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OPTA had op 1 mei al hiertoe besloten in een geschil dat
door Tiscali aanhangig was gemaakt. De president van de
rechtbank Rotterdam schorste op 25 juli dit besluit tot zes
weken na de beslissing op bezwaar. Volgens de rechter
was het college niet bevoegd om deze verplichting op te
leggen. Als reden hiervoor voerde hij aan dat – kort
gezegd – bitstroom gebruik maakt van netwerkelementen
die geen deel uitmaken van het telefoonnetwerk van KPN.
Daarom valt deze dienst volgens de rechter ook niet onder
de verplichting van KPN om bijzondere toegang te ver-
lenen tot dit netwerk. 
Volgens OPTA is de uitleg die de rechter aan de wet gaf

niet juist. Deze uitleg is ten onrechte beperkend, gelet op
het doel van de wetgever. Die heeft immers juist een ruim
begrip als bijzondere toegang opgenomen om de ontwik-
keling van nieuwe diensten te stimuleren, zo blijkt uit de
memorie van toelichting bij de wet. Met de uitleg die de
rechter eraan geeft wordt dit niet bereikt. Bovendien

OPTA handhaaft verplichting KPN 
om Tiscali bitstroom te leveren

OPTA LEGT BELAUTOMAAT HET ZWIJGEN OP 2 MISLEIDING MET DURE TELEFOONNUMMERS IN

ADVERTENTIES 4 BELHUIZEN NIET ONDER TOEZICHT OPTA 5 ERG EN EUROPESE COMMISSIE

WERKEN AAN GEZAMENLIJKE BENADERING VOOR REMEDIES 6 AANBIEDERS GEÏNFORMEERD OVER

WIJZE BEKENDMAKING ROAMINGTARIEVEN 6 KPN INFORMEERT ABONNEES MET GEHEIM NUMMER

ONVOLDOENDE OVER DIRECT MARKETING 6 CBB GEEFT IN HOGER

BEROEP DUIDELIJKHEID OVER TOEREKENINGSSYSTEEM POST 8

OPTA heeft de bezwaren die KPN had ingediend tegen de verplichting

om een bitstroomtoegangsdienst aan Tiscali aan te bieden, voor het

overgrote deel ongegrond verklaard. Daarmee blijft de verplichting van

KPN tegenover Tiscali in stand. Bitstroom is een groothandelsproduct,

waarbij een andere aanbieder, met gebruikmaking van apparatuur van

KPN, toegang krijgt tot consumenten om breedbanddiensten (een 

snelle internetverbinding bijvoorbeeld) te kunnen aanbieden. 



levert het een ongerechtvaardigd onderscheid op tussen
de regels die gelden voor smalband internettoegang en
breedband internettoegang. OPTA vindt zich dan ook wel
bevoegd om KPN te verplichten deze dienst aan te bieden.
Ook het betoog van KPN dat OPTA een verplichting oplegt
in strijd met het overgangsrecht van de nieuwe ONP-regel-
geving zou handelen, is door het college ongegrond 
verklaard. 
De bezwaren van KPN tegen de inhoud van het besluit zijn
ook grotendeels ongegrond verklaard. Bijvoorbeeld op het
punt van de redelijkheid van het opleggen van een ver-
plichting, komt OPTA net als in eerste instantie tot de
conclusie dat de marktsituatie ingrijpen meer dan recht-

vaardigt. De explosieve groei van breedbandinternet en
het grote aandeel daarvan dat bij KPN terechtkomt, maken
bijzondere toegang noodzakelijk. Ten aanzien van het
tarief voor bitstroom is OPTA bij nader inzien ook van oor-
deel dat dit een voorlopig tarief moet zijn dat later moet
worden verrekend met het definitieve, kostengeoriënteerde
tarief. Er is onvoldoende aanleiding om af te wijken van
de gebruikelijke wijze waarop OPTA hiermee omgaat. 
Het directe gevolg van de beslissing op bezwaar is dat
KPN vanaf 3 oktober 2003, 6 weken na de datum van de
beslissing op bezwaar, weer verplicht is om bitstroom te
leveren aan Tiscali. �

In de vorige editie van Connecties berichtte OPTA over de
activiteiten van Phonesticker. Dit bedrijf maakte gebruik
van een verboden uitbelautomaat, een computer die tele-
foonnummers draait en een geluidsbestand afdraait. 
Consumenten die de hoorn opnemen, worden opgeroepen
met een 0900-nummer te bellen en het belspel Twisters 
te spelen. De Telecommunicatiewet verbiedt dergelijke
oproepsystemen. Een ongevraagd telefoontje is immers

een hinderlijke inbreuk op de privacy.
Zodra OPTA kennis had genomen van de activiteiten van
Phonesticker is contact opgenomen met de exploitant.
Deze heeft OPTA nu toegezegd geen gebruik meer te 
zullen maken van de automaat. Uit toekomstige klachten
over dit bedrijf zal moeten blijken of het nemen van 
nadere maatregelen door OPTA noodzakelijk is. �

OPTA legt belautomaat het zwijgen op
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Aanvulling zienswijze OPTA op zekerheidsstelling
OPTA heeft op 18 juli 2003 een aanvullende reactie gepubliceerd op haar zienswijze over zekerheidsstelling wat 

betreft de levering van gereguleerde diensten. Deze is te vinden op de OPTA website www.opta.nl onder ‘nieuws

en publicaties’, thema ‘interconnectie’, soort ‘achtergrondinformatie’, periode ‘2003’. De zienswijze over zeker-

heidsstelling is te vinden onder de periode ‘2002’. In ‘Connecties’ nr. 1 van februari 2003 is al aandacht besteed

aan de zienswijze.

In de aanvulling gaat OPTA in op enkele reacties van
marktpartijen op de eerder gepubliceerde zienswijze en
verwoordt zij haar standpunt. Daarnaast wordt ingegaan
op de bevoegdheid van OPTA ten aanzien van zekerheden.
Voorbeelden van onderwerpen waar nader op wordt inge-
gaan zijn het afdekken van het algemeen debiteurenrisico
en betwisting van de vordering. Wat betreft het eerst-
genoemde heeft OPTA vragen aan KPN gesteld over de
wijze waarop dit bedrijf het algemeen debiteurenrisico
afdekt. Afhankelijk van de uitkomst van een bespreking

hierover met KPN in september 2003 kan OPTA al dan niet
tot een nader onderzoek besluiten. Ten aanzien van de
betwisting van vorderingen heeft OPTA gesteld dat er geen
sprake kan zijn van een betwiste vordering als OPTA of een
rechterlijke instantie het tarief voor een gereguleerde
dienst heeft vastgesteld. 
Met de aanvulling op de zienswijze verwacht OPTA een
aantal onduidelijkheden ten aanzien van de zienswijze te
hebben weggenomen. �
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Het bieden van rechtsbescherming aan markt-
partijen staat bij OPTA hoog in het vaandel. 
En dat zal ook zo blijven. De vraag is echter op
welke wijze aan die rechtsbescherming de beste
vorm kan worden gegeven. In ons algemene
bestuursrecht moet het bestuursorgaan, indien
tegen zijn besluit bezwaar is gemaakt, dat
besluit volledig heroverwegen. Ik heb reeds eer-
der bepleit dat zo’n heroverweging niet echt
past bij de bijzondere rol die OPTA inneemt als
arbiter bij geschillen. 
En hoe zit dat met de geschilpartijen zelf? Zijn
zij ermee gebaat, dat tegen één geschilbeslis-
sing van OPTA twee bezwaarprocedures bij OPTA
zelf, twee beroepsprocedures bij de Rechtbank,
twee hoger beroepsprocedures bij het College
van Beroep en parallel daaraan procedures bij
de Voorzieningenrechter kunnen lopen? Mij lijkt
van niet. 
En toch zien we dat beeld van opstapelende 
procedures steeds vaker optreden. In één zaak,
handelend over de kosten van abonneegegevens,
is ook nog een zijstapje naar het Europees Hof
van Justitie gemaakt. 
Ik krijg soms de indruk dat marktpartijen tegen
de geschilbeslissingen van OPTA bij wijze van
automatische reflex alle juridische registers wil-
len opentrekken. Zelfs de partijen, die door OPTA
in essentie in het gelijk zijn gesteld. Niet gescho-
ten, altijd mis. 
OPTA heeft onlangs de lijsten van lopende
bezwaar- en beroepszaken op haar website
geplaatst en daaruit valt af te lezen dat met al
dat verplichte heroverwegen een zware last wordt
gelegd op de organisatie van OPTA. Duidelijk zal
ook zijn, dat de capaciteit, benodigd voor
bezwaarbehandeling, niet tegelijk ook kan wor-

den ingezet bij nieuwe geschillen. Een ander
belangrijk aspect betreft de administratieve las-
ten voor marktpartijen zelf. Ik ga ervan uit, dat
deze bij het aangrijpen van alle juridische moge-
lijkheden zeer aanzienlijk zijn. 
En wat is nu de moraal van dit alles? Gouden 
tijden voor de advocatuur, maar de rechts-
bescherming aan succes ten onder? Dat laatste
in elk geval niet. OPTA heeft de minister verzocht
het fenomeen bezwaarprocedure een facultatief
karakter te geven, net als bij procedures bij de
NMa. Daarnaast heeft OPTA de wens geuit, dat
partijen die hun zaak aan de rechter willen voor-
leggen, meteen uitspraak in eerste en hoogste
instantie kunnen krijgen. Net als voorheen het
geval was.
OPTA heeft deze wensen bovendien in het kader
van het interdepartementale project ‘Reductie
Administratieve Lasten voor het Bedrijfsleven’
aangevoerd als mogelijke opties voor aanzienlijke
kostenbesparing. Het is nog even afwachten hoe
de wetgever hiermee zal omgaan. In de tussen-
tijd zal OPTA zelf, meer dan voorheen toezien op
efficiënte procesvoering in de bezwaarprocedures. 
Daaronder is ook begrepen het geven van priori-
teit aan belangrijke bezwaardossiers. Dit alles,
uiteindelijk in het belang van de markt zelf. 
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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.

Rechtsbescherming aan succes ten onder?



Nummers die beginnen met 087- en 084 zijn num-
mers met de bestemming persoonlijke assistent-
diensten. Daarmee kan iemand die bereikbaar wil
zijn op wisselende nummers een doorschakeling
instellen. Ook kan het nummer een postbusfunctie
vervullen waardoor de mogelijkheid ontstaat
berichten naar een computer of fax door te stu-
ren. De nummers mogen niet gebruikt worden
voor erotische, amusements- of gespreksverlen-
gende diensten en mogen ook niet naar dergelijke
diensten doorschakelen. Het nummer is bestemd
voor individueel gebruik. 

066-nummers zijn bedoeld voor semafonie. Er moet
een oproep naar een semafoon gaan, ook wel
pager of pieper genoemd.
De overheid heeft de tarieven voor oproepen naar
087-, 084- en 066-nummers niet aan een maxi-
mum gebonden. KPN verzorgt de incasso voor de
aanbieder van de dienst via de rekening van haar
abonnees op het vaste net als het tarief niet
hoger is dan € 0,80 per minuut of €1,30 per con-
tact (gemeten naar de situatie augustus 2003).
Aanbieders van telefonie moeten de tarieven voor
het bellen vanaf hun netwerk bekend maken. Bij
KPN kan dat via de website en via het gratis
informatienummer 0800-0429.

AANBIEDERS

Aanbieders van telecommunicatiediensten (en dus
niet de gebruikers van de diensten) kunnen voor
deze diensten nummers bij OPTA aanvragen. De
kosten bedragen €136 per 10.000 nummers voor
de toekenning en in 2003 € 97,50 per jaar voor
het toezicht. Daarnaast is een registratie als aan-
bieder van een openbare telecommunicatiedienst
bij OPTA nodig. Dit kost éénmalig € 363 en de
jaarlijkse toezichtskosten bedragen in 2003
€ 3245.
De aanbieder van de diensten zal kosten moeten
maken voor apparatuur, voor de verbinding met
het KPN-netwerk, voor het gebruik van het KPN-
netwerk voor het aanbieden van de diensten en
voor de incasso door KPN van de door de gebrui-
kers verschuldigde bedragen. Voor de semafonie-
dienst is mogelijk nog een frequentievergunning
vereist die moet worden aangevraagd bij het
Agentschap Telecom van het ministerie van 
Economische Zaken.

BEVOEGDHEDEN OPTA
Oplichting is een strafbaar feit uit het Wetboek
van Strafrecht. Opsporing van dit strafbare feit
geschiedt door de politie en vervolging door het
openbaar ministerie. Aangifte van oplichting moet
worden gedaan bij de politie. OPTA is belast met
het toezicht op de naleving van een groot deel
van de telecommunicatiewet. Zo kan OPTA optre-
den als nummers gebruikt worden in strijd met de
bestemming zoals die in het nummerplan is opge-
nomen. Ook ziet OPTA toe op de naleving van de
verplichting van aanbieders om de tarieven
bekend te maken. �
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De laatste weken worden via advertenties aantrekkelijke aanbiedingen 

gedaan waarin mensen worden opgeroepen om een nummer beginnend

met 087, 084 of 066 te bellen. Dit zijn nummers die erg veel kunnen

kosten. Daarmee is de beller meestal niet bekend. De aanbieding uit de

advertentie is vaak een niet bestaande aanbieding en is alleen bedoeld

om te zorgen voor veel oproepen naar het dure nummer.

Misleiding met dure telefoonnummers in advertenties
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Het Van Traa-team onderzoekt in Amster-
dam economische sectoren die mogelijk
gevoelig kunnen zijn voor onwettige
praktijken. Volgens de onderzoekers
bezondigt een aantal belhuizen zich aan

activiteiten als illegaal geld wisselen en
belastingontduiking.
Uit antwoorden op Kamervragen naar
aanleiding van dit onderzoek blijkt dat
het aantal belhuizen in ons land sinds

1998 – het jaar waarin de telecomsector
werd geliberaliseerd – fors is gegroeid. 
Er zijn er naar schatting nu zo’n 600. 
De meeste daarvan staan in wijken in de
grote steden waar veel mensen van buiten-
landse afkomst wonen. In de belhuizen
staan cabines vanwaaruit gebeld kan wor-
den. De klant rekent af met de exploitant
en vertrekt weer.
Omdat belhuizen niet als winkel aan-
gemerkt worden vallen ze niet onder de
Winkeltijdenwet en mogen ze 24 uur per
dag geopend zijn. Het Van Traa-team
constateerde overigens dat er belhuizen
zijn die niet alleen belminuten ‘verkopen’,
maar ook snoep of telecomaccessoires. 
De gemeente vindt dat deze bedrijven
voor de keuze moeten worden gesteld: 
óf belhuis zijn óf winkel. �

Volgens OPTA is het Amsterdamse Van Traa-team bij het onderzoek naar de activi-

teiten van belhuizen in de hoofdstad ten onrechte tot de conclusie gekomen dat

OPTA toezicht moet houden op deze bedrijven. In de Telecommunicatiewet staat

dat OPTA toezicht houdt op aanbieders van openbare telecommunicatiediensten.

Belhuizen bieden deze diensten niet aan. Ze zijn eerder aan te merken als weder-

verkopers van telecommunicatiediensten van anderen. Ze kopen belminuten in bij

telecomoperators en verkopen die weer door aan hun klanten. In die zin kunnen

belhuizen op één lijn worden gesteld met hoteliers of caféhouders die hun 

klanten de gelegenheid bieden een telefoontje te plegen.

Belhuizen vallen niet onder toezicht OPTA

OPTA werkt momenteel aan de vaststelling van een nieuw
beleid rond de uitgifte van informatienummers voor 
masscalling- en mediadiensten. Deze nummers worden
gebruikt bij bijvoorbeeld belspelletjes op de televisie die
heel veel oproepen in een korte tijd opleveren. Centrale
vraag is of medianummers als aparte categorie moeten
worden uitgegeven zoals nu het geval is of dat de aparte

categorie medianummers (minimaal 11 oproepen per
seconde op piekmomenten) moet worden opgeheven.
Aan het begin van de zomer zijn de marktpartijen gehoord
over een eventuele herziening van het uitgiftebeleid. 
Naar verwachting zal het nieuwe beleid voor het eind van
dit jaar worden vastgesteld. �

Uitgiftebeleid masscalling- en medianummers
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Sinds geruime tijd stelt KPN de adresgege-
vens van abonnees met een geheim num-
mer aan derden ter beschikking voor direct
marketing, zonder de abonnee daarover
expliciet te informeren. Deze handelwijze
is, onder de in het onderzoek geconsta-
teerde omstandigheden, onrechtmatig. 
Dat is de voornaamste conclusie uit het
onderzoek van het College bescherming

persoonsgegevens (CBP) naar het beleid
van KPN wat betreft geheime nummers.
Het CBP voerde dit onderzoek uit samen
met de OPTA. Het CBP heeft KPN verzocht
om binnen 4 weken te laten weten op
welke wijze en binnen welke termijn zij 
de geconstateerde onrechtmatigheid zal
opheffen en klanten actief gaat informeren
over het beleid rond geheime nummers. 

Het CBP en de OPTA zijn van mening dat 
er een gerechtvaardigde, grotendeels door
KPN zelf opgeroepen verwachting leeft bij
de abonnee dat adresgegevens behorende
bij geheime nummers niet aan derden 
worden gegeven voor direct marketing. In
1993 nog liet PTT Telecom (nu KPN) consu-
menten expliciet weten dit niet te zullen
doen. Midden jaren ’90 heeft KPN haar

KPN informeert abonnees met geheim nummer onvoldoende

Het nieuwe Europese reguleringskader voor
elektronische communicatienetwerken en
–diensten zorgt voor een aantal belang-
rijke veranderingen in de werkwijze van
nationale toezichthouders zoals OPTA.
Relevante markten zijn niet langer ver-
ankerd in wetgeving maar moeten volgens
principes van het mededingingsrecht 
worden afgebakend. Het begrip aanmer-
kelijke marktmacht wordt gelijkgesteld aan
het begrip economische machtspositie uit
het mededingingsrecht en ook de verplich-

tingen die gelden voor partijen met aan-
merkelijke marktmacht liggen niet meer
vast in de wet. 

De nationale toezichthouders moeten bij
het opleggen van één of meer verplichtin-
gen een gemotiveerde keuze maken. Daar-
bij geldt dat de op te leggen verplichtin-
gen moeten aansluiten bij de aard van het
mededingingsprobleem en proportioneel
zijn ten aanzien van de doelstellingen uit
het nieuwe kader. 

De Europese richtlijnen bepalen dat natio-
nale toezichthouders op transparante wijze
met elkaar en de Europese Commissie
samenwerken bij de toepassing van de
richtlijnen. Daarbij moeten zij met name
streven naar overeenstemming over de
oplossingen die het meest geschikt zijn 
om specifieke situaties op de markt aan te
pakken. Om die reden hebben de nationale
toezichthouders, verenigd in de European
Regulators Group (ERG) en de Europese
Commissie afgesproken te werken aan een

In reactie op een toenemend aantal klachten over roaming-
tarieven heeft OPTA de mobiele aanbieders vorig jaar gevraagd 
op welke wijze zij roamingtarieven bekend maken. Uit de reacties
van aanbieders bleek dat deze op verschillende wijze invulling
geven aan het bekendmaken van roamingtarieven. De meeste 
aanbieders publiceren roamingtarieven op de website, maar de
actualiteit varieert echter sterk per aanbieder.

Het college heeft onlangs een brief verzonden aan de mobiele
aanbieders, met als doel het voor de mobiele aanbieders inzichte-
lijk te maken op welke wijze de roamingtarieven volgens OPTA
bekend moeten worden gemaakt. OPTA is kortweg van oordeel 
dat aanbieders ervoor moeten zorgen dat eindgebruikers te allen
tijde moeten kunnen beschikken over de actuele roamingtarieven
en daar de noodzakelijke maatregelen voor te treffen. Aan de
mobiele aanbieders is gevraagd om aan te geven of zij daar
inmiddels aan voldoen. �

ERG en Europese Commissie werken aan gezamenlijke

Aanbieders geïnformeerd over wijze bekendmaking 
roamingtarieven



In het kader van de jaarlijk-
se wholesale-tariefbeoorde-
ling door OPTA heeft ook de
beoordeling van de colloca-
tietarieven voor MDF-access
en interconnectie van KPN
weer plaats gevonden. 
Collocatie houdt in dat een
aanbieder van telecomdien-
sten zijn apparatuur plaatst
in een gebouw – doorgaans
een centrale – van KPN om
daarmee diensten van KPN
af te kunnen nemen, bij-
voorbeeld breedband-inter-
netaansluitingen. Daarbij
moet de andere aanbieder
ook gebruik kunnen maken
van de electriciteitsvoorzie-

ning in het gebouw, van
speciale kabels en van 
speciale aansluitkasten.
Bij de beoordeling van de
collocatietarieven is naar
voren gekomen dat een
aantal tariefvoorstellen vol-
doet aan de eis van kosten-
georiënteerdheid. Andere
tariefvoorstellen voldoen
daar niet aan. Over de
eerstgenoemde tarieven
zijn al geschillen beslecht
en is KPN in beroep
gegaan. Voor een aantal
collocatiediensten heeft
KPN geen tariefvoorstellen
gedaan omdat het bedrijf
betwist dat het hier om

gereguleerde diensten gaat.
OPTA heeft daarom besloten
dat de tarieven voor MDF-
collocatie worden opgelegd
en dat voor de overige
diensten is aangegeven wat
deze zouden moeten kosten
Nieuw bij de beoordeling is
dat KPN dit jaar is gevraagd
collocatie ook aan te bieden
in modulaire vorm waarbij
de andere aanbieder bij uit-
breiding bepaalde, afzon-
derlijke collocatie-onder-
delen kan afnemen in
plaats van een kant-en-
klare ruimte. KPN heeft 
dit ook aangeboden. �
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Collocatietarieven KPN beoordeeld

over direct marketing

gezamenlijke benadering voor het opleg-
gen van verplichtingen (remedies) op
grond van het nieuwe kader.
De wijze van marktafbakening en vast-
stelling van aanmerkelijke marktmacht is
bepaald in Richtsnoeren van de Europese
Commissie en in een Aanbeveling van de
Commissie over relevante markten. Oor-
spronkelijk was de Europese Commissie van
plan ook voor keuze van passende en pro-
portionele verplichtingen een aanbeveling
te maken. Nu de ERG en de Europese Com-

missie samenwerken aan een gezamenlijke
benadering is dat plan voorlopig van de
baan. Er is nog geen beslissing genomen of
de gezamenlijke benadering ook zal worden
gegoten in een gezamenlijke aanbeveling
van de ERG en de Europese Commissie.
Besluitvorming daarover volgt in het najaar.

In de gezamenlijke benadering zal op
generieke wijze worden ingegaan op de
mogelijke soorten mededingingsproblemen,
de beschikbare remedies en de koppeling

tussen mededingingsproblemen en oplos-
singen. Ook zullen algemene principes bij
het opleggen van remedies (zoals passend-
heid en proportionaliteit) nader worden
uitgewerkt. Daarnaast wordt getracht een
aantal inhoudelijke thema’s die van alge-
meen belang zijn voor alle markten te ver-
duidelijken zoals interoperabiliteit markten
en hefboomwerking van marktmacht. Bij
het uitwerken van de gezamenlijke benade-
ring wordt ook gebruikt gemaakt van de
visies van marktpartijen die zijn ingebracht
in de in juni van dit jaar gehouden ‘call for
inputs’. Deze visies zijn te vinden op
http://erg.eu.int �

benadering voor remedies

beleid veranderd zonder dat de abonnee
met een geheim nummer of consumenten
hiervan voldoende op de hoogte werden
gesteld. Ook recentelijk is dat niet
gebeurd.

Het CBP en de OPTA zijn dit onderzoek in
juli 2002 gestart naar aanleiding van
klachten en verzoeken om informatie. �
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Klachten over ‘slamming’,
het ongewenst overzetten
van abonnees naar een
andere aanbieder, nemen
af. Al langere tijd bestaan
er gedragsregels, waarbij
het belangrijkste is dat er
een bewijs van wilsuiting
overlegd kan worden dat
iemand zich wil aanmelden
of wil overstappen naar een
andere aanbieder. Die wer-
den niet altijd consequent
toegepast. OPTA ziet er nu
op toe dat aanbieders zich
ook aan die afspraken hou-
den. De gedragsregels zijn
te vinden op de website
van OPTA www.opta.nl

OPTS heeft de beleidsregels
Nummerportabiliteit recen-
telijk aangepast. De
belangrijkste aanpassing is
dat per 1 oktober aanstaan-
de het meenemen van een
nummer naar een andere
aanbieder van mobiele
telefonie altijd, ongeacht
of er sprake is van lopende
contractuele verplichtingen,
mogelijk moet zijn en dat

de levertijd maximaal 10
werkdagen mag zijn. De
volledige tekst van de
beleidsregels is te vinden
op de website van OPTA
www.opta.nl

Voor ADSL wordt volop
reclame gemaakt. De ene
prijsdaling buitelt over de
andere. ADSL is echter niet
voor iedereen beschikbaar.

OPTA ontvangt veel klach-
ten over niet leveren van
ADSL in nieuwe wijken
en/of afgelegen gebieden.
OPTA heeft geen bevoegd-
heden om de uitrol van
ADSL af te dwingen. OPTA
kan bijvoorbeeld niet eisen
dat een telefooncentrale
geschikt wordt gemaakt
maken voor breedband-
internet. �

In het jaar 2000 heeft OPTA het door TPG
vastgestelde toerekeningssysteem voor
kosten en opbrengsten goedgekeurd. 
Het toerekeningssysteem moet door TPG
worden gebruikt bij de uitsplitsing van de 
kosten en opbrengsten over het monopolie,
het overig opgedragen en het vrije post-
vervoer. Dit om ongeoorloofde kruissubsi-
diëring te voorkomen. Het Besluit algeme-
ne richtlijnen post (Barp) geeft aan OPTA
de bevoegdheid om aan de goedkeuring
voorschriften te verbinden. Dat is in 2000
ook gebeurd. De voorschriften hadden ten
doel om zeker te stellen dat het goedge-
keurde systeem voldeed aan de beginselen
uit de Postrichtlijn (marktconformiteit,
proportionaliteit en integraliteit) en dat

OPTA inzicht kreeg in de toepassing van
het systeem. 

De rechter heeft echter anders beslist. 
Het gevolg van de uitspraak is dat OPTA
uitsluitend bevoegd is tot het opleggen
van voorschriften die betrekking hebben
op de wijze waarop kosten en opbrengsten
moeten worden toegerekend. Dit betekent
dat OPTA niet bevoegd is om voorschriften
te verbinden aan de goedkeuring die
betrekking hebben op de kaders waarbin-
nen het systeem moet functioneren en de
wijze waarop controle op de toepassing
dient plaats te vinden. De rechter heeft
daarom bepaald dat OPTA niet bevoegd is
om aan TPG te vragen hoe zij in concrete

gevallen het toerekeningssysteem toepast.
OPTA mag ook niet voorschrijven op welke
wijze TPG over de wettelijk opgedragen
activiteiten moet rapporteren. Ook het
voorschrift dat betrekking heeft op de 
statistische meting van de poststromen 
die van invloed zijn op de toerekening 
van kosten tussen het monopoliedeel, het
overig opgedragen deel en het vrije deel is
vernietigd. De rechter is tenslotte van
mening dat OPTA niet bevoegd is voor te
schrijven dat TPG bij de toerekening van
gemeenschappelijke gebruikte productie-
middelen rekening moet houden met de
kosten die samenhangen met de financie-
ring met eigen vermogen. 

OPTA zal binnenkort een nieuwe beslissing
op bezwaar nemen met inachtneming van
de uitspraak van de rechter. Daarnaast zal
met het ministerie van Economische Zaken
worden besproken hoe gewaarborgd kan
worden dat effectief toezicht kan worden
gehouden op het voorkomen van kruis-
subsidiëring. �

Op 18 juli heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) in hoger beroep 

uitspraak gedaan in het geschil tussen TPG en OPTA over de voorschriften die door

OPTA verbonden waren aan de goedkeuring van het toerekeningssysteem voor kosten

en opbrengsten in 2000. Door de uitspraak van het CBB zijn op één na alle voor-

schriften die aan de goedkeuring waren verbonden komen te vervallen. 

CBB geeft in hoger beroep duidelijkheid over toerekeningssysteem post

Klachten top 5 zomer 2003

TOP 5 klachten zomer 2003
1 vaste telefonie (algemene voorwaarden; factuur; cps/slamming) 40% 
2 mobiel (algemene voorwaarden; factuur; nummerportabiliteit; SMS/spam) 36% 
3 internet / adsl (levertijd; algemene voorwaarden; tarieven) 14% 
4 factuur / (kenbaarheid) tarieven specifieke diensten (08x diensten; 090x) 8% 
5 overig (kabel, privacy, post) 2% 


