven van KPN achterwege te laten.

OPTA gaat ervan uit dat het uitblijven van alterna-
tieve aanbieders op zichzelf de verklaring is voor het
bestaan van (oneigenlijke) toetredingsdrempels;
onderzoek en analyse hiervan is op zijn plaats.

Afwezigheid van concurrentie in bepaalde markt-
segmenten biedt bovendien de mogelijkheid aanbod
en prijzen eenzijdig vast te stellen. Dit kan leiden
tot monopolistisch gedrag. Voorzichtigheid is daar-
om geboden bij het definitief loslaten van toezicht
op eindgebruikerstarieven.

… vooral voor lokale toegang …
Toegang tot het netwerk van KPN, met name op
lokaal niveau, blijft in 2002 in al zijn facetten een
belangrijk aandachtspunt. Het aanbod van KPN op
het gebied van toegang ontbeerde in 2001 nog 
veel noodzakelijke, in het gemeenschapsrecht voor-
geschreven, onderdelen. Bijvoorbeeld op het gebied
van line sharing/bitstream access, interconnecte-
rende huurlijnen en lokale carrier preselectie. Ook de
operationele uitvoering van het bestaande toegangs-
aanbod vertoonde gebreken, hetgeen onder meer is
gebleken uit de toename in geschillen rond de ope-
rationalisering van toegang (collocatie, aanmel-
dingssystemen, leveringsprocedures). 

… voor concurrenten maar ook voor
consumenten
Drempels bestaan er niet alleen voor concurrerende
aanbieders, maar ook voor eindgebruikers. In het
laatste geval spreken we over overstapdrempels: 
barrières voor de consument om makkelijk over te
stappen naar een aanbieder van eigen keuze.
Voorbeelden zijn ingewikkelde aanmeldingsprocedures,
lange opzegtermijnen en verlies van de dienst bij
verhuizing. OPTA zal met name actie ondernemen in
situaties waar overstapdrempels lijken te worden
gecreëerd om daadwerkelijke concurrentie tegen te
gaan.

� Concrete doelen voor 2002
OPTA verwacht dat het gecombineerde beleid gericht
op zowel dienstenconcurrentie (onder andere door
lokale carrier preselectie) als infrastructuurconcurrentie
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(gedeeltelijke én volledige ontbundeling van de
lokale aansluitlijn) de beste waarborgen biedt voor
het daadwerkelijk ontsluiten van met name de grote
lokale markt. Binnen de mogelijkheden die de wet-
gever en de rechter bieden, stelt OPTA zich in 2002
concreet ten doel:
1. Het structureel voorkomen van squeeze. Dit moet

zichtbaar worden in de marktmonitor 2002, waar-
bij de trend in het worst case scenario zich door-
zet naar het interval van 0,013-0,017 eurocent
en de trend in het best case scenario wordt
gekeerd en terugkeert naar het interval van
0,018-0,022 eurocent;

2. Het bevorderen van lokale concurrentie door:
a. Het aanbod en het gebruik van lokale telefonie

via carrier-preselectie (CPS), hetgeen zichtbaar
moet worden in een toename van het aantal
CPS-gebruikers onder het (groeiend) aantal CS-
gebruikers. Als de trend zich doorzet, neemt
het aantal CS-gebruikers toe tot vijfentwintig 
à vijfendertig procent, waarvan het percentage
gebruikers dat CPS instelt in de orde van zestig
tot zeventig procent moet komen. 

b. Verdere groei van het aantal (geheel en
gedeeltelijk) door concurrenten gebruikte ont-
bundelde aansluitlijnen. Nu meer en meer bar-
rières worden geslecht dient de marktmonitor
minstens een groei te tonen in de orde van
15.000 – 30.000.

� Mobiele markt raakt verzadigd, dynamiek in
concurrentie kan beter
Ook in 2001 groeide het aantal abonnees in de
mobiele markt flink, al was de groei niet meer zo
onstuimig als in de jaren daarvoor en begon verzadi-
ging zichtbaar te worden. Concurrentie zal zich in de
nabije toekomst meer richten op het winnen c.q. op
het tot overstappen bewegen van bestaande mobiele
abonnees. De eindgebruikerstarieven lijken competi-
tief te zijn, maar de interconnectietarieven in deze

markt zijn naar het oordeel van OPTA te hoog (niet
redelijk). OPTA maakt zich daarom sterk voor een ver-
laging van het zogenoemde aflever- of terminating
tarief. Daarnaast onderzoekt de toezichthouder de
mogelijkheden om voor dienstaanbieders de toe-
gangsdrempels tot de bestaande mobiele netten 
te verlagen. Op zichzelf is het verheugend om te
constateren dat in 2001 de eerste dienstaanbieder
(Tele2) als Mobile Virtual Network Operator (MVNO)
op een bestaand mobiel net van start is gegaan.
Naar de mening van OPTA ligt het voor de hand dat
bestaande aanbieders in minder goede economische
tijden meer open staan voor het bieden van toegang
tot hun net: immers, nieuwe dienstenaanbieders
brengen klanten en dus meer belvolume aan in de
betrokken netwerken. 

Ten aanzien van nieuwe vormen van mobiele tele-
communicatie (zoals UMTS), zal OPTA de mogelijke
samenwerking van mobiele aanbieders, die binnen
bepaalde grenzen is toegestaan, nauwlettend volgen
teneinde ongewenste en dus concurrentieverstorende
samenwerking tussen aanbieders tegen te gaan.

� Doelen voor 2002
1. Lagere mobiele aflevertarieven, hetgeen in de

marktmonitor 2002 zichtbaar moet worden in de
tarieven voor het bellen van vast naar mobiel. 
De standaardtarieven moeten een dalende trend
laten zien naar het interval van 12 tot 16 euro-
cent.

2. Een gemakkelijker toetreding van dienstaanbie-
ders tot de mobiele markt. Dit moet zichtbaar
worden in een toename van het aantal dienst-
aanbieders op deze markt.

� Internet via de kabel maakt kabel serieus
alternatief voor telefoonnet …
Nederland kent, naast het telefoonnet van KPN, in
de plaatselijke kabelnetten een tweede, nagenoeg
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landelijk dekkende vaste infrastructuur voor elektro-
nische communicatie. In de afgelopen jaren is door
partijen in de kabelmarkt vooral geïnvesteerd om
zelf toegang tot het internet aan te kunnen bieden.
De kabel is voor eindgebruikers een reëler alternatief
voor het telefoonnet geworden. Daarbij is er voor de
consument echter nog geen sprake van voldoende
keuze tussen internet dienstaanbieders. Via de kabel
kan vaak slechts de eigen dienstaanbieder van de
kabelexploitant worden gekozen. NLIP en VECAI
onderzoeken de mogelijkheden om kabelnetten
‘open’ te stellen voor meerdere internet dienstaan-
bieders. OPTA juicht dit initiatief toe. In 2002 krijgt
OPTA de wettelijke bevoegdheden om deze vorm van
toegang, indien noodzakelijk, af te dwingen.

… maar nog niet voor telefonie
Telefonie aan particuliere gebruikers via kabelnetten
werd in 2001 nog slechts op kleine schaal aangebo-
den, zoals blijkt uit de marktmonitor telecom.
Knelpunten in deze ontwikkeling liggen enerzijds op
technisch gebied (tragere ontwikkeling van IP-tele-
fonie dan voorzien), en blijken anderzijds voor veel
kabelmaatschappijen te liggen in het vinden van een
concurrerende business case. Deels ligt de oorzaak
daarvan in de marge tussen inkoopkosten en – met
KPN – concurrerende eindgebruikerstarieven, deels
ook in de contracten die kabelexploitanten met
gemeentes hebben voor de levering van diensten.
Voor het welslagen van telefonie via de kabel kan de
nieuwe Europese regelgeving dan ook van cruciaal
belang zijn. OPTA zal op basis van deze nieuwe
regels ook in de kabelmarkt pro-actiever optreden,
waardoor knelpunten voor concurrentie tussen
infrastructuren kunnen worden aangepakt. 

� Modernisering wordt beperkt door huidige 
regels …
In zijn traditionele dienstverlening, doorgifte van
programma’s, heeft de kabel een zeer sterke positie.

Concurrentiedruk – van satelliettelevisie en digitale
ethertelevisie (DVB-t) – is vooralsnog beperkt aan-
wezig. De opkomst van digitale televisie blijft voor-
lopig achter bij de verwachtingen. Volgens VECAI
biedt de huidige regelgeving voor traditionele kabel-
doorgifte weinig mogelijkheden voor marktpartijen
om digitale televisie en bijbehorende nieuwe (inter-
actieve) dienstverlening in gang te zetten. De 
vigerende regelgeving is geen afspiegeling van de
economische realiteit van een gemoderniseerde
kabelinfrastructuur. Ten opzichte van het kader dat
de liberalisering van traditionele telefooninfrastruc-
tuur mogelijk maakte, bieden de huidige kabelregels
beperktere ruimte om in een gelijk speelveld con-
currentie aan te gaan met aanbieders in de telecom-
municatiemarkten.

… maar OPTA werkt mee aan herziening
daarvan
OPTA is van mening dat de digitalisering van kabel-
netten een belangrijke stap voorwaarts kan zijn naar
geconvergeerde en met elkaar concurrerende infra-
structuren. Hiervoor is een herziening van het hui-
dige wettelijk kader raadzaam, zodat meer rekening
kan worden gehouden met de juiste economische
prikkels voor kabelexploitanten om die daadwerke-
lijke concurrerende infrastructuur te realiseren. OPTA
is bereid om mee te denken en actief te participeren
in het debat over mogelijk nieuwe tariefbeheersings-
regimes waarbij toegang voor de consument en toe-
gang voor aanbieders in samenhang kunnen worden
geadresseerd, bijvoorbeeld door de introductie van
een tariefmodel met een vastrecht op basisdiensten.
Een herbalancering van tarieven, zoals in 1998 in de
telefoniemarkt, is daarbij wellicht niet uitgesloten.
OPTA acht het gewenst om met het oog op verder
convergerende markten en toekomstige, op conver-
gentie gerichte, regelgeving, een breed debat hier-
over te voeren en om nog dit jaar een resultaat te
bereiken. OPTA zal daartoe in 2002 de markt consul-
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teren. Hierbij zal de problematiek van de financie-
ring én de ideeën rondom de herbalancering van
consumententarieven worden meegenomen.
Daarnaast zal de efficiëntie van de geldende ‘kana-
len-benadering’ – waar de niet gebruikte capaciteit
wordt betaald door de consument van de gebruikte
capaciteit – in het consultatiedocument ter discus-
sie worden gesteld.

� Concurrentie in breedbanddiensten moet
intensiever…
In breedbanddienstverlening schuilen grote kansen
voor de Nederlandse kabelmarkt. In Europees per-
spectief kende Nederland een relatief progressief
gebruik van breedbanddiensten. Zo heeft ongeveer 
6 procent van de Nederlandse huishoudens via een
breedbandverbinding toegang tot internet. In 2005
zal dat ongeveer 35 procent zijn. Hierin zijn alleen
de verbindingen via kabel en telefoonlijn meegeno-
men. De opkomst van DSL-dienstverlening hangt
hiermee nauw samen3. Het is wenselijk dat de con-
currentie tussen breedbanddiensten via het telefoon-
net (ADSL) en via kabelnetten intensiveert. Ook hier
zijn voor OPTA de thema’s tarieven en toegang de
meest gerede aandachtsgebieden. 

... waarbij het belang van de consument meer
aandacht verdient …
In de consumentenmarkt voor internet blijft de
komende jaren vooral vraag bestaan naar goedkope,
snelle, betrouwbare en kwalitatief hoogstaande toe-
gang. Overspannen verwachtingen van de laatste
jaren omtrent de groei van de internetmarkt voor
consumenten deed een aantal kleinere partijen
besluiten uit dit marktsegment te treden4. Dit bete-
kent dat de ‘overblijvers’ feller zullen concurreren
om de gunsten van de consument, hoewel ook het
risico bestaat dat deze spelers hun gedrag onderling
gaan afstemmen ten koste van de consument. OPTA
is van mening dat aan de belangen van de consu-

ment op de internetmarkt onvoldoende aandacht
wordt besteed. Kwaliteit, prijs en leveringsvoorwaar-
den van de huidige dienstverlening worden volledig
aan een imperfecte markt overgelaten.
Geconstateerd kan worden dat er toegangs- en over-
stapdrempels bestaan voor de consument. Dit valt
slecht te rijmen met bezorgdheid over een maat-
schappelijke tweedeling en wensen om internet voor
een breder publiek toegankelijk te maken. OPTA kan
een rol spelen in het waarborgen van het publieke
belang.

… en eigen keuze voorop staat
Op de internetmarkt zijn veel bedrijven actief met
een sterk verticaal geïntegreerd karakter. Bij kabel-
exploitanten is dat per definitie het geval. Bij hen is
wel, zoals gezegd, de bereidheid aan het ontstaan
om de eigen netten open te stellen voor meerdere
internetdienstaanbieders. In de telecommunicatie-
sector is KPN bij uitstek het voorbeeld van een ver-
ticaal geïntegreerde aanbieder. Alternatieve netwerk-
aanbieders die met internetdiensten, al dan niet van
aangesloten ISPs, de consument willen bereiken,
zijn voor het laatste stukje toegang nog steeds
afhankelijk van het net van KPN. De wijze van ver-
lening van toegang daartoe mag dan ook geen on-
nodige belemmeringen behelzen. Dat zou er immers
toe leiden dat de consument onredelijk beperkt
wordt in zijn keuze voor een dienst(-aanbieder). 

Een tweetal andere aspecten spelen ook een cruciale
rol voor de positie van internet in de toekomst:
betrouwbaarheid en veiligheid. In 2002 krijgt OPTA
de bevoegdheid om toezicht te houden op zoge-
naamde Trusted Third Parties (TTPs), die gaan bijdra-
gen aan de betrouwbaarheid en veiligheid van trans-
acties via internet. 
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� Convergerende markten verdienen
samenhang in regels en toezicht

� Traditionele technische grenzen vervagen….
Toezicht op de communicatiesector is momenteel
gefragmenteerd. Dit is veroorzaakt door de vigerende
wet- en regelgeving die gestoeld is op het traditio-
nele onderscheid tussen verschillende infrastructu-
ren (telefoonnetwerk, kabel, ether) waarover een
specifieke dienst (telefonie, distributie van omroep-
programma’s) werd geleverd. Dergelijke oude grenzen
van infrastructuur met specifieke daaraan gekop-
pelde diensten vervagen echter snel, waardoor con-
vergenties, zowel van netten als ook van diensten,
optreden. Dit leidt ertoe dat eindgebruikers steeds
meer mogelijkheden krijgen om diensten via ver-
schillende infrastructuur én verschillende randappa-
ratuur te ontvangen. Voor de aanbieders van deze
diensten betekent dit dat zij hun diensten via ver-
schillende infrastructuren bij de eindgebruiker kun-
nen afleveren. Voor de afnemers betekent dit het
maken van, soms ingewikkelde, keuzes.

… netten en Europese regels convergeren ...
De in 2001 aangenomen nieuwe Europese regel-
geving loopt mee met de lijn van convergentie. Een
belangrijk uitgangspunt voor deze nieuwe set richt-
lijnen is dat deze technologie-neutraal van aard zijn.
Dit betekent dat de scope van deze regels zich ver-
breedt naar toegang tot alle communicatie-infra-
structuur. Convergentie leidt er aldus toe dat vraag-
stukken over toegang voor diensten steeds meer in
samenhang moeten worden gezien met de verschil-
lende netwerken (vast en mobiel) waarover deze
diensten worden geleverd. Dit geldt naast telecom-
municatiediensten en netwerken evenzeer voor
omroepdiensten en netwerken. OPTA zal, vooruit-
lopend op de implementatie van die nieuwe Europese
richtlijn, zoveel mogelijk hierop anticiperen, voorzo-
ver de huidige wet- en regelgeving die ruimte biedt. 

… en toezicht op de communicatiesector moet
dat ook
OPTA bepleitte eerder dat deze convergentie-ontwik-
kelingen niet zonder consequentie zouden moeten
blijven voor het toezicht. In haar reactie op het
concept-kabinetstandpunt inzake de evaluatie, drong
OPTA in 2001 reeds aan op een onderzoek naar de
instelling van een communicatie-autoriteit die is
belast met toezicht op alle economische regulering
ten aanzien van telecommunicatie-, ICT- en media
sectoren. In andere Europese toezichtarrangementen
worden deze ontwikkelingen reeds weerspiegeld.
Steeds meer landen kiezen voor een benadering
waarbij toezicht op spraak- en datacommunicatie,
vaste en mobiele communicatie, kabel- en telecom-
municatienetwerken is geïntegreerd. Dit blijkt ook
uit tabel 18 van de marktmonitor telecom (pagina
36). Technologische convergentie leidt binnen
Europa aldus tot convergentie van het toezicht
hierop. Dat heeft ook een duidelijke reden. Voor
effectief toezicht is het van belang dat een toezicht-
houder een samenhangend pakket van taken heeft
en dat sterk operationele taken die verband houden
met concurrentiesturing bij een zelfde toezichthou-
der liggen. Het ligt in de rede dat, in een converge-
rende marktomgeving waarop toekomstige regelge-
ving aansluit, de daarbij behorende marktordenende
taken bij één toezichthouder worden ondergebracht.
OPTA heeft in dit verband eerder gewezen op het
veilen van frequenties voor mobiele telefonie en het
vaststellen van nummerplannen. De bovenliggende
normen en beleidskeuzes liggen vanzelfsprekend bij
het betreffende ministerie en het parlement. Echter
voor de uitvoering is specifieke expertise over
marktordening en – zonodig – concurrentiesturing
noodzakelijk. Voor effectief en slagvaardig optreden
is het van belang dat deze taken ongefragmenteerd
worden uitgeoefend. Zo kan vanuit één loket snel
worden opgetreden wanneer marktsituaties daarom
vragen.
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� Onderzoek naar gevolgen van convergentie
moet consequenties hebben voor het toezicht
Tot slot heeft convergentie consequenties voor de
distributie van informatie en daarmee ook voor
waarborging van maatschappelijke belangen die 
verbonden zijn met de inhoud van die informatie
(content). Belangrijk vraagstuk hierbij vormt de toe-
pasbaarheid van traditioneel mediatoezicht in een
veranderende omgeving. De rollen van content- en
distributieleverancier zullen zich steeds verder ver-
mengen. Dit vraagt om beleid voor afbakening van
het publieke domein. Wanneer is pluriformiteit
gewaarborgd, hoe wordt omgegaan met cross owner-
ship, verticale integratie en aspecten van privacy?
Binnen Europa heeft dit er in bepaalde landen toe
geleid dat het toezicht op distributie en content is
samengebracht. OPTA wil zeker niet op voorhand
bepleiten dat deze ontwikkeling ook in de Neder-
landse situatie wenselijk zou zijn. Voorop staat dat
de mediasector een eigen taak heeft bij het uitdra-
gen van brede maatschappelijke, culturele en ethi-
sche waarden in onze samenleving. Het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en het
Commissariaat voor de Media vervullen hierin essen-
tiële rollen. Er is daarnaast een duidelijk onder-
scheid te maken tussen toezichtstaken die zich rich-
ten op de economische en de inhoudelijke aspecten
van communicatiediensten. Convergentie leidt er
echter wel toe dat ook in dit verband zich nieuwe
ontwikkelingen voor zullen doen. Er is voldoende
aanleiding om daarop te anticiperen. OPTA bepleit
daarom onderzoek naar de gevolgen van convergen-
tie voor het toezicht op de communicatiesector
waarbij de voor- en nadelen van een eenduidige
scheiding in toezicht op inhoud en toezicht op 
economische vraagstukken wordt geadresseerd.

� Internationale samenwerking en
harmonisatie worden sterker
Met het inwerking treden van de nieuwe Europese
regelgeving wordt internationale afstemming van
toezichtbeleid in de nabije toekomst nog belangrij-
ker dan het in het verleden was. Het streven van de
Europese Commissie naar meer harmonisatie voorziet
hierin. In het licht van de nieuwe regelgeving wordt
de huidige afstemming binnen de International
Regulators Group (IRG) geformaliseerd en versterkt
in de European Regulators Group (ERG), waarin ook
de Europese Commissie een positie heeft.
Aandachtspunten hierbij zijn het behoud van slag-
vaardigheid van toezichthouders, het bevorderen van
geharmoniseerd toezichtbeleid, en een grotere trans-
parantie in toezicht in de EU en de rechtspraak.

Meer en meer zullen toezichthouders gezamenlijk de
toezichtregels geharmoniseerd vormgeven en uitvoe-
ren. Ook de afstemming tussen de Europese Com-
missie en nationale en internationale algemene
mededingingsautoriteiten zal intensiveren.
Daarnaast zal implementatie van de nieuwe regel-
geving ertoe leiden dat toezicht, veel meer dan nu
het geval is, zal plaatsvinden op basis van periodiek
vooraf afgebakende markten. In de aanloop naar de
nieuwe regels die in 2003 worden geïmplementeerd,
zal het huidige toezichtbeleid al meer verschuiven
richting deze regelgeving.
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� Concurrentie, monopolie en doelen 
van OPTA
Zochten in voorgaande jaren nog weinig partijen
toetreding tot de postsector, in 2001 veranderde dit
beeld. In 2002 wordt een intensievere toetreding
van marktpartijen verwacht. Aangezien de incumbent
in een netwerksector vanzelfsprekend een sterke
positie bezit, is snelle toetreding van partijen en
daarmee ontwikkeling van concurrentie geen sine-
cure. Een aantal cruciale criteria speelt een rol voor
geslaagde toetreding en de daaruit volgende besten-
dige concurrentie.

Uitgangspunt voor de liberalisering van de post-
markt is de Postwet en de daarin gedefinieerde dien-
sten. De voorbehouden dienst is de exclusieve bezor-
ging door TPG van brieven tot en met honderd gram.
Onder overig opgedragen diensten valt de dienstver-
lening die TPG moet en haar concurrenten mogen
leveren. Hierbij gaat het onder meer om brieven en
drukwerken tot en met twee kilogram, alsmede bin-
nenlandse pakketten tot en met tien kilogram. De
vrije diensten zijn diensten die TPG in concurrentie
met anderen aanbiedt.
In eerste oogopslag lijkt de postmarkt al in grote
mate toegankelijk voor concurrenten van TPG. Een
groot deel van de markt is echter nog voorbehouden
aan TPG, aangezien een belangrijk deel van het
postverkeer onder dienstverlening tot en met hon-
derd gram valt.

Anders dan de concurrentie-intensiteit in de Neder-
landse postmarkt, ontwikkelde het liberalisering-
proces in Europees perspectief zich traag. Tot 2007
zal verdere opening van nationale postmarkten niet
vanuit Brussel worden opgelegd. Het is lidstaten

echter wel toegestaan om vooruit te lopen op het
Europese beleid. In de Britse postmarkt wordt een
stuk verder vooruit gelopen op de Europese termijn
voor verdere liberalisering. In Groot-Brittannië heeft
toezichthouder Postcomm aangegeven in drie stap-
pen te streven naar een volledig vrije postmarkt in
2006. De eerste stap wordt gezet door dertig procent
van de zakelijke markt voor bulkpost in april 2002
open te stellen voor concurrentie, door verzending
van vierduizend items per keer vrij te geven. De
tweede stap volgt twee jaar later, in april 2004, als
nog eens dertig procent van deze markt wordt open-
gesteld voor concurrentie door het aantal items per
zending met vijfhonderd tot duizend stuks te verla-
gen. In maart 2006 worden alle postdiensten open-
gesteld voor concurrentie. Ook in de Duitse post-
markt wordt vooruit gelopen op de Europese ver-
plichtingen. In Duitsland behoort toegang tot de
sorteercentra van de incumbent tot de mogelijk-
heden. 
Verdere liberaliseringmaatregelen zou de mogelijk-
heid bieden om de Nederlandse markt sneller voor te
bereiden op volledige concurrentie dan de meeste
overige landen binnen Europa. In de telecommunica-
tiesector is deze strategie gunstig gebleken. Met
verdere opening kan bovendien een duurzame effi-
ciëntie-impuls worden gerealiseerd voor alle markt-
partijen, die er voor zorgt dat, naast een situatie
van bestendige concurrentie, de te behalen wel-
vaartswinsten sneller toekomen aan eindgebruikers
van postdiensten in de vorm van lagere tarieven en
hogere kwaliteit. Het ontbreekt OPTA echter aan vol-
doende instrumenten om concurrentie te bevorderen
in de postmarkt. Daar waar zij niet bevoegd is op te
treden, signaleert OPTA ontwikkelingen.
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Uit de marktmonitor post blijkt dat TPG internatio-
naal gezien behoorlijk scoort als het gaat om haar
prestaties. De Nederlandse postmarkt als geheel
behoort bovendien nog steeds tot de voorlopers als
het om de mate van liberalisering gaat. Toch dient
hierbij de vraag niet te worden ontweken op welke
wijze de postmarkt verder kan worden geopend voor
concurrenten van TPG én op welke wijze TPG’s pres-
taties kunnen worden aangescherpt. Voor zover het
de dienstverlening in het monopolistische deel van
de markt betreft, dient de toezichthouder te toetsen
of de consument, die geen keuzemogelijkheid in de
dienstverlening binnen het voorbehouden deel heeft,
de best mogelijke dienstverlening kan afnemen.

Begin 2002 vroeg OPTA in een marktconsultatie 
partijen naar hun visie op de belangrijkste markt-
ontwikkelingen in de toekomst. Daaruit werd helder
dat er in de toekomst een beperkt aantal spelers,
met een totaalpakket aan dienstverlening, in de
Europese postmarkt zal overleven. Dit geldt, van-
wege de beperkte schaalomvang, ook voor de
Nederlandse markt. Om te overleven zal ook een
kwalitatief goede landelijke dekking van groot
belang zijn. Daarnaast richten marktpartijen zich nu
en in de nabije toekomst op nichemarkten waarin
niet schaalgrootte, maar specialisatie een onder-
scheidende factor is. Geadresseerd drukwerk (direct
mail) blijft een interessante en groeiende markt voor
marktpartijen. Hierbij spelen betere databases met
klantgegevens die het aanbieden van maatwerk-
producten bevorderen, een steeds belangrijkere rol.

Voor OPTA zijn de belangrijkste doelstellingen voor
2002 als volgt te formuleren:
1. Aan de gescheiden boekhouding die TPG verplicht

is te voeren, wordt door TPG uitvoering gegeven
conform de door OPTA gestelde voorwaarden, ten-
einde mogelijk bestaande kruissubsidiëring tegen
te gaan;

2. Het adviseren van het ministerie over de evalu-
atie van het tariefbeheersingssysteem. Het minis-
terie zal concluderen op welke wijze tarieftoe-
zicht in de toekomst vorm krijgt en welke rol
hierbij voor OPTA is weggelegd;

3. OPTA is voorstander van verdergaande toegangs-
mogelijkheden tot TPG’s netwerk voor concurren-
ten, waarbij de gevolgen daarvan voor de Univer-
sele Dienst in ogenschouw moeten worden geno-
men;

4. Toezicht houden op het invoeren van een meet-
systematiek door TPG voor de overkomstduur van
brieven tot en met 100 gram, die een betrouw-
bare weergave is van de werkelijkheid. Een deug-
delijke meetsystematiek is noodzakelijk om te
kunnen beoordelen of TPG 95 procent van de
brieven de volgende dag heeft bezorgd;

5. Toezien op het postvestigingenbeleid van TPG,
conform het BARP en de afspraken gemaakt in de
Tweede Kamer.

Om bovenstaande doelstellingen te realiseren, is
effectief toezicht nodig. Dit is echter alleen mogelijk
met een passend instrumentarium. De bevoegdheden
van OPTA om op te treden in de postmarkt zijn
ontoereikend om met kracht een gelijk speelveld
voor alle marktpartijen te helpen ontwikkelen. Dit is
een onwenselijke situatie, omdat niet alleen markt-
partijen maar ook eindgebruikers, gebaat zijn bij
effectief toezichtbeleid en verdere ontwikkeling van
concurrentie. Het is echter niet aan de toezichthou-
der te beslissen over de vraag of er meer bevoegd-
heden noodzakelijk zijn voor het begeleiden van het
marktwerkingproces in de postmarkt.

� Gescheiden boekhouding dient ongeoor-
loofde kruissubsidiëring inzichtelijk te maken
TPG is wettelijk verplicht in haar financiële verant-
woording een scheiding aan te brengen tussen de
voorbehouden, de overig opgedragen en de vrije
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dienstverlening. De gescheiden financiële verant-
woording heeft tot doel ongeoorloofde kruissubsi-
diëring tussen de voorbehouden en overig opgedra-
gen dienstverlening enerzijds en het vrije deel
anderzijds te voorkomen of zichtbaar te maken. Ter
uitvoering van de gescheiden financiële verantwoor-
ding is TPG verplicht om een toerekeningssysteem
voor kosten en opbrengsten vast te stellen. Eind
2000 keurde OPTA TPG’s toerekeningssysteem goed,
doch verbond een aantal voorschriften aan de goed-
keuring. TPG was het hier niet mee eens en maakte
bezwaar. In haar besluit op bezwaar van oktober
2001 liet OPTA de voorschriften grotendeels in
stand. De voorschriften hebben onder meer betrek-
king op het door TPG gebruikte systeem van Activity
Based Costing en op de vermogenstoedeling. TPG is
hierop bij de bestuursrechter in Rotterdam in beroep
gegaan. Eind maart deed de rechter uitspraak. OPTA
is hierin op een aantal punten in het ongelijk
gesteld. Het belangrijkste punt is dat OPTA niet
bevoegd is om eisen te stellen aan de financiële ver-
antwoording met als doel ongeoorloofde kruissubsi-
diëring te voorkomen. Hierdoor wordt het voor OPTA
moeilijker om toezicht te houden op het voorkomen
van kruissubsidies. Op een aantal andere punten
heeft OPTA van de rechter wel gelijk gekregen, waar-
onder een verduidelijking van het Activity Based
Costing systeem en het toerekenen van eigen en
vreemde vermogenskosten naar rato van het in de
onderscheiden categorieën van diensten werkzame
vermogen. Dit betekent dat TPG haar toerekenings-
systeem verder zal moeten verbeteren. Of de verbe-
teringen uiteindelijk voldoende houvast bieden bij
het voorkomen van kruissubsidiëring, zal bij de ver-
dere uitwerking moeten blijken. Indien dit niet het
geval is, zal OPTA bij de staatssecretaris aandringen
op aanscherping van de postwetgeving. 

OPTA blijft van mening dat het onpraktisch is dat
zij, bij een eventuele gesignaleerde ongeoorloofde

kruissubsidiëring, niet over de bevoegdheid beschikt
daartegen op te treden. In dit geval dient zij NMa te
verzoeken om tegen deze marktverstoring op te tre-
den.

� Tarieven: monopolie niet bedoeld voor
behalen van bovenmatige rendementen
De prijzen die TPG aan haar afnemers mag bereke-
nen, zijn voor een belangrijk deel nog steeds gere-
guleerd via het zogeheten tariefbeheersingssysteem.
Consumenten en concurrenten kunnen zodoende
worden beschermd tegen onredelijke prijsstelling.
Het huidige tariefbeheersingssysteem heeft zijn
doelstellingen en ambities echter niet waargemaakt.
Het systeem kent bijvoorbeeld geen efficiëntieprik-
kel en houdt geen rekening met de drastische kos-
tenreducties die TPG heeft doorgevoerd. De mogelijk
bovenmatige rendementen, zoals die thans door TPG
worden gegenereerd, vloeien niet terug naar de con-
sumenten.

Het is nooit het doel geweest om het postmonopolie
te laten gebruiken voor het genereren van bovenma-
tige winsten voor aandeelhouders dan wel voor het
financieren van een expansiestrategie op de vrije
markt. Toen de staat nog volledig eigenaar van TPG
was, kon nog worden gesteld dat bovenmatige ren-
dementen weer aan de samenleving als geheel ten
goede kwamen. Momenteel wordt door het toestaan
van bovenmatige rendementen een geldstroom tot
stand gebracht van de captive customers naar (gro-
tendeels) particuliere aandeelhouders in binnen- en
buitenland. OPTA is van mening dat, indien het
instandhouden van een monopolie, andere verder-
gaande doelstellingen krijgt dan kostendekking van
de universele dienst, dat in het parlement dient te
worden bepaald. 

Naast deze meer principiële bezwaren bestaan er ook
praktische bezwaren tegen een zwak tariefbeheer-
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singssysteem, namelijk uit het oogpunt van eerlijke
concurrentie en het tot stand brengen van marktwer-
king op de postmarkt. Grotere monopoliewinsten
geven meer ruimte voor kruissubsidiëring. In eerste
instantie gaat het daarbij om risico’s voor directe
kruissubsidie van monopolie- naar vrije marktdien-
sten. In tweede instantie kan van een vorm van
kruissubsidie sprake zijn als aan het vermogen toe-
gevoegde bovenmatige monopolie-rendementen lei-
den tot deep pockets waarover concurrenten niet
beschikken. Deze deep pockets dienen niet te worden
gevuld op basis van een geprivilegieerde positie. Een
mogelijk gevolg hiervan is dat diensten (langer) ver-
liesgevend in de markt worden gezet ten einde
marktaandeel te genereren, waardoor concurrenten
uit de markt kunnen worden gedrukt. Het toezicht
op directe en vooral indirecte kruissubsidie is in
Nederland onvoldoende geregeld. Daarom is het van
groot belang dat het tariefbeheersingssysteem zelf
het ontstaan van bovenmatige rendementen voor-
komt.

Het gevolg van dit alles is dat consumenten en
zakelijke afnemers relatief weinig meedelen in de
efficiëntievoordelen die TPG in de afgelopen jaren
heeft behaald. Het nieuwe tariefbeheersingssysteem
moet erop toegerust zijn het effect van kostenbe-
sparingen mee te wegen in de tarieven. Daarnaast
dient het nieuwe tariefbeheersingssysteem ook beter
rekening te houden met de toegenomen rol van
investerings- en kapitaalgoederen voor het TPG
monopolie. Hoe meer machines TPG inzet om de rol
van arbeid en personeelskosten terug te dringen,
des te relevanter wordt het om inzicht te krijgen in
het rendement dat TPG behaalt op haar geïnvesteerd
vermogen.

OPTA is van mening dat een nieuw tariefbeheer-
singssysteem nodig is dat recht doet aan deze
bezwaren en verwachte ontwikkelingen, en inkadert

waar momenteel het monopolie voor is bedoeld:
voor het uitvoeren van de universele dienst op basis
van een redelijk rendement. OPTA adviseert het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat over een nieuw
in te voeren systeem, op basis waarvan de prijsstel-
ling van TPG voortaan zal worden beheerst. Hierna
beslist het ministerie over het wettelijk kader van
een nieuw tariefbeheersingssysteem.

� Menukaart voor toegang
Op grond van de Postwet van 2000 is TPG verplicht
toegang te verlenen tot haar postbussen. OPTA kan
geschillen over voorwaarden en tarieven beslechten.
In 2001 beslechtte OPTA een geschil over de voor-
waarden die voor toegang tot de postbussen van
toepassing zijn. Dit is door de postmarkt positief
ontvangen. Steeds meer aanbieders maken kenbaar
geïnteresseerd te zijn in het afnemen van de dienst
‘toegang tot de postbussen’. Dit kwam in de door
OPTA gehouden consultatie naar voren. De toegeno-
men zekerheid van bedrijven over voorwaarden en
tarieven die gelden voor de toegang tot de postbus-
sen kan een extra stimulans betekenen voor de vraag
naar dergelijke diensten. Uit de antwoorden op het
consultatiedocument blijkt verder dat er in de markt
nadere ideeën worden gevormd waarmee meer moge-
lijkheden ontstaan om toegang tot de postbussen te
verkrijgen, bijvoorbeeld door middel van aanlevering
van post in de sorteercentra van TPG. OPTA zal nog
bezien of zij studie naar de mogelijkheden hiertoe
zal verrichten.

Uit de consultatie van de postmarkt die OPTA begin
2002 hield, blijkt dat er in de markt een gemengd
beeld bestond over de toegang tot het netwerk van
TPG op andere punten dan postbussen op basis van
ex-ante regulering. Belangrijke nieuwe spelers op de
postmarkt beschouwden toegang tot diverse punten
van het netwerk van TPG essentieel om concurrentie
op de postmarkt verder te ontwikkelen. Daarnaast
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wenste een aantal partijen uit te gaan van eigen
kracht en niet afhankelijk te zijn van de dienstverle-
ning van TPG.

De postsector is een netwerksector. In tegenstelling
tot de nieuwe toetreders op de postmarkt beschikt
TPG over een modern en landelijk dekkend netwerk.
Een dergelijk netwerk valt op korte termijn niet ren-
dabel door nieuwe toetreders te kopiëren. De (aan-
vankelijk) vaak beperkte omvang van de activitei-
ten, en daarmee de langere terugverdientijd, vormt
voor nieuwe toetreders een drempel voor investerin-
gen. Naar de mening van OPTA is het opportuun om
anderen dan TPG, analoog aan de Open Network
Provision voor telecommunicatie en hetgeen bijvoor-
beeld in Duitsland al mogelijk is, toegang te verle-
nen tot het netwerk van TPG. Dit met als doel om
een gelijk speelveld tussen aanbieders te creëren.
Het is de vraag of andere aanbieders zonder toegang
tot onderdelen van het postale netwerk van TPG, in
staat zullen zijn een substantieel klantenbestand op
te bouwen dat verdere investeringen in de vertak-
king van hun eigen netwerken rechtvaardigt.
Daardoor zal concurrentie-ontwikkeling op de post-
markt niet snel plaatsvinden.

Volgens OPTA is ex-ante regulering, waarin toegang
tot het netwerk van TPG tegen non-discriminatoire,
redelijke en objectief gerechtvaardigde voorwaarden
en tarieven is opgenomen, essentieel voor het
bewerkstelligen van meer concurrentie. Deze
behoefte bestaat ook bij marktpartijen. Naar de
mening van OPTA moet er een ‘menukaart voor toe-
gang’ komen: een marktpartij moet per zending kun-
nen beslissen op welk punt van het netwerk van TPG
ingestoken wordt, bij de brievenbussen, de postkan-
toren, de sorteercentra of bij de postbode. OPTA is
wel van mening dat nader economisch onderzoek
naar de effecten van toegang tot het netwerk op de
kwaliteit van de universele dienstverlening nood-

zakelijk is. Het is aan het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat om hierbij het voortouw te nemen.

� Kwaliteit van dienstverlening op diverse
manieren gemeten
Met de inwerkingtreding van het nieuwe BARP per 
1 juni 2000 moet TPG, als houder van de concessie,
ervoor zorgen dat losse brieven en partijen postbrie-
ven tot en met honderd gram per kalenderjaar in
tenminste gemiddeld 95 procent van de gevallen
worden besteld op de dag nadat de post is aangebo-
den, waarbij de dag van aanbieding dan geen zon-
dag of officiële feestdag is. TPG moet voor 1 april
2002 de algehele uitkomsten van de onderzoeken
naar deze overkomstduur van de post aan OPTA over-
handigen, vergezeld van een nauwkeurige omschrij-
ving van de toegepaste meetsystematiek. Teneinde
te waarborgen dat de metingen tot betrouwbare
resultaten leiden, dient de meetsystematiek door
OPTA vooraf op haar deugdelijkheid te worden
beoordeeld. 

In het jaar 2000 en 2001 hield OPTA zich bezig met
de beoordeling van de deugdelijkheid van de door
TPG gebruikte meetsystematiek. In mei van 2001 gaf
OPTA aan dat TPG haar meetsystematiek diende aan
te passen. Dit lijkt voor een belangrijk deel van de
door OPTA aangegeven punten te zijn gebeurd. Er
bestaat echter nog een aantal cruciale zaken waar-
over OPTA en TPG vooralsnog van mening verschillen.
Voor het jaar 2002 is OPTA van plan om met TPG tot
een meetsystematiek te komen die een goede weer-
gave biedt van de werkelijke (deel)stromen van brie-
ven tot en met honderd gram. Dit omdat een deug-
delijke meetsystematiek essentieel is om een goed
oordeel te kunnen vellen over het al dan niet behalen
van de in het BARP gestelde norm van 95 procent.

Voor 1 april van 2002 zal TPG aan OPTA aangeven in
hoeverre zij de norm van 95 procent heeft behaald.
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OPTA zal dan begin juni met haar oordeel naar bui-
ten komen.

Het inhoudelijke postvestigingenbeleid wordt vast-
gesteld door het Directoraat-Generaal Telecommuni-
catie en Post (DGTP) en moet voldoen aan de vereis-
ten uit de postwetgeving, met name het BARP. In
het BARP staan materiële eisen over onder andere
geografische spreiding van postvestigingen en ver-
vangende dienstverlening. Tevens heeft de staats-
secretaris afspraken gemaakt in de Tweede Kamer
over aanvullende voorwaarden waaraan het post-
vestigingenbeleid dient te voldoen. De taak van
OPTA is om te toetsen of het postvestigingenbeleid
in de praktijk conform het BARP en de afspraken met
de Tweede Kamer wordt uitgevoerd. OPTA zal haar
bevindingen aan de staatsecretaris bekend maken.

� Ook in vrije deel van de markt nog een
aantal knelpunten
Er zijn nog steeds veel concurrentiebelemmeringen
op de postmarkt. Sommige vrijgegeven delen van de
markt komen langzaam tot ontwikkeling, terwijl
andere vrije diensten maar niet van de grond komen.
Oorzaken hiervoor zijn enerzijds economisch van
aard, anderzijds zijn er ook nog steeds drempels
voor toetreding door ontoereikende wet- en regel-
geving. Dit bleek onder andere uit de consultatie
van marktpartijen die OPTA begin dit jaar uitvoerde.

Marktpartijen hebben in de consultatie aangegeven
dat ze voorlopig niet willen beginnen met de zoge-
heten documentuitwisselingdiensten (document
exchange). De hoge kwaliteit van de dienstverlening
van TPG, alsmede de twijfels over de financiële haal-
baarheid, zorgen ervoor dat documentuitwisseling
nog niet commercieel interessant is. Dit bevestigt
eerder onderzoek hieromtrent dat in opdracht van
OPTA is uitgevoerd.

Uit de consultatie komt tevens naar voren dat in het
handelsverkeer veel onduidelijkheid bestaat over het
onderscheid tussen drukwerk en brieven. Vanwege
definitieproblemen bestaat de kans dat drukwerk in
het handelsverkeer als brief wordt aangemerkt.
Wanneer er volgens de nu geldende bepalingen iets
bijgeschreven wordt, is het drukwerk volgens de let-
ter van de wet een brief geworden. Een duidelijker
onderscheid is van belang, mede omdat brieven tot
en met honderd gram alleen door de concessiehou-
der mogen worden vervoerd. Het is noodzakelijk dat
in de Postwet een eenduidige uitleg wordt opgeno-
men over het onderscheid tussen brieven en druk-
werk, waarbij dit er in de praktijk op neer moet
komen dat wanneer het karakter van drukwerk intact
blijft, de zending ook als drukwerk aangemerkt
blijft. Naar de mening van OPTA verandert er niets
aan het karakter van drukwerk wanneer er iets wordt
bijgeschreven. OPTA vindt dat nieuwe wetgeving aan
deze onduidelijkheid een einde moet maken, omdat
deze concurrentiebelemmerend werkt. Dit is eens te
meer van belang aangezien de markt voor drukwerk
de komende jaren naar de verwachting van OPTA ver-
der zal groeien, en deze problematiek daarmee
alleen maar urgenter wordt.

De elektronische brievenbus, medio 2001 door TPG
gelanceerd onder de handelsnaam Privver, kan wor-
den gezien als een aanvullende dienst die door TPG
in concurrentie met anderen wordt aangeboden. De
elektronische dienstverlening via Privver omvat
onder meer de verzending van rekeningen en bankaf-
schriften en is een dienst die buiten het monopolie
valt van TPG. Elektronische diensten voor brieven
mogen door iedereen verricht worden, omdat hier
geen sprake is van fysiek vervoer waar de Postwet op
toeziet. Hierover bleek nog enige onduidelijkheid te
bestaan, gelet op de reacties uit de consultatie. 
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Bij verkeerde adressering of bezorging blijkt de
retourenstroom van brieven bijna altijd via TPG te
verlopen. In het algemeen deponeren de ontvangers
van brieven de retouren namelijk in de rode brieven-
bussen van TPG. Het (laten) afhandelen van de
retourenstroom kost relatief veel tijd en hieraan zijn
kosten voor de concurrerende postvervoerder ver-
bonden. Een snelle en correcte afhandeling van
retouren (bij geadresseerd drukwerk) kan voor een
partij die post te verzenden heeft een belangrijk 
criterium zijn om wel of niet voor een alternatieve
aanbieder (postvervoerder) te kiezen. Immers, dit
biedt de partij die post te verzenden heeft de gele-
genheid haar commercieel zeer belangrijke database
actueel te houden. OPTA zal onderzoeken hoe ver
haar bevoegdheden reiken om TPG ook retourenpost
van andere aanbieders te laten verzorgen.

Een ander knelpunt is gelegen in het feit dat nieuwe
toetreders op de postmarkt graag de mogelijkheid
willen krijgen hun postpakketten door middel van
een afhaalconstructie te verspreiden via de postkan-
toren, zoals ook bleek uit de consultatie. OPTA is in
beginsel voorstander van een dergelijke constructie,
en bekijkt ook hier hoe ver haar bevoegdheden rei-
ken. Verder merken partijen in de consultatie op dat
zij de kortingsregelingen van TPG onvoldoende
transparant vinden, en dat niet alle kortingsregelin-
gen zijn opgenomen in het tarievenboekje van TPG.
Een laatste knelpunt betreft het gebruik van voor-
bedrukte ‘Port-betaald PTT Post’ enveloppen door
grootverbruikers in de postmarkt. Het geld dat hierin
is geïnvesteerd maakt dat deze grootverbruikers en
nieuwe toetreders op dit gebied minder geneigd zijn
om zaken met elkaar te doen. Voor het wegnemen
van drempels voor grootverbruikers die willen over-
stappen naar andere aanbieders moeten deze inves-
teringen overdraagbaar worden gemaakt. Ook in dit
geval zal OPTA bezien hoe ver de bevoegdheden rei-
ken om deze drempels weg te nemen.

� Beleid van OPTA: vooruitlopen op verdere
Europese liberalisering
Steeds meer marktpartijen willen op verschillende
gebieden hun dienstverlening starten of uitbreiden.
Om voor concurrenten deze mogelijkheden in goede
banen te leiden, dient de posttoezichthouder met
voldoende middelen toegerust te zijn. Ex-ante toe-
zicht op een netwerksector als de postsector is voor-
alsnog blijvend nodig, aangezien volledige duplica-
tie van TPG’s netwerk niet op korte termijn gereali-
seerd kan worden. Er zullen nog lange tijd geschillen
worden ingediend over toegang tot het TPG netwerk
en de tarieven daarvoor. De posttoezichthouder
dient daarbij een faciliterende rol te spelen. Dit kan
hij alleen bewerkstelligen als hij ook aanspreekpunt
is met een gepast instrumentarium, noodzakelijk
voor de ordening en begeleiding van de postmarkt
naar een effectief geliberaliseerde sector.

Ook de ontwikkeling van concurrentie in de post-
markt in internationaal perspectief verdient de aan-
dacht van OPTA. In Europees verband heeft dit er
toe geleid dat de huidige regelgeving niet vóór 2007
wordt aangepast, waarmee een verdere opening van
de postmarkten vooralsnog achterwege blijft. Dit
betekent voor de Nederlandse markt dat huidige toe-
treders onvoldoende mogelijkheden krijgen om toe
te treden op alle deelmarkten. Dit werkt concurren-
tiebelemmerend. Door in de Nederlandse markt een
voorschot te nemen op toekomstige verdere liberali-
seringmaatregelen vanuit Brussel, zou Nederland in
de pas lopen met een aantal andere progressieve
Europese landen, waaronder Groot-Brittannië en
Duitsland. Op deze manier blijft de Nederlandse
postmarkt een aantrekkelijke markt om op toe te
treden én kunnen efficiëntiewinsten als gevolg van
deze intensievere concurrentie naar de eindgebruiker
terugvloeien. Een grotere internationale afstemming
met collega-toezichthouders kan liberalisering van
de markt binnen Europa verder versnellen.
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Concurrentie in de markt voor vaste telefonie heeft
zich in 2001, ondanks het tegenvallende economi-
sche en financiële klimaat, verder ontwikkeld. Er is
nog steeds sprake van groei in de markt, al is deze
afgevlakt.
Nieuwkomers namen in de markt voor vaste telefonie
een sterkere positie in dan in 2000. Dit was het
gevolg van de snelle opkomst van carrier-(pre)selec-
tie. KPN bleef evenwel de dominante speler in de
markt voor vaste telefonie, zodat het telecombedrijf
ook in 2001 aanbieder met aanmerkelijke markt-
macht bleef.
In de markt voor vaste openbare telefonie vond con-
currentie plaats door aanbieders met eigen telefoon-
netten en door aanbieders van carrier-selectie (CS)
of carrier-preselectie (CPS) diensten. Daarnaast
kwam op enkele plekken ook telefonie via de televi-
siekabel tot stand. Deze vorm van dienstverlening
ontwikkelde zich volgens de VECAI vooralsnog moei-
zaam. Op de huurlijnenmarkt stagneerde de ontwik-
keling van de concurrentie.

� Lokale toegang

� Carrier(pre)selectersgroep groeit ook in 
2001 …
Met carrier-preselectie kunnen klanten, zonder eerst
de code van een carrier-selectbedrijf in te toetsen,
direct via een andere aanbieder dan KPN bellen. Veel
carrier-selectbedrijven boden in 2001 ook preselec-
tie aan. In 2000 was het percentage consumenten
dat gebruik maakte van carrier-selectie 17 procent,
evenals in 1999. In 2001 nam dit percentage toe tot
twintig procent. Opvallend is dat van de gebruikers
van carrier-selectie een stabiel percentage carrier

preselectie instelde, zowel in 2000 als 2001 onge-
veer 54 procent. Mogelijke oorzaken van deze stag-
natie waren de problemen rondom een efficiënte
aanmeldingsprocedures voor CPS en het feit dat nog
niet alle gesprekken met voordeel via CPS konden
worden afgehandeld. Medio 2002 zullen lokale
gesprekken aan het CPS-verkeer worden toegevoegd.
Daarnaast zal het huidige pakket ‘nationaal’ (waarbij
het netnummer moet worden gekozen om gebruik te
kunnen maken van lokale CPS) gesplitst worden in
drie pakketten, te weten binnenbasis (‘biba’, waar-
mee lokale CPS mogelijk wordt zonder het intoetsen
van het netnummer), buitenbasis (oftewel ‘buba’) en
vast-mobiel.

… ontwikkeling breedband blijft achter
De ontwikkeling van concurrentie op de markt voor
breedbanddienstverlening bleef in 2001 achter bij de
verwachtingen. Deze dienstverlening werd door een
tweetal groepen marktpartijen aangeboden. Door
kabelexploitanten via hun netwerken, en door
bedrijven in de telecommarkt via al dan niet ont-
bundelde aansluitlijnen van KPN, waaronder de
zogeheten MDF Access. MDF Access is in het bijzon-
der geschikt voor breedbanddienstverlening, met
name in de vorm van xDSL-diensten waarbij ook
spraaktelefonie in een totaal dienstenpakket kan
worden opgenomen. Partijen die via hun xDSL-aan-
bod concurreerden met het Mxstream aanbod van
KPN, hadden het in 2001 moeilijk. 

Verdergaande ontbundeling kan (breedband)dien-
stenconcurrentie in de consumentenmarkt stimuleren
én concurrentie intensiveren op de zakelijke markt
voor huurlijnen, met name voor de lage-capaciteit
huurlijnen. In deze markt nam KPN in 2001 een zeer
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sterke positie in. Een potentiële drempel voor markt-
partijen die dienstverlening via ontbundelde aan-
sluitlijnen wilden aanbieden werd gevormd door de
toegang tot de voor deze dienstverlening benodigde
collocatieruimten, die deze partijen moesten afne-
men van KPN. OPTA dient er voor te zorgen dat het
verkrijgen van toegang tot deze ruimten, alsmede de
tarieven hiervoor, geen barrière vormen voor een
snellere ontwikkeling van concurrentie in dit markt-
segment. Hiertoe publiceerde OPTA eind 2000
beleidsregels. In 2001 nam het aantal geschillen
rondom collocatieruimten sterk toe. OPTA deed uit-
spraak over de tarieven die KPN mag berekenen voor
diverse facetten van deze vorm van toegang.

� Meer concurrentie op vaste telefonie

Concurrentie in de markt voor vaste telefonie is
geïntensiveerd; in de huurlijnenmarkt trad stagnatie
op in de concurrentie-ontwikkeling. De Hirschmann
Herfindahl Index (HHI) geeft een indruk van de
mate van concentratie in de verschillende markten.

Hoe lager de index, hoe groter de concurrentie-
intensiteit. Deze index laat zien dat de concurrentie
op vaste telefonie zich in 2001 sterk heeft ontwik-
keld. Een effectief werkende markt kent een HHI van
hooguit 1800. Dat niveau is nog lang niet bereikt in
deze markten, zoals blijkt uit figuur 1.

� Vaste telefonie: marktaandeel van KPN verder
gedaald, lokale concurrentie nog steeds knelpunt
Concurrentie in de markt voor vaste telefonie ont-
wikkelde zich in 2001 behoorlijk. Het marktaandeel
van KPN is teruggelopen van 85-95 procent5 in 2000
tot 75-85 procent in 2001. Het aantal concurrenten
met een klein marktaandeel nam in 2001 beduidend
toe. Voor internationale telefonie bleef KPN’s markt-
aandeel met 55-65 procent gelijk. Zowel in de markt
voor vast-mobiel verkeer als voor nationaal verkeer
daalde KPN’s aandeel: van 85-95 procent in 2000 tot
75-85 procent in 2001. Deze ontwikkeling in de con-
currentie was met name te danken aan de ontwikke-
ling van het gebruik van carrier-selectdienstverle-
ning. Het aandeel van KPN in de lokale markt voor
telefonie was nog steeds groter dan 95%. Dit werd
mede veroorzaakt doordat concurrenten van KPN
vooralsnog beperkt gebruik konden maken van de
mogelijkheid om hun netwerk uit te rollen tot de
wijkcentrale. Het geheel of gedeeltelijk huren van
het laatste deel van de telefoonlijn – tot aan de
woning – ten behoeve van breedbanddienstverlening
(xDSL) wordt in de toekomst steeds belangrijker en
zal naar verwachting aan intensiteit winnen.

� Huurlijnenmarkt: KPN nog steeds dominant,
concurrentiegroei stagneert
De markt voor huurlijnen is eerder geliberaliseerd en
kent in het algemeen een grotere concurrentie-
intensiteit dan de markt voor vaste telefonie. In de
huurlijnenmarkt trad echter in 2001 een stabilisatie
op in de Hirschmann Herfindahl Index. Uit toe- en
uittredingsgegevens van de marktmonitor telecom
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blijkt dat het aantal marktspelers in de huurlijnen-
markt markt nagenoeg gelijk bleef. De verdeling van
marktaandelen veranderde ook nauwelijks. Uit de
openbare rapportage van het aanmerkelijke markt-
machtonderzoek op de markt voor huurlijnen bleek
dat KPN in de totale markt nog een aandeel had van
55-65 procent. BT Ignite was met 5-15 procent in de
totale markt de tweede speler. Na een analyse van
de verschillende segmenten binnen huurlijnen, bleek
dat KPN met name een dominante positie innam op
het meer traditionele segment tot en met 2Mbit/s
en op Permanent Virtual Circuits (PVC’s). Binnen
deze segmenten was de concurrentie het grootst op
huurlijnen met een specifieke capaciteit van 2
Mbit/s. KPN had in dit segment een betere toegang

tot de eindgebruiker dan de meeste concurrenten,
vanwege haar aansluitnet en het achterwege blijven
van Wireless Local Loop (WLL). In de deelmarkt voor
nieuwe soorten (retail)huurlijnen met een capaciteit
groter dan 2 Mbit/s nam KPN geen dominante posi-
tie in, en was zij zelfs niet de grootste aanbieder
van huurlijnen. In dit segment is KPN sinds maart
2001 dan ook niet meer aangewezen als partij met
aanmerkelijke marktmacht.

� Tarieven huurlijnen tot en met 2Mbit/s nog
steeds hoog 
Hoewel uit de analyse van de marktaandelen in de
markt voor huurlijnen bleek dat er in 2001 concur-
rentie was tussen marktspelers, vertaalde dit zich
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Figuur 2 Internationale vergelijking tarieven huurlijnen met capaciteit 2Mb op jaarbasis in NLG PPP6 (x 1000) per kwartaal,
exclusief BTW (op verschillende afstanden) 

1999Q4 2000Q1 2000Q2 2000Q3 2000Q4 2001Q1 2001Q2 2001Q3 2001Q4
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4.202 4.228 4.473 4.500 4.497 4.049 4.110 4.151 4.108

8.244 7.881 8.147 8.208 6.063 5.912 5.874 6.049 5.955

4.152 4.027 4.379 4.347 4.526 4.064 4.603 4.394 4.669

3.849 3.853 4.620 4.376 4.384 3.818 4.248 3.905 4.188

2.387 2.258 1.847 1.789 1.540 1.443 1.563 1.497 1.527
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Bron: Marktmonitor Telecom 2001, OPTA

6 PPP staat voor Purchasing Power Parity, gemeten naar gelijke koopkracht in de vergeleken landen.
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vooralsnog niet in lage tarieven van digitale huur-
lijnen met een capaciteit tot en met 2 Mbit/s. Dit
blijkt uit de internationale vergelijking van de tarie-
ven in figuur 2.
Een obstakel voor de verdere ontwikkeling van con-
currentie in de huurlijnenmarkt was het ontbreken
van een aanbod van KPN voor zogenaamde intercon-
necterende huurlijnen. Hierdoor waren aanbieders
die, bij gebrek aan alternatieven, huurlijnen van KPN
nodig hebben, genoodzaakt gewone huurlijnen
tegen retailprijzen bij KPN af te nemen. Deze retail
huurlijnen waren niet goed afgestemd op de behoef-
ten van de afnemers.

� Eindgebruikerstarieven ook in 2001 nog
gedaald
De afgelopen jaren daalden de consumententarieven
voor telefonie gemiddeld met zo’n 15 procent. Dit
blijkt uit tabel 3. Opvallend is dat de ‘weinig beller’
die in 1999 nog te maken kreeg met een hogere
telefoonrekening begin 2002 weer een stijging van
zijn telefoonrekening waarnam. Reden voor deze

overigens kleine stijging is mogelijk de in 2001
doorgevoerde herbalancering tussen het gedaalde
starttarief en de gestegen gesprekskosten voor een
lokaal telefoongesprek. Dit trof vooral de weinig bel-
ler die doorgaans de meeste gesprekken op lokaal
niveau voert en mogelijk ook de klein zakelijke con-
sument. Los van deze ontwikkeling daalden gemid-
deld genomen de tarieven voor telefonie ook in
2001 verder. Dit kenmerkt een intensievere concur-
rentie tussen marktpartijen.

De concurrentie die KPN ondervond in 2001 was
voornamelijk afkomstig van carrier-selectaanbieders.
Bij carrier-(pre)selectie wordt de consument, al dan
niet automatisch, de mogelijkheid geboden om via
een concurrerende aanbieder het telefoonverkeer te
laten afwikkelen door de viercijferige code van de
aanbieder in te toetsen vóór het reguliere telefoon-
nummer. Telefonie via deze aanbieders werd in 2001
voor álle bellers goedkoper (tabel 4). Ook de weinig
beller en de klein zakelijk gebruiker hadden dus nog
steeds een goedkoper alternatief voor telefoneren
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Tabel 3 Consumentenprofielen voor vaste telefonie via KPN met een belbasis abonnement, 1998-2002 (jaarlijks, in euro)

01-01-98 01-01-99 01-01-00 01-01-01 01-01-02

Weinig beller 232,3 261,5 259,5 255,3 259,8

Gemiddelde beller 555,2 530,0 509,6 480,8 472,5

Veel beller 1.009,1 907,0 853,1 774,7 761,6

Internetter 913,9 849,9 837,0 808,3 796,6

Klein zakelijk 3.051,4 2.684,9 2.386,0 2.107,8 2.109,8

Bron: Marktmonitor Telecom 2001, OPTA

Tabel 4 Consumentenprofielen voor vaste telefonie via carrier select bedrijven, 1999-2002 (jaarlijks, in euro)

1999 01-01-00 01-01-01 01-02-02

Weinig beller 261,3 257,4 253,2 250,5  

Gemiddelde beller 497,6 479,9 452,1 420,2  

Veel beller 801,7 755,0 692,8 645,1  

Internetter 865,2 848,1 789,3 713,0  

Klein zakelijk 1.913,0 1.870,2 1.661,9 1.615,2

Bron: Marktmonitor Telecom 2001, OPTA



via KPN. Daarnaast bestond voor de weinig beller de
mogelijkheid om een BelBudget abonnement te
nemen in plaats van een Belbasis abonnement. Bij
Belbudget zijn de maandelijkse abonnementslasten
lager dan bij Belbasis, maar zijn de gesprekskosten
hoger. Carrier selectie in combinatie met deze abon-
nementsvorm was echter niet mogelijk.

� Internationale vergelijking van tarieven: 
in Nederland wordt gebeld tegen relatief lage
tarieven
Een prijsvergelijking met andere landen maakte
inzichtelijk dat de tarieven voor zowel particuliere
als zakelijke eindgebruikers in Nederland relatief

laag waren. Eind 2001 was telefonie voor particu-
liere eindgebruikers alleen in het Verenigd Koninkrijk
en in Zweden goedkoper. Voor zakelijk telefoniever-
keer behoorde Nederland met Finland en Zweden tot
de landen waarin de tarieven voor een pakket aan
dienstverlening het laagst waren.
Bij internationale vergelijkingen is het gebruikelijk
dat wordt uitgegaan van een pakket standaarddien-
sten. In 2000 werd dit standaarddienstenpakket
aangepast en is het tarief voor telefoneren van een
vaste naar een mobiele aansluiting erin opgenomen.
In de meeste landen, waaronder Nederland, leidde de
opname van deze dienst in het mandje tot een stij-
ging van het totaal gewogen tarief per minuut voor
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Figuur 5 Prijs per minuut mandje nationale telefonie (PSTN, incl. vast-mobiele gesprekken v.a. 2000), particulier in centen 
(NLG PPP)

1998Q1 1998Q4 1999Q4 2000Q4 2001Q4
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0,230 0,177 0,180 0,206 0,208

0,216 0,201 0,231 0,239 0,229

0,191 0,176 0,174 0,170 0,158

0,135 0,192 0,248 0,205 0,210

0,138 0,132 0,138 0,141 0,151
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Bron: Marktmonitor Telecom 2001, OPTA
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particuliere eindgebruikers, zoals blijkt uit figuur 5.
In de zakelijke markt (figuur 6) was dit effect diffu-
ser. Een verdere tariefdaling aldaar werd mogelijk
veroorzaakt door het effect van voortdurende sterke
concurrentie in de grootzakelijke markt (ook via
PABX). In deze markt droegen grotere prijsdalingen
op andere diensten dan vast-mobiele telefonie bij
aan de verdere daling van de prijs per minuut.

De tariefdalingen voor telefonie die sinds 1998 in
Nederland zijn gerealiseerd werden eerder in gang
gezet dan dat de verplichting daartoe, via de price
cap, aan KPN is opgelegd. De price cap dateert uit
1999. Bovendien waren deze tariefdalingen van KPN

tot dusverre groter dan de price cap vereiste.
Opmerkelijk in dit verband is ook dat in Nederland,
in vergelijking met andere landen in Europa, de 
problemen van prijssqueeze het eerst optraden. 
Dit duidt erop dat KPN in het verleden wellicht een
preventieve prijsstrategie heeft gevoerd jegens
nieuwkomers. Versoepeling van het toezichtregime
op de eindgebruikerstarieven is dan ook slechts
denkbaar als de belemmeringen voor concurrenten
zijn geslecht en keuzemogelijkheden voor eind-
gebruikers zijn ontstaan.

Een andere conclusie die uit figuur 5 en 6 kan wor-
den getrokken is dat in een groot aantal landen de
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Figuur 6 Prijs per minuut mandje nationale telefonie (PSTN, incl. vast-mobiele gesprekken v.a. 2000), zakelijk in centen 
(NLG PPP)

1998Q1 1998Q4 1999Q4 2000Q4 2001Q4
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tarieven in 2001 weer zijn gestegen. Dit duidt er op
dat de bodem in de dalende tariefontwikkelingen in
veel landen bereikt lijkt te zijn, zowel op de particu-
liere als op de zakelijke markt.

De ontwikkeling in de tarieven heeft er in Nederland
dus toe geleid dat er in het verleden prijssqueeze
ontstond voor met name het aanbieden van lokale
telefonie (verkeer binnen de regio). KPN hanteerde
zodanig lage tarieven voor lokale telefonie, dat het
voor toetreders onmogelijk was om, indien ze niet
over een volledig eigen netwerk bezaten, op een
rendabele wijze lokale telefonie aan te bieden. De
tariefmarge, het verschil tussen de interconnectie-
prijzen en de eindgebruikerstarieven, kromp de afge-
lopen jaren in Nederland. In 2001 is deze – voor
concurrenten belangrijke – marge in een aantal

gevallen vergroot en in andere gevallen minder snel
gekrompen.

� Squeeze opgelost
In 2001 ontwikkelde OPTA in samenwerking met de
NMa een squeezetoets. Tariefvoorstellen die KPN aan
OPTA voorlegt, moeten voldoen aan deze toets: er
mag geen squeeze optreden bij een tariefwijziging
door KPN. In het afgelopen jaar is het probleem van
prijssqueeze opgelost, ook voor lokale telefonie.
OPTA dwong in deze deelmarkt een – eerder bij eind-
gebruikerstarieven genoemde – herbalancering af
tussen het starttarief voor een telefoongesprek
(gedaald) en het lokale gesprekstarief (licht geste-
gen). Naast de ontwikkeling van de squeezetoets
droeg ook de daling van zowel originating als termi-
nating interconnectietarieven per 1 juli 2001 ertoe
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Figuur 7 Tariefmarge in best case: een concurrent met eigen netwerk vraagt slechts twee maal lokale interconnectie, 
in euro/min.

1998Q1 1999Q1 1999Q4 2000Q4 2001Q3
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0,1290 0,1290 0,0870 0,0773 0,0295
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0,0340 0,0240 0,0280 0,0179 0,0144
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bij dat er een grotere tariefmarge voor concurrenten
ontstond. In 2002 zal OPTA het wholesale- en retail-
tarieftoezicht verder op elkaar afstemmen.

Figuur 7 is een internationale vergelijking van de
tariefmarge voor een concurrent van de ex-monopo-
list waarbij de concurrent beschikt over een uitge-
breid landelijk netwerk en slechts tweemaal lokale
interconnectie met het netwerk van de incumbent
nodig heeft om twee eindgebruikers met elkaar te
verbinden. In Nederland werd deze tariefmarge door
de jaren heen kleiner. In 2001 leek de daling te
stagneren. Van de vergeleken landen was deze marge
in Zweden en Nederland verreweg het kleinst. Uit
analysen van OPTA bleek dat er bij deze vorm van
interconnectie geen squeeze meer optrad.

Figuur 8 biedt op dezelfde wijze inzicht in de veran-
dering door de tijd van de tariefmarge voor een con-
current van de incumbent waarbij de concurrent
slechts een zeer beperkt eigen netwerk heeft en der-
halve twee maal double transit interconnectie moet
aanvragen met het netwerk van KPN om een verbin-
ding tussen twee eindgebruikers te realiseren. In
Nederland werd ook deze tariefmarge door de jaren
heen kleiner, maar in 2001 groeide deze marge weer.
Dit betekende dat deze vorm van dienstverlening
voor concurrenten rendabeler werd. Squeeze is hier
zichtbaar opgelost. Nederland nam hier een midden-
positie in binnen de vergelijkingslanden.
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Figuur 8 Tariefmarge in worst case: een concurrent zonder eigen netwerk vraagt twee maal double transit interconnectie, in
euro/min.
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� Interconnectietarieven: BULRIC systeem werpt
zijn vruchten af
Medio 2001 werd het Bottom Up Long Run
Incremental Cost-model geïntroduceerd. Dit BULRIC-
model is het kostentoerekeningssysteem waarmee de
kostengeoriënteerde terminating interconnectie-
tarieven voor KPN worden bepaald. Dit leidde tot
een behoorlijke daling van de tarieven per 1 juli
2001, zoals ook blijkt uit tabel 9. Waar de Neder-
landse interconnectietarieven sterk zijn gedaald,
heeft deze ontwikkeling zich in beperktere mate – of
zelfs helemaal niet – voorgedaan in de andere lan-
den. Nederland behoorde in alle tariefsoorten tot de
groep landen met de laagste tarieven. Het double
transit terminating tarief was in Nederland zelfs het
laagst van de vergelijkingslanden, terwijl het single
transit terminating tarief alleen in het Verenigd
Koninkrijk lager lag.

� Tarieven voor telefonie van vast naar mobiel
nog steeds hoog
De tarieven die KPN in Nederland in rekening bracht
aan eindgebruikers voor het bellen van een vaste
aansluiting naar een mobiele telefoon, waren ook
begin 2002 nog onevenredig hoog in vergelijking
met de tarieven voor telefonie van een mobiel toe-
stel naar een vaste aansluiting. De onderliggende
terminating tarieven waren hiervan de oorzaak.
Hoewel mobiele aanbieders zich door onderlinge
concurrentie op deze tarieven kunnen onderscheiden
naar consumenten toe, bleef dit in 2001 uit. Zoals
blijkt uit tabel 10 bleven deze tarieven bij alle aan-
bieders, behalve bij KPN Mobile, nagenoeg gelijk aan
elkaar. Een reden voor aanbieders om niet te concur-
reren op deze tarieven is gelegen in het feit dat een
consument in de praktijk, bij de aanschaf en het
gebruik van een mobiele telefoon, niet de kosten
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Local tariff Single transit tariff Double transit tariff

2000Q4 2000Q3 2000Q4 2001Q3 2000Q4 2001Q3

Nederland 1,09 0,77 1,50 1,02 1,71 1,34

Duitsland 0,88 0,83 1,89 1,79 2,28 2,17

Finland 1,43 1,43 1,43 1,43 2,63 3,28

Frankrijk 0,63 0,58 1,33 1,23 2,01 1,83

Italië 0,75 0,75 1,33 1,33 1,80 1,80

VK 0,62 0,62 0,90 0,90 1,80 1,80

Zweden 0,91 0,91 1,24 1,24 1,70 1,70

Tabel 9 Overzicht ontwikkeling terminating tarieven in eurocenten, gebaseerd op een gesprek van drie minuten (in piekuren)

Bron: Marktmonitor Telecom 2001, OPTA

Bellen naar: Standaard Dal Weekend

Jun ’00 Feb ’01 Jan ’02 Jun ’00 Feb ’01 Jan ’02 Jun ’00 Feb ’01 Jan ’02 

KPN Mobile 19 23 22 19 17 16 8 8 9  

Telfort 25 26 25 19 18 17 17 18 17  

Ben 26 26 25 17 18 17 18 18 17  

Dutchtone 25 25 25 18 17 17 17 17 17  

Vodafone 26 26 25 17 18 17 17 18 17

Tabel 10 Tarieven vast-mobiel (van KPN naar mobiele operator, in eurocenten afgerond per minuut, exclusief BTW)7

Bron: KPN, 2002

7 Carrier-selectaanbieders verlenen deze dienst tegen iets lagere tarieven.



betrekt om zelf gebeld te worden vanaf een vaste
telefoon. Bovendien weet de opbeller doorgaans niet
bij welke provider de te bellen mobiele gebruiker is
aangesloten. Dit hoogst onwenselijke marktfalen
biedt partijen in principe de mogelijkheid om deze
tarieven kunstmatig hoog te houden. 

In figuur 11 is de ontwikkeling in het verloop van de
investeringsratio’s van drie incumbents met elkaar
vergeleken. Hierbij is dit verhoudingsgetal gedefi-
nieerd als Capital Expenditure/Net Revenue. De
figuur maakt inzichtelijk dat British Telecom door de
jaren heen een relatief stabiele investeringsratio
kende. Voor Deutsche Telekom gold dit pas enigszins
sinds 1999, al bleef dit verhoudingsgetal gestaag
stijgen. KPN kende in 2001 een hogere investerings-
ratio dan de andere vergeleken incumbents. De oor-
zaak hiervoor is de investeringsachterstand die KPN
begin jaren negentig opliep en de inhaalslag die zij
daarop sinds 1998 maakte om het groeiende inter-
netverkeer het hoofd te bieden. Deze inhaalslag
kende zijn top in 1999 en zwakte daarna af, zoals

blijkt uit onderstaand overzicht. Daarmee bereikte
KPN in 2001 vooralsnog geen stabiele investerings-
ratio. Een verdere daling is te verwachten.

Het vaak beweerde negatieve effect van prijsregule-
ring op investeringsgedrag van ondernemingen kan
uit deze cijfers niet worden opgemaakt. Sinds de
liberalisering van de telecommunicatiemarkt in de
Europese Unie zijn systematische reducties in inves-
teringen pas opgetreden na de beurscrisis in 2001,
die inmiddels de prioriteit heeft verlegd naar schuld-
sanering en hogere kasstromen.

� Aantal netwerkaansluitingen in de mobiele
markt groeit in 2001 ook nog fors
De markt voor mobiele telefonie groeide in 2001.
Hoewel de groei is afgevlakt ten opzichte van de
voorgaande jaren, steeg het aantal mensen met een
mobiele telefoon ten opzichte van 2000 met ruim
twee miljoen, tot 12,352 miljoen. Daarmee groeide
de penetratiegraad naar ruim 75 procent van de
totale Nederlandse bevolking. Verwacht kan worden
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Figuur 11 Investeringsratio's van drie incumbents, in procenten per jaar

1996 1997 1998 1999 2000 2001

19,2 18,1 18,9 17,9 16,8 16,8
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26,8 19,7 13,4 16,8 16,9 18,0
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dat deze groei verder af zal vlakken in 2002. Dit
heeft naast de verzadiging van de markt voor de
tweede generatie mobiele telefonie ook te maken
met de te verwachten opkomst van 2,5G en 3G
mobiele telefonie (GPRS, UMTS).

Indien het aantal netwerkaansluitingen van de
diverse operators wordt vergeleken wordt inzichtelijk
dat het marktaandeel van KPN Mobile in het totaal
aantal abonnees nog steeds groot was, maar wel
aanhoudend daalde. Ook het marktaandeel van
Vodafone nam nog steeds af, al groeide het aantal
abonnees wel verder. De kleinste drie aanbieders
vertoonden in 2001 weer de grootste groei. Zij ver-
tegenwoordigden, gemeten naar het aantal netwerk-
aansluitingen, gezamenlijk een marktaandeel van
bijna 32 procent (tabel 12). Het is niet inzichtelijk
voor welke aanbieder de verschillende typen consu-
menten kozen. In het verleden bleek dat met name
(groot) zakelijke consumenten voor een van de twee
grootste aanbieders (KPN Mobile en Vodafone) kozen
om hun mobiele communicatie te laten verzorgen,
mede vanwege het feit dat deze twee partijen eerder
actief waren in de mobiele markt dan Ben,
Dutchtone en Telfort. Daardoor was voor de nieuw-
komers in dit financieel aantrekkelijke deel van de

markt minder potentieel aanwezig. Zij richtten zich
dan ook meer op de particuliere gebruikers.

� Concentratie in mobiele markt neemt verder
af: concurrentie groeit
Uit figuur 13 blijkt dat de concentratie in de markt
voor mobiele telecommunicatie, gemeten naar
omzet, verder is afgenomen in 2001. Dit is in lijn
met de constatering dat aantallen netwerkaanslui-
tingen evenwichtiger gespreid raakten over de ver-
schillende aanbieders. De drie jongste marktspelers
wonnen aan marktaandeel en werden gevestigde
namen bij de consument. 
Hoewel de concentratiegraad verder afnam, lijkt
langzaam een einde te komen aan deze ontwikke-
ling. Er kon vooralsnog niet worden gesproken van
een effectief concurrerende markt, aangezien het 
cijfer voor de concentratiegraad nog behoorlijk is
verwijderd van deze grens (een waarde van hooguit
1800). In 2001 is de aanwijzing van KPN Mobile als
aanbieder met een aanmerkelijke macht op de markt
gecontinueerd. Dit in tegenstelling tot de aanwijzing
van Libertel. De aanwijzing verplicht KPN Mobile
marktpartijen toegang te verlenen tot haar netwerk,
indien deze zich met een redelijk verzoek om bijzon-
dere toegang tot KPN Mobile wenden. Overigens
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Aanbieder 1998 1999 2000 2001 Mutatie aantal 
abonnees 2000/2001   

KPN Mobile 2.220 (64,3%) 3.500 (51,5%) 4.702 (46,8%) 5.205 (42,1%) + 11%  

Vodafone 1.180 (34,2%) 2.180 (32,1%) 3.005 (29,9%) 3.232 (26,1%) + 8%  

Ben 0 300 (4,4%) 600 (6,0%) 1.310 (10.6)% + 118%  

Dutchtone 0 360 (5,3%) 900 (8,9%) 1.200 (9,7%) + 33%  

Telfort 50 (1,5%) 450 (6,6%) 850 (8,5%) 1.405 (11,4%) + 65%  

Totaal (100%) 3.450 6.790 10.057 12.352 + 23%

Tabel 12 Netwerkaansluitingen mobiele telefonie in de Nederlandse markt, 1998-2001 (einde van het jaar, in duizenden), tussen
haakjes de marktaandelen

Bron: Marktmonitor Telecom 2001, OPTA



bood Telfort in 2001 op commerciële voorwaarden
toegang aan Tele2, die daarmee als ‘mobile virtual
network operator’ (MVNO) op de markt ging opereren.

� Tarieven mobiele telefonie in Nederland
relatief laag vergeleken met andere landen
Dat concurrentie in de mobiele markt effect sorteert
blijkt uit tabel 14. Nederland – ook door de tijd
heen – na de geselecteerde Noordse landen de laag-
ste mobiele eindgebruikerstarieven voor particulie-
ren. Daarmee lijkt concurrentie in de Nederlandse
markt internationaal vergeleken dus goed ontwik-
keld. Bovendien kenmerkt deze trend de intensieve
prijsconcurrentie in de markt van de afgelopen
jaren. Het einde van de tariefdalingen lijkt even-
wel ook in de mobiele markt realiteit te worden.

� Internetgebruik steeds verder ingeburgerd
Het aantal internetgebruikers in Nederland steeg in
2001 ten opzichte van 2000, zoals blijkt uit figuur
15. Bovendien blijkt daaruit dat binnen Europa in
alle geselecteerde landen een sterke groei in het
aantal internetgebruikers is waar te nemen. Dit
geeft de plaats weer die internet in korte tijd heeft
ingenomen in de dagelijkse communicatie. De pene-
tratie is in Zweden en Nederland het hoogst. De
hogere vraag naar internettoegang gaat vaak
gepaard met een vraag naar een hogere kwaliteit
van dienstverlening. Zo nam ook de vraag naar
ADSL-dienstverlening toe, al staat deze vorm van
dienstverlening nog aan het begin van haar ontwik-
keling. Concurrentie onder internetproviders ken-
schetst zich, naast een diversiteit aan kwaliteit, ook
in het ontwikkelen van innovatieve tariefstructuren. 

Uit marktonderzoek van Heliview blijkt eenzelfde
stijging van het internetgebruik, hoewel het percen-
tage voor 2001 enigszins afwijkt.8 Tabel 16 laat een
aanhoudende groei zien. Dit duidt er eens te meer
op dat internettoegang en internetgebruik in
Nederland steeds verder ingeburgerd raakt.

Ook is een ontwikkeling te signaleren in het keuze-
gedrag van consumenten waar het internettoegang
betreft. Niet alleen de prijs, ook de kwaliteit werd
als een belangrijke beweegreden genoemd om te
veranderen van aanbieder, indien dat technisch
mogelijk was. Heliview concludeerde dat 37 procent

OPTA
M

ar
kt

m
on

it
or

te
le

co
m

m
un

ic
at

ie
2001

3

33

Figuur 13 Hirschmann Herfindahl Index voor de mobiele
markt, naar omzet (1998-2001)

Bron: Marktmonitor Telecom 2001, OPTA
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Jaren

NL Aus Dld Fin Fra Ita VK VS Zwe

2000Q2 279 261 477 145 400 266 366 396 175

2000Q3 278 555 355 151 421 258 317 396 178

2000Q4 252 369 329 140 382 303 309 396 165

2001Q1 293 396 372 158 433 350 326 409 178

2001Q2 264 389 333 144 385 313 325 409 173

2001Q3 291 285 338 159 420 367 337 343 204

2001Q4 259 266 312 148 387 321 323 413 194

Tabel 14 Internationale vergelijking: mandje mobiele telefonie diensten voor particulier gebruik, jaaruitgaven in USD, incl. BTW

Bron: Marktmonitor Telecom 2001, OPTA



van de internetgebruikers gebruik maakte van een
gratis internetaanbieder, waarbij de consument geen
abonnementskosten had, maar per telefoontik
betaalde. Dit percentage lag begin 2001 nog op 48
procent. Daarnaast maakte 52 procent van de inter-

netgebruikers gebruik van een betaalde provider, van
een vast abonnement zonder tikken. In 2001 was dit
nog 41 procent. Bovendien bleek dat naarmate de
rekening voor telefonie toenam, meer consumenten
kozen voor deze zogeheten flat rate abonnementen.
Voor veel consumenten was het gebruik van internet
via een betaalde provider blijkbaar een aantrekke-
lijke optie.

Hoewel 65 procent van de internetgebruikers toe-
gang kreeg via de gewone analoge telefoonlijn en 
15 procent een ISDN aansluiting had, steeg het aan-
tal internetters met een kabelaansluiting van 11 in
2001 naar 15 procent in 2002. Het aantal internet-
ters met een ADSL verbinding was circa drie procent
Uit het onderzoek bleek bovendien dat 28 procent
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8 Deze afwijking komt doordat Heliview onderzoek gebaseerd is op een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. Door het moment van meten
kan een afwijking optreden.
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Figuur 15 Internetgebruikers als percentage van totale bevolking (2000 - 2001), in procenten per land
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Bron: Marktmonitor Telecom 2001, OPTA
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Internetpenetratie in %  

Begin 1999 25

Begin 2000 40

Begin 2001 55

Begin 2002 62

Tabel 16 Internetgebruik in Nederland in procenten 
(1999-2002)

Bron: Heliview, 2002



van de internetters via de telefoonlijn (analoog of
ISDN), indien mogelijk, overwoog over te stappen
naar internet via de kabel. De belangrijkste reden
hiervoor was de kwaliteit van de internetverbinding,
met name de snelheid van de communicatie. Twaalf
procent van de internetgebruikers overwoog over te
stappen van een gewone telefoonlijn naar een ADSL-
aansluiting.

Hoewel de groei van DSL-verbindingen nog in de
kinderschoenen staat, groeide het aantal ADSL-
verbindingen via KPN in een jaar van 13.500 tot
125.000. De totale DSL markt in Nederland kende
130.000 abonnees in 2001. Concurrentie was dus
nog zeer beperkt. De ontwikkelingen op de ADSL-
markt bleven daarmee achter bij de verwachtingen.
Hoewel er veel vraag bestond naar de ADSL-dienst-
verlening, zoals bleek uit het onderzoek van Heliview,
vormde het aanbod een belangrijke bottleneck.

� Dynamiek in de markt
In deze marktanalyse van 2001 publiceert OPTA voor
het eerst een toe- en uittredingsindicator. In de
voorgaande jaren waren wel cijfers bekend over de

toetreding van partijen, maar werd eventuele uittre-
ding niet gemeten. Het aantal toe- en uittredende
partijen is een goede indicatie voor de dynamiek in
de telecommunicatiesector.

Tabel 17 maakt inzichtelijk dat er na 2000 per cate-
gorie een sterke daling optrad in het aantal partijen
dat toetrad tot de markt. Dit gold zowel voor net-
werkaanbieders als voor dienstenaanbieders. Voor de
categorie ‘aanleggers of aanbieders van huurlijnen’
in het bijzonder lijkt de ontwikkeling in het aantal
marktpartijen die van de marktconcentratie index in
figuur 2 te weerspiegelen.
Het aantal uittreders ten opzichte van het aantal
toetreders was aanzienlijk. Dit gegeven ondersteunt
de gedachte dat er sprake is geweest van een ‘shake
out’ in de markt.

� Bevoegdheden toezichthouder vergeleken:
Nederland loopt niet voorop
Binnen Europa bestaat een samenwerkingsverband
van nationale toezichthouders op de telecommunica-
tiemarkten (IRG). Binnen dit samenwerkingsverband
wordt in 2001 gesproken over harmonisatie van het
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Tabel 17 Toe- en uittreding in de markt voor telecommunicatie

Categorieën ’97 ’98 ’99 ’00 ’01 ’01
aanwezig toetreding toetreding toetreding toetreding uittreding  

1. Aanleggers of aanbieders van een 
openbaar telecommunicatienetwerk 95 5 12 56 22  14  

2. Aanleggers of aanbieders van huurlijnen 62 4 4 20 10  11  

3. Aanbieders van een openbare 
telecommunicatiedienst 193 7 4 102 43  32  

4. Aanleggers of aanbieders van een 
omroepnetwerk 92 1 14 5 3  10  

5. Aanbieders van een systeem voor 
voorwaardelijke toegang 15 n.a. 3 4 0  2  

Bron: Marktmonitor Telecom 2001, OPTA



optreden van de toezichthouders in Europa. Uit een
vergelijking van de bevoegdheden van deze sector-
specifieke toezichthouders in Europa blijkt dat
Nederland slechts in beperkte mate in de pas loopt
met de Europese trend (tabel 18).

Verreweg de meeste toezichthouders zijn bevoegd
om het nationaal nummerplan op te stellen. Deze
bevoegdheid ligt in Nederland bij het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat. Hier loopt OPTA duidelijk uit
de pas, in vergelijking tot haar Europese collega’s.

Ditzelfde geldt voor de uitgifte van frequenties voor
zakelijk gebruik.
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Tabel 18 Bevoegdheden toezichthouders Europa (januari 2002)

Bron: OPTA, 2002

Toepassen Verantwoordelijk voor Verantwoordelijk voor Verantwoordelijk voor
mededingingswet toezicht op content opstellen van het frequenties voor 

naast telecommunicatie- nationale nummerplan commercieel/zakelijk 
wet (concurrent powers) gebruik 

Duitsland Nee Nee Ja Ja

Zweden Nee Nee Ja Ja

Verenigd Koninkrijk Ja Voorzien Ja Voorzien
(OFCOM) (OFCOM)

Ierland Nee Nee Ja Ja

Noorwegen Nee Nee Ja Ja

Luxemburg Nee Nee Ja Ja

Portugal Nee Nee Ja Ja

Griekenland Ja Nee Ja Ja

Spanje Nee Nee Nee Nee

Nederland Nee Nee Nee Nee

Oostenrijk Nee Nee Nee Nee

Liechtenstein Nee Nee Ja Ja

IJsland Nee Nee Ja Ja

Frankrijk Nee Nee Ja Ja

Italië Nee Ja Ja Ja

Denemarken Nee Nee Ja Ja

Finland Nee Ja Ja Ja

Zwitserland Nee Ja Ja Ja

België Nee Nee Ja Ja



De Nederlandse postmarkt is volgens de Postwet 
verdeeld in drie segmenten, te weten: 
• Concessie of de voorbehouden diensten

De concessie geeft concessiehouder TPG de plicht
en het alleenrecht van de postdienstverlening
voor de verzorging van het briefverkeer voor brie-
ven tot en met honderd gram (tot maximaal drie
keer het standaardtarief van 39 eurocent).

• Overige opgedragen dienstverlening
Naast de voorbehouden dienstverlening is TPG
krachtens de Postwet verplicht ook nog enkele
andere diensten aan te bieden. Deze worden de
overige opgedragen diensten genoemd. In tegen-
stelling tot de voorbehouden diensten heeft de
concessiehouder voor de overige opgedragen dien-
sten niet het alleenrecht van aanbieding. Deze
deelmarkt staat dus open voor concurrentie. De
belangrijkste diensten die hiertoe behoren zijn:
- brieven en drukwerk, elk afzonderlijk tot en met

2 kg;
- binnenlandse pakketten, elk afzonderlijk tot en

met 10 kg.
De concessie en de overige opgedragen diensten
vormen samen de opdracht van de concessiehouder.

• Vrije diensten
De vrije diensten vallen buiten de opdracht. Net
als de overige opgedragen diensten staat dit deel
van de markt open voor concurrentie.

In de postmarkt ziet OPTA er op toe dat TPG zich
aan de regels houdt binnen de opdracht. Daar waar
concurrentie mogelijk is, bewerkstelligt OPTA daad-
werkelijke mogelijkheden voor concurrenten van de
incumbent om succesvol toe te treden tot de markt. 

De Marktmonitor Post 2001 geeft, veelal in vergelij-
king met het jaar 2000, een analyse van de ontwik-
keling van concurrentie in de Nederlandse post-
markt, ook in internationaal perspectief. Daarnaast
worden de prestaties van de concessiehouder geana-
lyseerd. Tenslotte beschrijft de marktmonitor post de
positie en instrumenten van OPTA als toezichthouder
op de postmarkt. 

� Concurrentie in de postmarkt
ontwikkelt zich traag

In vergelijking met de andere Europese landen is 
de Nederlandse postmarkt een relatief open markt:
een betrekkelijk groot deel – gemeten in stukken
post – staat open voor concurrentie. Dit heeft mede te
maken met het in belang groeiende segment direct
mail. Ondanks de mogelijkheden voor concurrentie
blijft TPG vooralsnog de grootste speler in de post-
markt.

Figuur 1 geeft voor verschillende Europese landen
het percentage weer van alle postzendingen die
onder het vrije deel van de postmarkt vallen. Uit de
figuur blijkt dat in de Nederlandse postmarkt 62%

OPTA
M

ar
kt

m
on

it
or

po
st

20
01 4

37

0

20

40

60

80

100

ZweVKSpaNLItaFraDld

Figuur 1 Aangeboden poststukken in vrije deel van de markt
(2001), in procenten per land

Bron: M-R-U, 2001
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van de postdienstverlening plaatsvond in het vrije
deel van de markt. Evenals Zweden en Spanje kende
Nederland daarmee een relatief open postmarkt. Dit
hoge percentage werd mede veroorzaakt doordat in
tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland, Spanje en
het Verenigd Koninkrijk, direct mail in Nederland
niet is voorbehouden aan de concessiehouder. Met
name het marktsegment direct mail groeide de laat-
ste jaren aanzienlijk. 
Als de postmarkt openstaat voor concurrentie bete-
kent dit niet per definitie dat daarmee daadwerke-
lijke concurrentie gewaarborgd is. Dit blijkt uit
figuur 2, waarin de percentages zijn weergegeven
van de afzet op de vrije markt door de voormalig
monopolisten. Het duidelijkste voorbeeld van een
open postmarkt met geringe concurrentie is de
Zweedse postmarkt. Alhoewel de Zweedse markt vol-
ledig is geliberaliseerd, verzorgde de voormalige
Zweedse incumbent Posten AB nog 95% van alle
post. In vergelijking met andere Europese landen

lijkt de Nederlandse postmarkt relatief competitief.
Toch verzorgde TPG in het vrije deel van de markt
nog altijd 69% van alle postverzendingen in het
segment van 100 tot 2000 gram, zoals blijkt uit
figuur 3. Bovendien nam TPG in het groeiende markt-
segment direct mail een dominante positie in. Volgens
onderzoek van PricewaterhouseCoopers uit 1998 zou
het marktaandeel van TPG in het marktsegment voor
direct mail tussen de 80 en 90% liggen. Onderzoeks-
bureau TNO gaf begin 2002 ook aan dat TPG nog
veruit de grootste aanbieder van direct mail is.

� Lichte toename in het aantal toetreders
Tabel 3 geeft de ontwikkeling weer van het aanbod
op de verschillende deelmarkten in de postmarkt.
Alhoewel het totale aanbod van bedrijven op de
markt is toegenomen, laten de ontwikkelingen in het
aanbod voor de verschillende deelmarkten een wisse-
lend beeld zien. Afgelopen jaar is, evenals in de voor-
gaande jaren, het aantal nationale postbedrijven ver-
der teruggelopen. Het aantal lokale postbedrijven
bleef op een zelfde niveau als vorig jaar. Wel is een
aantal koeriersdiensten het afgelopen jaar toegetreden
tot de postmarkt. Uit onderzoek van TNO bleek dat
de markt voor koeriersdiensten in vergelijking met de
markt voor nationale postbedrijven relatief klein was.

� Aanwezigheid van toetredingsbelemmeringen:
resultaten van het consultatiedocument
OPTA heeft in december 2001 in een consultatie aan
marktpartijen gevraagd in welke mate partijen bij
toetreding tot de postmarkt belemmeringen ervaar-
den. Deze consultatie richtte zich onder meer op een
aantal mogelijke vormen van toegang tot het net-
werk van TPG op andere punten dan toegang tot de
postbussen.
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Tabel 3 Ontwikkeling van het aantal marktpartijen op verschillende deelmarkten

Alle post- en koeriersbedrijven Nationale postbedrijven Lokale postbedrijven Koeriersdiensten  

1998 3.650 1.835 70 1.745

1999 3.660 1.610 75 1.975

2000 3.820 1.560 75 2.185

Bron: CBS Statline
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Figuur 2 Poststukken door incumbent verzorgd in vrije deel
van de markt (2001), in procenten per land

Bron: M-R-U, 2001
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Belangrijke nieuwe spelers in de markt beschouwden
toegang tot het netwerk van TPG essentieel om con-
currentie in de postmarkt verder te ontwikkelen.
Daarnaast wenste een aantal partijen uit te gaan
van eigen kracht en niet afhankelijk te zijn van de
dienstverlening van TPG. Reacties van marktpartijen
weerspiegelden dat toegang tot de postbussen lang-
zaam op gang komt. Dit was mede het gevolg van
het eerste door OPTA beslechtte geschil op dit
gebied in 2001.

� Voorbehouden en overige opgedragen
diensten: prestaties TPG niet
substantieel verbeterd

De opdracht van de concessiehouder TPG bestaat uit
de exclusieve concessie en de overige opgedragen
diensten. Inzicht in de ontwikkeling van de tarieven
en de kwaliteit van de diensten van TPG zijn belang-
rijke indicatoren voor het gedrag van de concessie-

houder in markten waar geen concurrentie mogelijk
is, bijvoorbeeld in het voorbehouden deel van de
markt.

� Tarieven: internationaal gemeten verbetert
positie van TPG licht
Figuur 4 geeft het tarief weer van de postverzending
van brieven tot en met twintig gram voor een aantal
Europese landen. Het tarief is gecorrigeerd voor de
koopkracht. Het Nederlandse tarief voor de briefpost
in de lichtste gewichtsklasse behoorde tot de lagere
tarieven van Europa. Het tarief in deze gewichts-
klasse is in 2001 ten opzichte van 2000 in alle lan-
den gestegen. Het tarief in deze klasse in Nederland
was, na dat van Spanje, het laagst onder de vergelij-
kingslanden.

Echter, indien wordt gekeken naar het gemiddelde
tarief voor een mandje van producten (waarbij het
mandje bestaat uit brieven tot en met 20 gram,
brieven vanaf 20 tot en met 50 gram en twee 
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Figuur 4 Internationale vergelijking van ontwikkeling tarief voor briefpost tot 20 gram, in euro's per land

Spa VK NL Bel Den Fra Ita Dld

0,25 0,36 0,36 0,42 0,41 0,45 0,45 0,52

0,24 0,34 0,36 0,41 0,41 0,43 0,45 0,52

0,25 0,43 0,39 0,42 0,54 0,46 0,62 0,56
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Bron: Jaarverslagen TPG (1999-2001)
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brievensoorten van 50 en tot en met 200 gram), 
dan blijkt dat het gemiddelde tarief van TPG voor 
dit postmandje tot de middenmoot van Europa
behoorde. Dit is weergegeven in figuur 5. Hieruit
blijkt tevens dat het in Nederland geldende tarief
voor dit mandje de afgelopen jaren licht daalde. 
In 2000 waren onder de vergelijkingslanden slechts
zes landen die voor dit pakket aan dienstverlening
een hoger tarief hanteerden, in 2001 waren dit tien
landen. De relatieve positie van Nederland is het
afgelopen jaar dus verbeterd.

Anderzijds kan worden geconcludeerd dat aangezien
uit figuur 4 blijkt dat in Nederland het tarief voor
briefpost tot 20 gram in de gemeten periode relatief
laag was, briefpost tussen de 20 en 200 gram ten
opzichte van dat tarief betrekkelijk duur was. Dit
blijkt ook uit de middenpositie die Nederland
inneemt bij de internationale vergelijking.

� Kwaliteit van de dienstverlening niet
substantieel beter
De dienstverlening van TPG verbeterde in 2000, met
name door de verhoging van het percentage post dat
binnen 24 uur werd bezorgd. Dit blijkt uit tabel 6.
Nadat dit percentage in de periode 1995-1999 voor
particulier berichtenverkeer van 95% in 1995 naar
89% in 1999 daalde, steeg het percentage in 2000
weer naar 94%. Het percentage zakelijke berichten-
verkeer dat binnen 24 uur werd bezorgd, steeg van
93% in 1999 naar 95% in 2000. De gemiddeld lan-
gere overkomstduur van brieven, die volgens TPG
werd veroorzaakt door aanpassing van de logistieke
structuur, lijkt hierdoor te zijn teruggebracht. Het
aantal brievenbussen steeg in de periode 1998-2000.
Alhoewel de klantentevredenheid van particulieren
licht daalde, steeg deze juist licht voor de zakelijke
post. Algemeen kan worden gesteld dat de gemeten
kwaliteit van de dienstverlening van TPG in de
periode van 1998 tot 2000 niet veel is veranderd.
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Figuur 5 Internationale vergelijking ontwikkeling van tarief voor een pakket dienstverlening in gewichtsklasse 20 - 200 gram, 
in DM per land

Ita Dld Zwe Noo Oos Fin Fra Zwi Lux Bel NL Den Jap Grie VS Ier VK Can Aus Spa NwZ

1,61 1,58 1,5 0,97 0,96 1,05 1,38 1,01 1,20 1,18 1,21 1,01 0,96 0,63 1,01 1,01 0,81 0,84 0,64 0,52 0,48

1,61 1,58 1,48 1,10 1,11 1,12 1,40 1,00 1,08 1,18 1,20 1,05 0,97 0,80 1,05 0,97 0,86 0,92 0,68 0,86 0,50

1,70 1,58 1,52 1,07 1,12 1,22 1,40 1,18 1,10 1,17 1,16 1,05 0,98 0,84 1,00 0,95 0,86 0,79 0,81 0,64 0,54

1,68 1,58 1,48 1,44 1,24 1,23 1,23 1,23 1,24 1,17 1,16 1,06 0,99 0,93 0,92 0,90 0,84 0,81 0,80 0,71 0,48

1998

1999

2000

2001

Bron: RegTP, 2002
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� Nieuwe postvestigingenbeleid 2001-2005
vereist minimaal aantal dienstverlenings-
punten
Per 1 januari 2001 trad het nieuwe postvestigingen-
beleid in werking. Hierin wordt aan TPG aangegeven
welke aanpassingen in de dienstverleningspunten
binnen een termijn van vijf jaar dienen te worden
gerealiseerd. Zo moeten er minimaal 902 postvesti-
gingen komen met een volledig assortiment, waarbij
de spreiding dusdanig dient te zijn dat in dun-
bevolkte gebieden een postvestiging met volledig
assortiment voor ongeveer 85% van de betrokken
inwoners binnen een straal van vijf kilometer
beschikbaar is. Gemiddeld voor heel Nederland zal de
beschikbaarheid van een volledig assortiment bin-
nen vijf kilometer 95% bedragen. Voor woonkernen
met meer dan 5.000 inwoners is dit honderd pro-
cent. Bij kleinere woonkernen geldt als uitgangspunt
dat in vrijwel alle gevallen een volledig assortiment
beschikbaar moet zijn binnen een straal van vijf km.
Het aantal postvestigingen met een nagenoeg volle-
dig assortiment zal minimaal 1292 bedragen. Eind
2005 moeten er dus 2194 postvestigingen zijn.
Aangezien over een zo lange periode alle ontwikke-
lingen niet geheel zijn in te schatten, is een abso-
lute ondergrens gesteld op minimaal 2000 postvesti-
gingen. Uit tabel 6 blijkt dat in de periode 1998-2000
het aantal postkantoren en postagentschappen van

TPG daalde van 2239 in 1998 naar 2138 in 2000. Dit
is weliswaar een lager aantal dan het aantal dat TPG
eind 2005 dient te hebben, maar het ligt nog wel
boven de absolute ondergrens van minimaal 2000
postvestigingen. 

� Toezichtregime kan aangescherpt

De toezichthouder heeft wettelijke bevoegdheden
om toe te zien op de ontwikkeling van concurrentie
in de postmarkt en op de naleving van de uitvoering
van de opdracht door TPG. Daarnaast kan een onaf-
hankelijke status van de toezichthouder de daad-
kracht van het toezicht versterken. 

� Scheiding van de boekhouding door TPG
uitgevoerd
In een aantal Europese landen legt de toezichthou-
der op de postmarkt aan de incumbent de verplich-
ting op om een scheiding aan te brengen tussen de
voorbehouden diensten, de overige opgedragen en
de vrije dienstverlening in de boekhouding. Een der-
gelijke scheiding wordt noodzakelijk geacht om
mogelijk bestaande kruissubsidies inzichtelijk te
maken. Kruissubsidiëring is het verschijnsel dat de
incumbent met winsten behaald in het voorbehou-
den deel van de markt, de tarieven voor dienstverle-
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Tabel 6 Ontwikkeling in kwaliteit van dienstverlening van TPG

1998 1999 2000  

Particulier berichtenverkeer in 24 uur (%) 93 89 94  

Zakelijk berichtenverkeer in 24 uur (%) 95 93 95  

Post juist bezorgd de eerste keer 99.8 99.8 99.8  

Klantentevredenheid – particulier (%) 86 84 83  

Klantentevredenheid – zakelijk (%) 87 85 86  

Aantal postkantoren en –agentschappen 2.239 2214 2138  

Aantal brievenbussen 19.437 19.599 19.725  

Aantal nieuwe geschillen ingediend bij geschillencommissie 73 68 56  

Uitspraak in geschillen in het voordeel van TPG 37 41 27  

Uitspraak in geschillen in het voordeel van klanten 3 2 3  

Aantal geschillen in den minne geschikt 18 14 16 

Bron: Concessierapportage TPG



ning in het vrije deel kunstmatig laag kan instellen.
Kruissubsidiëring frustreert het concurrentieproces.
In tabel 7 is voor de jaren 2000 en 2001 voor zeven
landen aangegeven of de concessiehouders een
gescheiden boekhouding voerden. De incumbents
van Duitsland en Zweden voerden in 2000 al een
gescheiden boekhouding. Incumbents van Nederland,
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk scheidden in
2001 voor het eerst de boekhouding.

� Tariefbeheersingssysteem biedt onvoldoende
efficiëntieprikkels
Het doel van het tariefbeheersingssysteem (of price
cap) is om TPG bij gebrek aan concurrenten efficiën-
tieprikkels te geven die anders door de markt gege-
ven kunnen worden. Het Nederlandse tariefbeheer-
singssysteem bestaat uit twee pakketten dienstver-
lening, te weten een kleingebruikerspakket en een
totaal pakket. In de Nederlandse markt, waar de
price cap van toepassing is op een groter deel van
de markt dan alleen het voorbehouden deel, mag de
gemiddelde prijs van een pakket van verschillende
diensten maximaal toenemen met de stijging van de
loonsomindex. Doordat in de geldende price cap de
productiviteitsfactor op nul is vastgesteld, werd TPG
niet gedwongen om efficiëntiewinsten te behalen
die terugvloeien aan de eindgebruikers.

Tabel 8 biedt inzicht in het bestaan en de effectivi-
teit van de price cap in verschillende landen in
2001. De waarde 0 betekent dat er geen price cap is
ingevoerd. De waarde 5 duidt op de aanwezigheid
van een price cap die onvoldoende efficiëntieprikkels
oplegt aan de voormalige monopolist. De waarde 10
impliceert, voor zowel Duitsland als het Verenigd
Koninkrijk, dat effectieve prijssturing is ingebouwd
in de postmarkt. De price cap van Frankrijk en
Zweden stond de incumbent toe om de prijs van een
mandje diensten met de Consumenten Prijs Index te
laten stijgen. Dit is vergelijkbaar met de situatie in
Nederland, waar de prijs jaarlijks mag toenemen met
de loonsomindex. Nederland nam hierbij dus een
middenpositie in. In Spanje is geen price cap inge-
voerd.
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Kwaliteit van de price cap  

Frankrijk 5  

Duitsland 10  

Nederland 5  

Spanje 0  

Zweden 5  

Ver. Koninkrijk 10 

Tabel 8 Internationale vergelijking van kwaliteit price cap 
in 2001

Bron: Marktmonitor Post 2001, OPTA; EC, 2001
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Figuur 9 Internationale vergelijking van belang overheid in
de incumbent (augustus 2001), in procenten per land

Bron: Marktmonitor telecom 2001; EC, 2001
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Landen

Gescheiden Gescheiden 
boekhouding in 2000 boekhouding in 2001

in de praktijk in de praktijk

Frankrijk Nee Ja

Duitsland Ja Ja

Nederland Nee Ja

Spanje Nee Nee

Zweden Ja Ja

Ver. Koninkrijk Nee Ja

Tabel 7 Aanwezigheid gescheiden boekhouding

Bron: Marktmonitor Post 2001, OPTA; EC, 2001



� Wettelijke bevoegdheden ter bevordering
van toegang tot het netwerk van TPG beperkt
Toegang tot onderdelen van het netwerk van TPG is
belangrijk om concurrentie in de postmarkt mogelijk
te maken. TPG is reeds verplicht om op non- discri-
minatoire, redelijke en objectief gerechtvaardigde
voorwaarden concurrenten toegang tot haar post-
bussen te verlenen. Een door een marktpartij inge-
diend geschil tegen TPG over voorwaarden voor toe-
gang tot de postbussen van TPG wees OPTA aan de
marktpartij toe. OPTA kan alleen door geschilbe-
slechting de toegang tot het netwerk van TPG voor
wat betreft postbussen, verder een impuls geven. 

� Onafhankelijkheid van de toezichthouder
van belang voor stimuleren concurrentie
Internationaal vergeleken heeft de Nederlandse
overheid een relatief klein belang in de nationale
incumbent. Dit blijkt uit figuur 9. Bovendien daalde
het aandeel in 2001 van 43,4% naar 34,8%. De
belangen van de andere overheden in hun nationale
incumbent bleven gelijk.

Het overheidsbelang is een maatstaf voor de wijze
waarop toezicht wordt gehouden op de ontwikkeling
van concurrentie in deze markt. Daarnaast speelt
een andere indicator een belangrijke rol: de mate
van onafhankelijkheid van de sector specifieke toe-
zichthouder. Tabel 10 geeft voor zeven landen aan of
de toezichthouder een onafhankelijke status heeft. 

De Nederlandse toezichthouder heeft, net zoals de
toezichthouders in Duitsland, Verenigd Koninkrijk en
de Verenigde Staten een onafhankelijke positie. Dit
in tegenstelling tot Frankrijk, Spanje en Zweden
waar de toezichthouder rechtstreeks onder een
ministerie valt. Indien de overheid een belang heeft
in de nationale incumbent biedt een onafhankelijke
status van de toezichthouder in beginsel meer waar-
borgen voor de ontwikkeling van concurrentie.

� Omvang van de voorbehouden diensten in
EU-lidstaten
Tabel 11 geeft een beeld van de omvang van de
voorbehouden postdiensten in de EU-lidstaten.
Zweden en Finland hebben hun postmarkt volledig
voor concurrentie opengesteld. Frankrijk en Italië
schermden de postmarkt relatief gezien het sterkst af.
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Toezichthouder onafhankelijk  

Duitsland Ja  

Frankrijk Nee  

Nederland Ja  

Spanje Nee  

Zweden Ja  

Ver. Koninkrijk Ja  

Ver. Staten Ja 

Tabel 10 Internationale vergelijking van status
toezichthouder (2001)

Bron: Private Postal Operators in Europe, M-R-U (2001)

Tabel 11 Omvang van het voorbehouden deel van de markt in EU-lidstaten (2001)

Brieven- gewichtsgrens  Direct mail- gewichtgrens  Brieven naar buitenland 
(in gram) (in gram) voorbehouden  

Zweden Geen Geen Nee  

Finland Geen Geen Nee  

Nederland 100 Geen Nee  

Italië 350 350 Ja   

Spanje 350 Geen Ja  

Duitsland 200 50 Ja  

Frankrijk 350 350 Ja  

Ver. Koninkrijk 350 350 Nee

Bron: Private Postal Operators in Europe, M-R-U (2001)



Het aan TPG voorbehouden deel van de markt in
Nederland was internationaal gezien relatief klein. 
Hoewel zich in vergelijking met de situatie van vorig
jaar geen veranderingen hebben voorgedaan in dit
overzicht, stond het liberaliseringproces in Europa
niet geheel stil. De toezichthouder in het Verenigd
Koninkrijk, Postcomm, kondigde in 2001 aan de
markt aldaar in de periode van 2002 tot 2006 in drie
fasen volledig te liberaliseren. Hiermee loopt het
Verenigd Koninkrijk vooruit op verdere Europese
liberaliseringsmaatregelen vanaf 2007. In Duitsland
worden verdere vormen van toegang tot het netwerk
van Deutsche Post overwogen.
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