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Ondanks de verslechtering van het investeringsklimaat
nam de concurrentie op de Nederlandse telecommunicatie-
markt toe. Reden hiervoor is dat er nog steeds sprake is
van groei op zowel de vaste als de mobiele telecommuni-
catiemarkten. De liberalisering van die markt heeft er ver-
der toe geleid dat de prijs voor interlokaal bellen sinds
1998 met meer dan 50% gedaald is. Gemiddeld betalen
consumenten nu 83 euro minder voor vaste telefonie. In
totaal is dit een welvaartswinst van bijna een half miljard
euro. Als alle consumenten nu zouden overstappen op car-
rier selectie zou dit in 2002 ten opzichte van de situatie
in 1998 zelfs een potentieel bedrag zijn van bijna 1 mil-
jard euro dat aan de maatschappij terugvloeit.

EINDE MONOPOLIE TPG
De liberalisering van de postsector blijft achter. Europa
komt niet tot uniforme afspraken over volledige liberalise-
ring van deze sector, 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 Neder-
landse markt kan hetzelfde worden gesteld: er is ook hier
geen algemene economische of maatschappelijke reden om
het resterende postmonopolie te handhaven.
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. Redenen hiervoor
zijn enerzijds economisch van aard, anderzijds bestaan er
nog steeds drempels voor toetreding door ontoereikende
wet- en regelgeving. Vervolg op pagina 2

OPTA wil af van monopolie post
Visie op telecommunicatie- en postmarkt

De liberalisering van de telecommunicatiemarkt heeft de welvaart

verhoogd. Dit succes zou in de post- en kabelmarkt herhaald moe-

ten worden. “In Nederland is er geen reden meer om het resteren-

de postmonopolie van TPG te handhaven,” aldus OPTA-voorzitter

Jens Arnbak op 1 mei bij de presentatie van de ‘Visie op de markt’.



Zochten in voorgaande jaren nog weinig partijen toetreding tot
de postsector, in 2001 is dit beeld veranderd. In 2002 wordt een
nog intensievere toetreding verwacht door marktpartijen. In
tegenstelling tot deze nieuwe toetreders op de postmarkt beschikt
TNT Postgroep NV (TPG) al over een modern en landelijk dekkend
netwerk. Een dergelijk netwerk valt op korte termijn niet rendabel
door nieuwe toetreders te kopiëren. De (aanvankelijk) vaak
beperkte omvang van de activiteiten, en daarmee de langere
terugverdientijd, vormt voor nieuwe toetreders een drempel voor
investeringen. Naar de mening van OPTA is het daarom opportuun
om concurrenten toegang te verlenen tot het netwerk van TPG. Er
moet een ‘menukaart voor toegang’ komen: een marktpartij moet
per zending kunnen beslissen op welk punt van het netwerk van
TPG ingestoken wordt: bij de brievenbussen, de postkantoren, de
sorteercentra of bij de postbode. 

De prijzen die TPG aan haar afnemers mag berekenen zijn voor een
belangrijk deel nog steeds gereguleerd via het zogeheten ‘tarief-
beheersingssysteem’. Consumenten en concurrenten kunnen hier-
mee worden beschermd tegen onredelijke prijsstelling. Het huidige
systeem heeft echter zijn doelstellingen en ambities niet waar-
gemaakt. Het systeem kent bijvoorbeeld geen efficiëntieprikkel en
houdt geen rekening met de drastische kostenreducties die TPG
heeft doorgevoerd. Mogelijk bovenmatige rendementen vloeien
niet terug naar de consumenten. Het is echter nooit het doel ge-
weest om het wettelijke postmonopolie te laten gebruiken voor het
genereren van bovenmatige winsten voor aandeelhouders dan wel
voor het financieren van een expansiestrategie op de vrije markt. 

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. 

KANSEN VOOR DE KABEL

Nederland kent, naast het telefoonnet van KPN, een tweede nage-
noeg landelijk dekkende vaste infrastructuur voor elektronische

communicatie: de kabel. In breedbanddienstverlening schuilen
grote kansen voor de Nederlandse kabelmarkt. Het is wenselijk dat
de concurrentie tussen breedbanddiensten via het telefoonnet en
via kabelnetten toeneemt. 

In de consumentenmarkt blijft de komende jaren vooral vraag
bestaan naar goedkope, snelle, betrouwbare en kwalitatief hoog-
staande toegang tot het internet. OPTA vraagt meer aandacht
voor het belang van de afnemer van de nieuwe breedbanddiensten
en het internet. Kwaliteit, prijs en leveringsvoorwaarden van de
huidige dienstverlening zijn volledig aan een imperfecte markt
overgelaten. Er bestaan allerlei toegangs- en overstapdrempels
voor de consument. Dit valt slecht te rijmen met politieke zorgen
over een maatschappelijke tweedeling en de wensen om internet
nog breder publiek toegankelijk te maken. 

TOEZICHT TECHNOLOGIE-NEUTRAAL

Het succes van marktwerking en onafhankelijk toezicht in de
Nederlandse telecommunicatiesector zou ook de ambities op over-
lappende terreinen moeten bepalen. Immers, het traditionele
onderscheid tussen verschillende netwerken (telefoonnet, kabel-
net, ether) waarover een specifieke dienst (telefonie, distributie
van omroepprogramma’s) wordt geleverd is vervaagd; de netten en
diensten convergeren. Echter, het huidige toezicht op deze brede
communicatiesector is gefragmenteerd. 

De nieuwe Europese regelgeving loopt wel parallel met de lijn van
convergentie. Een belangrijk uitgangspunt voor deze nieuwe EU-
richtlijnen is dat zij technologie-neutraal van aard zijn. OPTA
gaat, vooruitlopend op de implementatie van die nieuwe Europese
richtlijnen, zoveel mogelijk hierop anticiperen, voor zover de hui-
dige wet- en regelgeving die ruimte biedt. 

OPTA pleit voor een onderzoek naar de instelling van een commu-
nicatie-autoriteit die wordt belast met toezicht op alle economi-
sche regulering ten aanzien van telecommunicatie-, ICT- en
media-sectoren. 

Het ligt in de rede dat, in een convergerende marktomgeving
waarop de toekomstige EU-regelgeving aansluit, de daarbij beho-
rende marktordenende taken bij één toezichthouder worden onder-
gebracht. Voor effectief en slagvaardig optreden is het van belang
dat deze taken ongefragmenteerd worden uitgeoefend. Zo kan
vanuit één loket snel worden opgetreden wanneer situaties in de
markt daarom vragen.

Elders in Europa worden deze ontwikkelingen reeds weerspiegeld.
Steeds meer landen kiezen voor een benadering waarbij toezicht
op spraak- en datacommunicatie, vaste en mobiele communicatie,
kabel- en telecommunicatienetwerken is geïntegreerd. �

De complete tekst van de ‘Visie op de markt’ en het jaarverslag
2001 zijn gepubliceerd op de website van OPTA: www.opta.nl
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OPTA-voorzitter Jens Arnbak overhandigt de Visie en het Jaarverslag aan staats-
secretaris van Verkeer en Waterstaat M. de Vries (foto’s Cees Verhoeven)
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Breedband is momenteel een echt ‘buzzword’,
ondanks de malaise in de telecomsector. We zien
veel initiatieven, congressen, werkgroepen die zich
buigen over de vraag hoe veel moois zo snel
mogelijk tot stand komt: de prachtigste elektroni-
sche diensten, stromende beelden in elke hoeveel-
heid en in ijltempo bij consumenten afgeleverd.
Een aanzwellende stroming is die van actieve
overheidsinterventie om de aanleg van breedband
te stimuleren. Op lokaal, gemeentelijk niveau zien
we initiatieven, waarbij de overheid faciliteert of
direct zelf in de markt wil springen. Een andere
mogelijkheid die we (nog) niet zien, is dat de
Rijksoverheid via een nieuw soort industriepolitiek
direct stimulerend optreedt, bijvoorbeeld via subsi-
dies. Je zou zelfs kunnen denken aan een nieuw
nationaal aansluitnet, als publiek monopolie,
waarop alle dienstenaanbieders toegang krijgen.
Over deze twee laatste interventies wordt nog niet
veel hardop gedacht, maar dat komt wellicht na
de verkiezingen.

Het idee dat de overheid weer direct aan de bal
moet zijn bij netwerken is begrijpelijk, maar moet
in balans blijven met de marktgerichte aanpak die
sinds de liberalisering van de telecomsector is
gevolgd. En die is dat investeringen in netwerken
via de markt lopen. Dat gaat niet altijd even snel,
zie het introduceren van breedband via de tele-
foonlijn (ADSL). En we moeten waken voor goede
concurrentie, bestaande netwerkaanbieders moe-
ten derden gelijke kansen geven. Het zou ook een
heel goede zaak zijn als, naast de ‘opgewerkte’
telefoonnetwerken, een tweede en daarmee min-
stens volwaardige infrastructuur komt. Dan krijgen
we namelijk ook concurrentie tussen netwerken en
dat is een gezonde zaak. 

Deze aanpak via de markt moet niet verstoord
worden door overheden die buitengewoon eager
zijn om breedband aan te jagen. Of dat nu
gemeentes zijn of het Rijk. Verstoring van concur-
rentie met bestaande netten vindt plaats als de
overheid slechts één bepaalde technologie (glas)
gaat stimuleren terwijl die technologie in concur-
rentie treedt met bestaande technieken (koper).
Eventuele directe stimulansen moeten daarom niet

aangrijpen via aanbod, maar via de vraag. Bij-
voorbeeld met een ‘breedband’-voucher die consu-
menten voor alle soorten breedband kunnen
gebruiken. 

Alvorens tot dit soort activisme wordt besloten,
moet echter ook een andere benadering overwogen
worden en die is: kunnen we via verbetering van
de ordeningscondities zorgen dat breedband op
een marktconforme manier wordt gestimuleerd?
We zien dat het tariefstelsel bij kabel heel anders
is dan dat van telefonie. Bij de kabel betaal je
een vast bedrag per maand voor netwerk plus
diensten. Voor telefoon betaal je een vast bedrag
voor de netwerkaansluiting, plus variabel naar
gelang diensten worden afgenomen. Als we het
telefoniemodel ook voor de kabel zouden toepas-
sen, dan komen er prikkels voor aanbieders om te
investeren in hun netwerk, en bovendien ruimte
om nieuwe diensten tot ontwikkeling te brengen. 

Op termijn is ook de consument beter af, omdat
hij niet een standaardpakket krijgt, maar echt zelf
kan kiezen, zijn telefoon ook via de kabel kan
werken en hij uiteindelijk zelfs geen dubbel aan-
sluitabonnement hoeft aan te houden (kabel en
telefoon). Deze benadering lijkt mogelijk te wor-
den met de nieuwe EU-Communicatierichtlijnen.
Daarvoor is wel nodig dat de toezichthouder niet
in de nationale implementatiewetgeving onnodig
wordt ingesnoerd, maar de bewegingsvrijheid krijgt
om eerlijke infrastructuurconcurrentie echt van de
grond te krijgen. In deze benadering is het niet de
overheid die aan ‘picking the winners’ doet, want
dat is al vaak fout gegaan, maar kan de markt
zijn werk doen. 

Mindert Mulder
Plaatsvervangend directeur en hoofd 
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OPTA Connecties is het nieuwsblad
van de Onafhankelijke Post en Tele-
communicatie Autoriteit. OPTA wil
met deze uitgave onder meer berei-
ken dat de organisaties in de markt
voor telecommunicatie en post op
gelijke voet geïnformeerd zijn over
de ingenomen standpunten, gedane
uitspraken en nieuwe ontwikkelingen
in verband met het werk van OPTA.
Reacties op de inhoud van dit blad
zijn van harte welkom.

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

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



De rechter heeft het
besluit geschorst omdat er
geen overeenkomst bestaat
tussen KPN Mobile en Tel-
fort en omdat beide partij-
en ook geen ontheffing
hebben van OPTA van de
directe interconnectie-
plicht. De netwerken van
KPN Mobile en van Telfort
zijn niet direct gekoppeld,
maar zijn met elkaar ver-
bonden via het netwerk
van KPN Telecom. Ont-
heffing kan worden ver-
leend als indirecte inter-
connectie een commercieel
en technisch haalbaar
alternatief is voor direct
koppelen. Als ontheffing is
verleend is OPTA bevoegd
om een geschil te beslech-
ten tussen partijen die
niet direct zijn gekoppeld
en die het in hun onder-
handelingen niet eens wor-
den over de tarieven. OPTA
moet nu dus eerst een
beslissing nemen over ont-
heffing van de directe
interconnectieplicht. OPTA
is zonder meer bevoegd om
op te treden in geschillen
over directe interconnectie

RUIMERE TERMIJN

De rechter heeft ook opge-
merkt dat de termijn die
Telfort had voor de aanpas-
sing van haar tarieven
(eerste aanpassing 1 mei,
tweede aanpassing 1 de-

cember) kort was en dat
het redelijk zou zijn als
OPTA bij een nieuwe
beslissing een ruimere 
aanpassingstermijn zou
bieden.

OPTA stelde eind maart van
dit jaar beleidsregels vast
op grond waarvan geschil-
len tussen mobiele aanbie-
ders over de hoogte van
MTA-tarieven beslecht wor-
den. Met de beleidsregels
wil OPTA onder meer een
einde maken aan het ver-
schijnsel dat het bellen
van een vaste aansluiting
naar een mobiele telefoon
veel duurder is dan van
mobiel naar vast.
Mobiele terminating tarie-
ven zijn de tarieven die
een mobiele operator aan

andere aanbieders in reke-
ning brengt voor het
afhandelen van een
gesprek naar zijn abon-
nees. Elke mobiele aanbie-
der bepaalt nu nog zelf
hoe hoog zijn terminating
tarieven zijn en wordt
daarbij niet aan de tucht
van concurrentie onderwor-
pen. Dit heeft ertoe geleid
dat de huidige terminating
tarieven van alle mobiele

aanbieders in Nederland
aanzienlijk boven het
niveau van de best preste-
rende landen in Europa 
liggen.

OPTA bepaalde in het
geschil KPN Mobile/ Telfort
dat Telfort minder in reke-
ning mag brengen aan KPN
Mobile voor het afhandelen
van een gesprek naar Tel-
fort-abonnees. Daarbij werd
vastgesteld dat het tarief
per 1 mei van dit jaar
omlaag moest van 20,07
(het gemiddelde van de ter-

minatingtarieven van van
Ben, Dutchtone en Telfort)
naar 18,11 eurocent per
minuut bellen. Telfort heeft
bezwaar aangetekend tegen
het besluit van OPTA. OPTA
neemt zo snel mogelijk een
besluit op dit bezwaar. �
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Besluit MTA-tarieven geschorst

De rechtbank in Rotterdam heeft op 1 mei het besluit van OPTA in

het geschil KPN Mobile/Telfort over de hoogte van de mobiele ter-

minating (MTA) tarieven geschorst tot 6 weken nadat OPTA een

beslissing op bezwaar heeft genomen.



Nederland is ingedeeld in netnummergebieden. Deze
gebieden hebben eigen geografische telefoonnummers.
Haarlem bijvoorbeeld heeft geografisch nummer 023.
Geografische nummers mogen in principe alleen gebruikt
worden voor bestemmingen binnen het netnummergebied
waaraan deze nummers zijn gekoppeld. Er bestaat echter
ook behoefte om geografische nummers te gebruiken voor
bestemmingen buiten het betreffende netnummergebied. 

Mensen die bijvoorbeeld een vestiging van een bedrijf 
bellen binnen hun eigen geografische gebied, worden door
dat bedrijf doorgeschakeld naar het eigen centraal call-
center in een ander geografisch gebied. OPTA besliste in
2000 dat dit niet is toegestaan. 

Op 5 december 2001 en 20 maart 2002 heeft OPTA twee
besluiten op bezwaar genomen, die een gedeeltelijke ver-
soepeling van haar standpunt van 2000 betekenen. Het
eerste besluit houdt in dat bedrijven in bepaalde gevallen
mogen doorschakelen van het ene netnummergebied naar
het andere. Dit is alleen toegestaan als het doorschakelen
tot stand wordt gebracht in de randapparatuur die zich
achter het netwerkaansluitpunt bevindt, dus buiten het
openbare telecommunicatienetwerk. Dit kan bijvoorbeeld
het geval zijn bij het doorverbinden van een bijkantoor
naar een callcenter. 

NOG RUIMER

Tegen deze beslissing heeft een partij beroep ingesteld die
wil komen tot nog ruimere doorschakelmogelijkheden. 
Door het bezwaarbesluit van OPTA is doorschakelen nu ook
toegestaan binnen een bedrijfsnetwerk dat zich in meer-
dere netnummergebieden bevindt. In dit geval mogen
nummers uit één netnummergebied gebruikt worden op
voorwaarde dat aansluitingen niet gekoppeld worden via
het openbare netwerk. �
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Gebruik geografische telefoonnummers versoepeld

OPTA heeft besloten het gebruik van geografische nummers 

te versoepelen. Dit is gebeurd nadat bij OPTA bezwaren waren

binnen gekomen tegen eerdere besluiten over het gebruik van

deze nummers.

Omdat Ammerlaan Belastingadviseurs BV de haar 

toegewezen 0800-nummers niet correct gebruikte,

besloot OPTA enige tijd geleden de nummers in te

trekken. De rechtbank Rotterdam stelde OPTA 28

maart van dit jaar in het gelijk in het beroep dat

tegen deze beslissing was aangetekend.

In 1996 vroeg Ammerlaan achttien 0800-nummers aan bij
OPTA, en kreeg deze allemaal toegekend. Bij de aanvraag
gaf het belastingadviesbureau aan dat de nummers
gebruikt zouden gaan worden voor het aanbieden van
financiële adviezen. 

ALGEMENE MELDTEKST

OPTA constateerde in 1999 dat de telefoonnummers niet
werden gebruikt voor financieel advies. Na het bellen van
een 0800-nummer van Ammerlaan, kondigt een algemene
meldtekst aan dat de financiële dienstverlening in een
later stadium zou worden aangeboden.

In de Telecommunicatiewet en in de voorschriften en
beperkingen bij het beschikkingsbesluit staat dat gereser-
veerde nummers binnen drie jaar in gebruik moeten wor-
den genomen. Voor toegekende nummers is deze termijn
één jaar. Als de nummers niet binnen de gestelde termijn
in gebruik zijn, kan OPTA ze intrekken. De algemene meld-
tekst die bellers te horen kregen, wordt niet als informa-
tiedienst beschouwd. �

0800-nummers niet op tijd in gebruik genomen

Rechter geeft OPTA gelijk



OPTA wijst een aanbieder met aanmerkelij-
ke marktmacht (AMM) aan als deze op de
desbetreffende markt beschikt over een
marktaandeel van meer dan vijfentwintig
procent. Op basis van bepaalde criteria in
artikel 6.4 lid 4 van de Telecommunicatie-
wet (Tw) kan OPTA hiervan afwijken en een
aanbieder met een marktaandeel van min-
der dan vijfentwintig procent toch aanmer-
kelijke macht toekennen, dan wel een aan-
bieder met meer dan vijfentwintig procent
marktaandeel niet als zodanig aanwijzen.
Deze afwijkingsgronden zijn: de mogelijk-
heid om de marktvoorwaarden te beïnvloe-
den, de omzet in verhouding tot de
omvang van de markt, de beheersing van
de middelen van toegang tot de eindge-
bruikers, de toegang tot financiële midde-
len en de ervaring met het verstrekken van
diensten en producten op de markt.

Op basis van marktonderzoek blijkt dat het
aandeel van KPN Mobile in de verzadigd
rakende markt van mobiele telefonie ruim
boven de vijfentwintig procent ligt. Vervol-
gens heeft OPTA getoetst aan de hand van
criteria in de Telecommunicatiewet en
rekening gehouden met de effecten die
met de aanwijzing bereikt worden. Daarbij
telt het stimuleren van concurrentie op
diensten zwaar mee.
OPTA wees KPN Mobile - toen nog Konink-
lijke KPN NV geheten - op 20 oktober 1999
aan als aanbieder met aanmerkelijke macht
op de markt voor mobiele telefonie. De
aanwijzing leidt onder meer  tot de ver-
plichting dat KPN Mobile andere partijen

tegen non-discriminatoire voorwaarden
moet toelaten tot haar mobiele netwerken
en directe interconnectie moet bieden aan
partijen die daarom vragen.
De aanwijzing betekent dat KPN Mobile
moet voldoen aan alle redelijke verzoeken
van aanbieders van mobiele diensten om
deze diensten over het netwerk van KPN
Mobile aan de eindgebruiker aan te bieden.
Hierbij kan worden gedacht aan carrier
preselectie diensten en signalerings- en
zogeheten MVNO-diensten. MVNO staat
voor Mobile Virtual Network Operator. Deze
operator biedt mobiele diensten aan, maar
beschikt zelf niet over een netwerk
Met het oog op zorgvuldige besluitvor-
ming heeft OPTA de uitkomsten van het
reguliere onderzoek naar de aanmerke-
lijke marktmacht-positie van KPN Mobile
en Vodafone voor 2001 afgewacht, zodat
zij deze onderzoeksresultaten kon betrek-
ken bij haar eindoordeel over de aanwij-
zing voor 2002. �
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KPN Mobile blijft partij met aanmerkelijke
marktmacht
KPN Mobile blijft partij met aanmerkelijke marktmacht (AMM) op de nationale

markt voor openbare mobiele telefonie. Het verzoek van KPN Mobile om de AMM-

aanwijzing in te trekken, is in een besluit van 26 april van dit jaar afgewezen.

OPTA heeft KPN Mobile per brief laten weten de aanwijzing voorlopig te hand-

haven. Het college van OPTA onderzoekt jaarlijks of een AMM-aanwijzing moet

worden voortgezet. De aanwijzing is voor onbepaalde duur.



Veel verplichtingen uit de Telecommu-
nicatiewet zijn alleen van toepassing
op aanbieders die OPTA als aanbieder
met AMM heeft aangewezen. AMM-
aanwijzingen vormen daarmee in feite
de basis van een groot deel van de
Telecommunicatiewet. OPTA heeft de
taak om te bepalen en vervolgens aan
te wijzen welke aanbieders AMM heb-
ben op de markt voor vaste openbare
telefonie, mobiele openbare telefonie,
huurlijnen en de markt voor vaste en
mobiele openbare telefonie samen.
Doel van de jaarlijkse onderzoeken is
om inzicht te krijgen in de mate van
concurrentie op de telecommunicatie-
markt en op basis daarvan eventueel

de bestaande AMM-aanwijzingen bij
te stellen. Op die wijze zijn wettelijke
verplichtingen alleen van toepassing
waar dat nodig is, namelijk daar waar
marktwerking nog onvoldoende aan-
wezig is.

EUROPESE RICHTLIJNEN

De wettelijke regels die gelden voor
AMM-aanwijzingen zullen in belangrij-
ke mate veranderen na de implemen-
tatie van de nieuwe Europese richtlij-
nen voor elektronische communicatie.
Dit zal naar verwachting medio 2003
het geval zijn. De markten waarop
OPTA vanaf dat moment partijen met
aanmerkelijke marktmacht kan aanwij-

zen, zijn dan niet langer vooraf gede-
finieerd. OPTA zal die markten zelf
gaan afbakenen. Daarnaast zal de
‘harde’ grens van 25% marktaandeel
vervallen en wordt de AMM-aanwij-
zing in overeenstemming gebracht
met de regels van het mededingings-
recht. Dit betekent dat de evaluatie
van AMM-aanwijzingen in 2002 zeer
waarschijnlijk de laatste evaluatie is
onder het huidige wettelijke kader.
Als voorbereiding op het nieuwe wet-
telijk kader is de vraagstelling enigs-
zins gewijzigd ten opzichte van vorig
jaar. Er worden meer vragen gesteld
over marktsegmenten die onder het
nieuwe kader mogelijk als relevante
markten kunnen worden beschouwd.
De vragenlijsten zijn de te vinden op
de website van OPTA (www.opta.nl). �

In het artikel ‘KPN Mobile
blijft partij met aanmerkelijke
marktmacht’ op pagina 6 in
dit nummer wordt het begrip
‘aanmerkelijke marktmacht’ 
uitgelegd.
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Jaarlijks onderzoek aanmerkelijke
marktmacht van start

Telecomverordening ontbreekt in 20% van gemeenten

Alle gemeenten krijgen binnenkort een brief van OPTA waarin zij gewezen worden op de verplichting een
Telecomverordening in te voeren. Deze plicht is opgenomen in de Telecommunicatiewet (art. 5.2, vierde
lid) en geldt sinds 15 juni 1999. In de gemeentelijke verordening moeten regels worden opgenomen die
betrekking hebben op aanvragen voor het graven voor telecommunicatiekabels in openbare grond.

Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 20% van de gemeenten de verordening nog niet heeft inge-
voerd. Medio september vorig jaar onderzocht OPTA een klacht tegen de gemeente Smallingerland die 
de verordening nog niet had ingevoerd. De gemeente gaf enkele weken later opdracht de gemeentelijke
telecomverordening op te stellen. 
Gemeenten die nalaten de verordening in te voeren overtreden daarmee de Telecommunicatiewet. 
OPTA zal gemeenten die nalatig blijven melden bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. �

OPTA heeft eind april vragenlijsten gestuurd aan alle aanbieders van telecommuni-

catie in Nederland om te kunnen beoordelen of wijzigingen moeten worden aange-

bracht in de huidige aanwijzingen op het gebied van aanmerkelijke marktmacht

(AMM). Het gaat bij dit onderzoek om vragen over onder meer de omzet, afzet en

andere factoren die te maken hebben met de mate van concurrentie op telecommu-

nicatiemarkten.



OPTA heeft haar oordeel
gebaseerd op een rapporta-
ge van TPG, die niet geheel
is geborgd door accoun-
tantsverklaringen of anders-
zins. In een aantal gevallen
zal OPTA bij gebrek aan
borging nader eigen onder-
zoek doen om de opgaven
van TPG te toetsen.

AFSTAND TOT POSTKANTOOR

Uitgangspunt in de Postwet
is dat iedereen in beginsel
binnen een afstand van 5
km bij een postkantoor
terecht kan waarin alle
postdiensten voorhanden
zijn. Voor woonplaatsen
met meer dan 5.000 inwo-
ners geldt dat er in 100%
van de gevallen binnen 5
km zo’n vestiging moet
zijn. Voor kleinere woon-
plaatsen is dat ook het uit-
gangspunt, maar mag TPG
als dat niet haalbaar is een
vervangende vorm van
dienstverlening bieden.

Voor kleinere woonplaatsen
moet in bijna alle gevallen
binnen een straal van 5
kilometer een vestiging met
een volledig of nagenoeg
volledig assortiment aanwe-
zig zijn.
Staatssecretaris De Vries
van Verkeer en Waterstaat
heeft in 2001 met TPG aan-
vullende afspraken gemaakt
over de dekkingsvereisten
voor de postkantoren. In de
kleinere woonplaatsen,
waaronder het platteland,
dient in 85% van de geval-
len binnen een straal van 5

km een postkantoor te zit-
ten waar je voor alle post-
zaken terecht kunt. Voor
heel Nederland geldt een
percentage van 95%. Aan
deze dekkingsvereisten vol-
doet TPG.
Of er in woonplaatsen met
meer dan 5.000 inwoners
altijd een postkantoor met
een volledig assortiment en
of in woonplaatsen met
minder inwoners in vrijwel
alle gevallen een vestiging
met volledig of nagenoeg
volledig assortiment aanwe-
zig is, is nog niet duidelijk.

De rapportage van TPG
geeft daar geen uitsluitsel
over. TPG zal dat dus nog
moeten aantonen. Ook
moet TPG nog verslag doen
van het verzorgingsniveau
in ziekenhuizen.

OPT ‘NIET ACHTERAF, MAAR

VOORAF TOETSEN.’
Gelet op het maatschappe-
lijke belang om binnen een
redelijke afstand terecht te
kunnen bij een postkantoor
doet OPTA de aanbeveling
om sluiting van postkanto-
ren niet achteraf, maar
vooraf te toetsen. Achteraf
toetsen biedt onvoldoende
garanties voor het niveau
van de dienstverlening. �
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TPG voldoet aan meeste eisen postvestigingenbeleid

OPTA oordeelt gedeeltelijk positief over het postvestigingenbeleid van TNT Postgroep NV (TPG)

over 2001. TPG voldoet aan de vereiste absolute aantallen postvestigingen en de dekkingsper-

centages voor de categorieën ‘heel Nederland’ en ‘dunbevolkte gebieden’. OPTA heeft zich nog

geen oordeel kunnen vormen over het voldoen aan de eis dat binnen woonplaatsen voor ieder-

een binnen een afstand van vijf kilometer een postvestiging beschikbaar moet zijn. De door

TPG aangeleverde rapportage geeft daar geen uitsluitsel over. TPG zal dat voor 1 juni 2002 nog

moeten aantonen. OPTA heeft ook niet kunnen beoordelen of het versturen van internationale

pakjes adequaat geregeld is.



KPN brengt andere aanbieders een toeslag in rekening
voor het bieden van breedbanddiensten over aansluitlijnen
die deel uit maken van het aansluitnet van KPN. Spec-
traalmanagement is noodzakelijk om de verschillende
typen breedbandsystemen binnen de kabels van het aan-
sluitnet goed te laten werken. Daarvoor moeten de stoor-

niveaus op kabels in het aansluitnet van KPN worden
bewaakt. Dit is nodig omdat KPN verouderde breedband-
systemen heeft die gevoelig zijn bij bepaalde stoorni-
veaus. Moderne breedbandsystemen zijn daar (veel) min-
der gevoelig voor en verdragen beter de aanwezigheid van
andere breedbandsystemen. KPN is de enige voormalige
monopolist in Europa die een toeslag voor spectraalma-
nagement in rekening brengt aan andere aanbieders.

OPTA baseert zijn oordeel over de toeslag op de Europese
Verordening (EG) nr. 2887/2000. Die bepaalt onder meer
dat de aanbieder van het aansluitnetwerk voor een ont-
wikkeling op de lange termijn en modernisering van de
infrastructuur voor lokale toegang moet zorgen. Daarvoor
moet die aanbieder de rendementen op ontbundelde aan-
sluitlijnen gebruiken en niet terugvallen op een toeslag.
OPTA is verder van mening dat spectraalmanagement een
gezamenlijke activiteit is van alle aanbieders waarvoor
over en weer geen kosten in rekening behoren te worden
gebracht. �
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OPTA wijst breedbandtoeslag KPN af

Gedragsregels voor CPS-aanmelding op komst

OPTA heeft op 19 april geoordeeld dat het niet 

terecht is dat KPN een toeslag voor zogeheten spec-

traalmanagement aan andere aanbieders in rekening

brengt. Het college heeft hiertoe besloten omdat de

kosten van spectraalmanagement samenhangen met

verouderde breedbandsystemen en de vervanging

daarvan. Hij vond het niet redelijk dat KPN de kosten

voor dit management op het bordje van andere aan-

bieders legt.

CPS is in januari 2000 in Nederland inge-
voerd. Een beller kan met CPS zijn vaste
telefoonverkeer via een andere telecom-
bedrijf dan KPN laten afhandelen. Als
een beller gebruik wil maken van deze
dienst moet hij zich aanmelden bij een
Voice Response Systeem (VRS) dat KPN
ontwikkeld heeft. Dit is een zogenoemde

customer controlled aanmeldingsproce-
dure.

TWEE SOORTEN AANMELDING

Veel aanbieders van CPS hebben inmid-
dels aangegeven een operator controlled
aanmeldingssyteem te willen in plaats
van een customer controlled systeem. 

Op dit moment zijn er twee methodes
waarmee aanbieders de aanmelding voor
hun klanten kunnen verzorgen. Op de
eerste plaats is er de operator controlled
aanmeldingsmethode waarbij onder meer
gebruik wordt gemaakt van een beveilig-
de internetpagina. Via deze pagina wor-
den CPS-aanmeldingen aan KPN doorge-
geven. KPN zorgt vervolgens voor de
daadwerkelijke omzetting van deze eind-
gebruikers. Daarnaast heeft OneTel/Scar-
let zelf een procedure ontwikkeld om de
aanmelding van haar bellers voor de
dienst CPS via het het bestaande voice
response systeem van KPN te verzorgen.
KPN biedt ook andere CPS-aanbieders de
mogelijkheid om op deze manier de aan-
meldingen te verzorgen. �

Tussen KPN en aanbieders van carrier preselectie (CPS) heeft een gesprek plaats-

gevonden over maatregelen die moeten leiden tot het voorkomen van mogelijk

misbruik bij operator controlled aanmeldingsprocedures voor CPS. OPTA is als

toehoorder bij het gesprek aanwezig geweest. De gesprekspartners streven er

naar gedragsregels op te stellen tegen misbruik, een zogeheten code of conduct.

De concept gedragsregels zijn op 13 mei aan de markt voorgelegd. Met een 

operator controlled aanmeldingsprocedure kunnen aanbieders de aanmelding 

voor en namens eindgebruikers verzorgen.



De SNO is inmiddels een onderdeel van het zogeheten
Referentieaanbod voor ontbundelde toegang tot het aan-
sluitnet van KPN Carrier Services. In een dergelijk aanbod
meldt KPN aan haar concurrenten wat zij kan leveren,
tegen welke prijs en tegen welke voorwaarden.

Het doel van de SNO is om de kwaliteit van de diensten
die KPN biedt aan DSL-aanbieders te verbeteren. Daarmee
wordt de concurrentie tussen leveranciers van DSL-dien-
sten bevorderd. Op grond van de overeenkomst zijn KPN
en de DSL-aanbieders verplicht elkaar en OPTA te rappor-
teren over de zogeheten Key Performance Indicators. In
deze indicatoren zijn de normen en de prestatieniveaus
opgenomen. Met deze rapportage komt de meerwaarde van
de SNO tot uitdrukking. De rapportage maakt voor iedere
DSL-aanbieder duidelijk wat de prestaties van KPN zijn.
OPTA krijgt alle rapporten en heeft daarmee zicht op de
transparantie van de gehele markt voor deze diensten.
Daarmee wordt voor de toezichthouder bijvoorbeeld
inzichtelijk of de dienstverlening van KPN Carrier Services
aan KPN Broadband Networks, de exploitant van de breed-
band-internetdienst MxStream, verschilt van die aan ande-
re DSL-aanbieders.

De rapportages vervullen ook nog andere nuttige rollen
voor OPTA. Als bij de toezichthouder een geschil wordt
aangemeld dat te maken heeft met bestellen en leveren
van ontbundelde aansluitlijnen, dan kunnen gerapporteer-
de gegevens een rol spelen bij het beslechten van het
geschil. OPTA kan ook het initiatief nemen om in deze
markt op te treden als de gegevens van de partijen die
betrokken zijn bij de SNO daartoe aanleiding geven.
OPTA hecht dan ook veel waarde aan een goede naleving
van de overeenkomst en zal de komende maanden een
aantal gesprekken bijwonen tussen KPN en aanbieders van
DSL over de rapportages.

VERPLICHTING

De SNO is op grond van Europese regelgeving een ver-
plicht onderdeel van het Referentieaanbod voor ontbun-
delde toegang tot het aansluitnet van KPN. OPTA beoor-
deelt momenteel het gehele referentieaanbod en heeft op
verzoek van de aanbieders van DSL-diensten de SNO op
het gebied van het bestellen en leveren van aansluitlijnen
als eerste aangepakt. �
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Meer helderheid bestellen en leveren aansluitlijnen KPN

Nu de meeste aanbieders van DSL-diensten (onder meer breedband internetdiensten) de Service Niveau 

Overeenkomst (SNO) voor het bestellen en leveren van aansluitlijnen door KPN hebben getekend, kan de

komende tijd helder worden hoe KPN presteert bij het bestellen en leveren van deze lijnen. OPTA zal goed

volgen of de overeenkomst wordt nageleefd.

KPN zal de mogelijkheden voor telecomaanbieders 

om toegang te krijgen tot het vaste netwerk van KPN

verbeteren. Deze nieuwe impuls voor concurrentie in

de telefoniemarkt leidt tot meer keuzevrijheid voor

de consument. OPTA hoeft de telefoontarieven van

KPN daardoor minder te reguleren. OPTA loopt hier-

mee vooruit op nieuwe Europese regelgeving. Dit

blijkt uit de nota van bevindingen ‘Integraal tarief

toezicht’ die OPTA op 26 april heeft gepubliceerd op

haar website.

Het toezicht van OPTA op de telefoontarieven heeft geleid
tot een hogere maatschappelijke en economische welvaart
in Nederland (zie ook Visie op de markt / Jaarverslag
2001). Nu gaat het er om de keuze voor de consument
verder te vergroten. Zo kunnen lokale telefoontjes (bin-
nenbasisverkeer zonder netnummer) die nu nog uitsluitend
via de binnenbasisdienst van KPN worden afgewikkeld, per
1 augustus ook door andere aanbieders via carrier prese-
lectie worden aangeboden. Voor de komende vier jaar stelt
OPTA het belang van de consument zeker door te bepalen
dat de telefoontarieven niet verder mogen stijgen dan met
het inflatiepercentage.

De Europese wetgeving die uiterlijk in juli 2003 van kracht
moet worden, bepaalt hoe de telefoontarieven voor de

Meer mogelijkheden voor concurrentie in telefonie



De commissie is van mening dat Nederland
niet heeft voldaan aan de verplichtingen
die voortvloeien uit de Verordening voor
de ontbundeling van het aansluitnet (Ver-
ordening EG nr. 2887/2000 van het Euro-
pees Parlement en de Raad van 18 decem-
ber 2000 inzake ontbundelde toegang tot
het aansluitnetwerk). De eerste stap
behelst een verzoek van de EC aan Neder-
land om daarop te reageren.

De Verordening verplicht KPN een zoge-
naamd referentieaanbod te publiceren. Een
dergelijk aanbod kan worden gezien als
een catalogus van alle diensten op het
gebied van ontbundelde toegang tot het
aansluitnetwerk van KPN). Daarnaast is in
de Verordening een minimumlijst van pun-

ten opgenomen die moeten voorkomen in
het door KPN gepubliceerde referentieaan-
bod. 

OP TWEE NIVEAUS

Bij ontbundelde toegang worden de koper-
draden van een huisaansluiting naar de
wijkcentrale geëxploiteerd door een con-
current van KPN. Tot de minimumlijst van
punten behoort ontbundelde toegang tot
het zogenaamde subnetwerk. Ontbundelde
toegang kan namelijk op twee niveaus
gerealiseerd worden. Op het niveau van de
hoofdverdeler, ook wel MDF-access gehe-
ten. KPN biedt deze vorm van ontbunde-
ling al aan zichzelf en andere aanbieders.
Daarnaast kan ontbundelde toegang wor-
den verleend op het niveau van het sub-

netwerk. In de praktijk betekent dit toe-
gang tot de kabelverdeelkast in de straat.
Deze kasten staan nog lager in het netwerk
van KPN en dus dichter bij de eindgebrui-
ker/ consument. 
OPTA heeft in haar oordeel van 29 juni
vorig jaar over het referentieaanbod van
KPN al geoordeeld dat toegang tot het
subnetwerk opgenomen moest worden. 

KPN heeft dit tot op heden niet gedaan.
Omdat partijen op de DSL-markt in novem-
ber 2001 aangaven prioriteit te geven aan
andere onderwerpen wat betreft het refe-
rentie-aanbod, heeft OPTA de naleving van
de verplichtingen van KPN nog niet afge-
dwongen. �

komende jaren moeten worden gereguleerd. De toezicht-
houder moet zich zoveel mogelijk richten op de groothan-
delsdiensten (wholesale) die door concurrenten worden
afgenomen bij de vroegere monopolist. Als deze groothan-
delsdiensten goed beschikbaar zijn tegen redelijke prijzen,
dan zijn ook concurrenten in staat de eindgebruiker goede
aanbiedingen te doen. OPTA loopt nu reeds vooruit op
deze nieuwe Europese regelgeving. In de afgelopen weken
heeft OPTA de belangrijkste problemen die nog bestaan
ten aanzien van groothandelsdiensten voor telefoonver-
keer in kaart gebracht. KPN heeft zich gecommitteerd aan
het op korte termijn oplossen van deze problemen. �
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Brussel start infractieprocedure
tegen Nederland
De Europese Commissie (EC) heeft een eerste stap gezet op weg naar een 

zogeheten infractieprocedure tegen Nederland. Met een dergelijke procedure

wordt een lidstaat van de Europese Unie er op gewezen dat zij in gebreke blijft

bij de naleving op nationaal niveau van Europese regels. Naast Nederland is de

Europese Commissie ook een dergelijke procedure gestart tegen Duitsland, Frank-

rijk, Ierland en Portugal.



Denemarken
De Deense toezichthouder National Telecommunications Agency (NTA) heeft sinds 1 april
2002 een nieuwe naam: NITA, dat staat voor National IT- and Telecommunications Agen-
cy. Met de toevoeging van ‘IT’ wordt duidelijk gemaakt dat de toezichthouder ook
bevoegdheden heeft gekregen op het gebied van internetveiligheid. �
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Internationale ontwikkelingen

Frankrijk
De mobiele markt in Frankrijk lijkt verzadigd te raken, aldus ART-Télécom, de Franse toe-
zichthouder. In het eerste kwartaal van dit jaar groeide het aantal aansluitingen met
slechts 0,8 procent, terwijl dat in dezelfde periode vorig jaar nog 6,9 procent was.
Momenteel heeft 62 procent van de Fransen een mobiele aansluiting. Dit betekent dat er
3,5 miljoen meer mobiele dan vaste telefoonaansluitingen zijn. Frankrijk blijft wat dit
betreft achter bij het Europees gemiddelde van 68 procent. In Nederland is ongeveer 75
procent van de mensen mobiel bereikbaar. 
ART- Télécom heeft onlangs besloten dat de voormalige monopolist France Télécom vanaf
2 mei 2002 belangrijk lagere tarieven moet rekenen voor ontbundeling van de aansluit-
lijn. Zo liggen bijvoorbeeld de prijzen voor volledig ontbundelde lijnen straks 28% lager
en die voor de aansluitkosten 27%. De toezichthouder verwacht dat hierdoor ontbunde-
ling niet meer beperkt blijft tot de zakelijke gebruikers in de grote steden, maar dat par-
ticulieren – ook die buiten de grote steden – meer keuzemogelijkheden zullen krijgen.

Duitsland
Ook in Duitsland heeft toezichthouder RegTP stappen gezet om de ontbundeling van de
aansluitlijn te stimuleren. Net als de Franse toezichthouder, heeft RegTP de Duitse ex-
monopolist Deutsche Telekom ertoe verplicht om veel lagere tarieven in rekening te bren-
gen aan andere aanbieders. Afhankelijk van de werkzaamheden die voor de ontbundeling
moeten worden uitgevoerd, kan de daling van de tarieven oplopen tot ongeveer 24%.

Verenigd Koninkrijk
Oftel, de toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk, heeft zijn werkprogramma voor het
komende jaar bekendgemaakt. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn het bevorderen
van de mededinging op de markt voor breedband internet en de verschillende marktana-
lyses die op grond van de nieuwe communicatierichtlijnen moeten worden uitgevoerd.
Oftel streeft daarbij naar concurrentie op zowel diensten- als infrastructuurniveau.

Ierland
Ook in Ierland vindt een verlaging plaats van de tarieven voor ontbundeling, al is die
reductie niet zo groot als in Duitsland of Frankrijk. Toezichthouder ODTR heeft daarnaast
een werkgroep ingesteld onder leiding van Professor William Melody van de Technische
Universiteit Delft. De werkgroep moet een LRIC kostentoerekeningsmodel ontwikkelen
voor de aansluitlijn. LRIC staat voor Long Run Incremental Costs. Dit is een methode van
toerekenen van kosten waarmee een tariefniveau tot stand kan worden gebracht dat als
beste aansluit bij het kostenefficiënte tariefniveau zoals dat zou hebben bestaan in een
concurrerende markt. Op basis van de conclusies van de werkgroep zullen vervolgens de
tarieven voor ontbundeling opnieuw worden bekeken.


