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De Europese Commissie heeft bij monde van Commissaris
Liikanen (DG Informatie Maatschappij) en Commissaris
Monti (DG Mededinging) aangegeven dat dit gezamenlijke
standpunt een belangrijke stap betekent voor het harmo-
niseringproces van de verschillende (tele-)communicatie-
markten in Europa. De Commissie ziet in de afspraak,
waarover ook de markt grondig geconsulteerd is, de juiste
balans in de afweging tussen infrastructuur- en diensten-
concurrentie.
Het standpunt identificeert en analyseert een aantal alge-
mene mededingingsproblemen in elektronische communica-
tie markten. Daarnaast schetst het een catalogus van
beschikbare standaard verplichtingen en stelt richtlijnen op
aan de hand waarvan nationale toezichthouders verplichtin-

gen kunnen kiezen om deze problemen op te lossen. Aan
de hand van dit standpunt zal de ERG, in nauwe samen-
werking met de Europese Commissie, zich bezig houden met
het ontwikkelen van diepgaander reguleringsafspraken voor
specifieke markten. Dit is al gebeurd in 2004 voor de groot-
handelstarieven voor het bellen naar een mobiel toestel.
De inwerkingtreding van de verschillende nieuwe nationale
telecommunicatie wetten stelt de nationale toezichthou-
ders voor een grote uitdaging. Het Europees afgesproken
verplichtingenkader zal de inspanningen van de toezicht-
houders om tot een meer coherente en geharmoniseerde
uitvoering van hun taken ondersteunen. Daarnaast ver-
groot het de voorspelbaarheid van de toekomstige regule-
ring van de sector in Europa. De gemaakte afspraak is niet
wettelijk bindend. Wel hebben de ERG en de Commissie
afgesproken dat als nationale toezichthouders ervan afwij-
ken zij dat goed moeten onderbouwen. Ook zal de argu-
mentatie voor afwijken van de afspraken moeten worden
gepubliceerd.
Het bepalen van op te leggen, passende verplichtingen om
concurrentie en marktontwikkeling te bevorderen, vormt
de derde en laatste stap in de nieuwe wijze van toezicht
houden onder het nieuwe Europese wettelijk kader. Eerst
worden de relevante markten afgebakend. Vervolgens wor-
den analyses gemaakt om in die markten dominanties te
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de nieuwe regels voor elektronische communicatie. De Europese 
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in de Europese markten voor elektronische communicatie. 



identificeren. Tenslotte, waar er sprake is van verstoorde
mededinging, legt de toezichthouder dominante partijen
proportionele verplichtingen op. Dit proportionaliteit-
principe is het belangrijkste uitgangspunt van de nieuwe
regels. Kort gezegd vereist het strenge regulering waar
nodig en licht waar mogelijk. Het ERG gezamenlijke stand-

punt over verplichtingen zorgt ervoor dat in elk land 
hierbij dezelfde afwegingen worden gemaakt. �

De tekst van het ERG Common Position on the approach to
appropriate remedies in the new regulatory framework is te
downloaden van de ERG-website: erg.eu.int 

2

De bron van dit kwaad ligt in de zogehe-
ten auto-dialer. Een programmaatje dat
–vaak ongemerkt– op de computer wordt
geïnstalleerd en dat zelfstandig contact
zoekt met een duur inbelnummer. Vaak
blijken onverwachte hoge telefoonrekenin-
gen dus achteraf veroorzaakt te zijn door
een dergelijke dialer. De site is in deze
gevallen verbonden met een (duur) 0900-,
0906- of 0909-nummer. In sommige geval-
len kosten deze nummers 70 eurocent per
minuut. OPTA is op grond van de huidige
wet niet bevoegd om klachten over te
hoge rekeningen van bellers naar informa-
tienummers te behandelen. Wel zijn de
Stichting informatiedienstencode (Stic) 
en de Stichting Onafhankelijke Commissie
Informatienummers (OCI) in het leven
geroepen. Deze organisaties zien er op toe
dat het gebruik van 090X-nummers in
overeenstemming is met de gedragsregels
die daarvoor gelden. Een van die regels is
dat voorafgaande aan de levering van de
informatiedienst, de inhoud en het tarief
duidelijk moet worden gemeld aan de bel-
ler. De Stic en OCI kunnen sancties opleg-
gen en in het uiterste geval OPTA vragen
de toekenning van een 090Xnummer in te
trekken. 
Over de hoogte van de telefoonrekening
kunt u schriftelijk uw beklag doen bij uw
telefoonmaatschappij. Gaat deze volgens u
niet goed om met de klacht, dan kunt u
daarover contact opnemen de Geschillen-
commissie Telecommunicatie. 

Alhoewel de organisaties achter deze
(dure) betaalsites erg vindingrijk zijn, kan
een internetbezoeker maatregelen nemen.
De volgende tips gelden op de eerste
plaats voor mensen die met een modem en
via een gewone of ISDN-lijn verbinding
maken met het internet.

HOE KUNT U VOORKOMEN DAT U ONGEMERKT OP

KOSTEN WORDT GEJAAGD? 
Installeer om te beginnen een zogeheten
firewall: een programma dat de uitwisse-
ling van gegevens tussen de computer
thuis en het internet in de gaten houdt.
Bij de meeste firewalls moet u het ‘onge-
wenste’ inbelprogramma toestemming
geven om verbinding te leggen met inter-
net, met het betaalnummer in dit geval.
Toestemming weigeren voorkomt veel 
problemen achteraf. Op de overheidssite
www.surfopsafe.nl staat informatie over
firewalls. Er zijn vele goede firewalls,
zowel commerciële als gratis versies. Een
goed beginpunt bij het vinden van een
firewall is http://antivirus.pagina.nl/ Ook
op www.security.nl vindt u diverse (gratis)
firewallproducten. Een andere oplossing is
de telefoonmaatschappij vragen 090X-num-
mers af te sluiten. Daardoor kan er op
geen enkele manier verbinding worden
gemaakt met een dergelijk nummer, ook
niet als je dat toch écht zou willen. 
ADSL- of kabelinternet-gebruikers kunnen
ook zelf actie ondernemen. Sommigen heb-
ben, bijvoorbeeld, nog een oud, analoog

modem in de computer zitten dat boven-
dien ook nog aangesloten is op het tele-
foonnet. In een dergelijke situatie kan een
plug-in nog steeds voor problemen zorgen.
Als een dergelijk modem niet strikt nood-
zakelijk is voor elektronisch bankieren bij-
voorbeeld, verwijder het modem dan.
Controleer verder regelmatig of de instel-
lingen van het inbelprogramma naar de
eigen internetaanbieder nog steeds de
goede instellingen zijn. Stel deze zo in dat
bij het afsluiten van de internetbrowser
automatisch wordt gevraagd of de verbin-
ding moet worden verbroken. Werkt deze
optie plotseling niet meer, dan kan er een
ongewenst inbelprogramma geïnstalleerd
zijn.

Speciale aandacht bij bewust gebruik van
deze plug-ins moet worden besteed aan 
de instellingen van deze inbelverbinding.
Gebruik de zelfde instellingen als de instel-
lingen van de standaardverbinding met de
gangbare internetprovider. De meeste plug-
ins bieden immers na het leveren van de
speciale betaalde informatiedienst ook toe-
gang tot het ‘normale’ internet. Dit gang-
bare internetbezoek loopt dan wel via het
(dure) informatienummer. Het is – om
onnodig hoge telefoonrekeningen te voor-
komen – verstandig om nadat de betaalde
informatie is ontvangen de verbinding met
internet te verbreken. �

Contactgegevens 
�Stic, Postbus 559, 3440 AN Woerden,

www.stic-nederland.nl of www.tic.nl
�Stichting OCI, Staringlaan 21-23, 2741

GC Waddinxveen, www.stichtingoci.nl
�Geschillencommissie telecommunicatie,

Surinamestraat 24, 2585 GJ Den Haag,
telefoon (070) 310 53 10

Ongewenst inbellen op internet hardnekkig probleem
In 2002 heeft OPTA in Connecties al aandacht besteed aan ongewenst inbellen op 

internet via dure telefoonnummers. Ondanks alle aandacht voor en voorlichting

over deze problematiek blijft ongewenst inbellen een hardnekkig probleem.

Onlangs sprak de Tweede Kamer over dit verschijnsel.
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Maatwerk

Binnenkort treedt de wijziging van de Telecom-
municatiewet in werking. Daarmee wordt het
nieuwe Europese reguleringskader voor de elek-
tronische communicatiesector ook in Nederland
van kracht. Nieuw is dat aanbieders met een
machtspositie niet meer automatisch verplichtin-
gen op het gebied van Open Network Provison
opgelegd krijgen. De vanzelfsprekendheid waar-
mee een dominante partij verplichtingen heeft
op het gebied van transparantie, non-discrimina-
tie, het bieden van toegang en kostenoriëntatie
verdwijnt. Wat daarvoor in de plaats komt, 
is maatwerk per markt.

OPTA gaat werken in drie stappen. OPTA bepaalt
eerst wat in mededingingsrechtelijke termen de
relevante markt is. Vervolgens stelt OPTA vast of
er op die markt een aanbieder is met een domi-
nante positie. Zo ja, dan legt OPTA hem passen-
de verplichtingen op die nodig zijn om het
(potentiële) marktfalen te corrigeren. Is er geen
dominante partij dan is er voldoende ruimte 
voor concurrentie en legt OPTA ook geen 
verplichtingen op.

De verplichtingen die OPTA kan opleggen ver-
schillen niet veel van de oude. Het gaat steeds
om verplichtingen op het gebied van transparan-
tie, non-discriminatie, het bieden van toegang
en vormen van prijsregulering. Het is aan OPTA
om per geval te bepalen welke verplichtingen
nodig zijn om een goede werking van de markt
te waarborgen. Daarmee komt er een grote ver-
antwoordelijkheid op de schouders van OPTA te
rusten voor de verdere ontwikkeling van de sec-
tor. Schieten de verplichtingen te kort om effec-
tieve concurrentie op de markt te bewerkstelli-
gen, dan zal de dominantie van de grootste aan-
bieder alleen maar toenemen. Worden er echter
verplichtingen opgelegd die eigenlijk niet nodig
zijn, dan kan door overregulering de dynamiek
uit de markt verdwijnen. Met andere woorden: 

de ingrepen van OPTA zullen met welhaast 
chirurgische precisie moeten worden afgestemd
op de aangetroffen kwalen in de markt. Een der-
gelijke verantwoordelijkheid maakt noodzakelijk
dat er goede checks and balances zijn. En die
zijn er.

Over de toepassing van de het nieuwe wettelijke
instrumentarium werkt OPTA samen met de NMa
die als geen ander ervaring heeft met het analy-
seren van markten. Aanbieders, afnemers en
andere belanghebbenden kunnen volgens de uit-
gebreide voorbereidingsprocedure van de Algeme-
ne wet bestuursrecht hun zienswijze naar voren
brengen over de ontwerp-besluiten over de per
markt op te leggen verplichtingen. Ook vooraf,
nu OPTA informatie over de markten aan het ver-
zamelen is, worden zij in staat gesteld te reage-
ren op de voorlopige standpunten en inzichten
van OPTA. De Europese Commissie oordeelt of de
ontwerp-besluiten in overeenstemming zijn met
de Europese richtlijnen en laat zich daarbij
ondersteunen door de toezichthouders van de
andere Europese lidstaten die kritisch kijken of
zij tot dezelfde conclusies gekomen zouden zijn.
En dan is er tenslotte nog de nationale rechter
die in laatste instantie de beslissingen van OPTA
toetst. 

Kortom, het wordt maatwerk aan alle kanten.

Kor Noorlag
Projectmanager marktanalyses
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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.



WERKWIJZE NIEUWE WET

Door de invoering van de nTw moet OPTA
haar reguleringsmaatregelen baseren op de
uitkomsten van marktanalyses die worden
uitgevoerd volgens de principes van het
mededingingsrecht. De marktanalyses
ondersteunen OPTA bij de afbakening van
de relevante productmarkten en geografi-
sche markten en bij het beantwoorden 
van de vraag of op die relevante markten,
partijen met aanmerkelijke marktmacht
zijn. Is dit laatste het geval, dan moet
OPTA passende reguleringsmaatregelen
opleggen.

De werkwijze bij het afbakenen van 
relevante markten en het vaststellen van
aanmerkelijke marktmacht is toegelicht in
richtsnoeren van de Europese Commissie.
De 18 markten die OPTA, volgens de nieu-
we systematiek van de nTw, in ieder geval
moet analyseren worden benoemd in een
aanbeveling van de Europese Commissie.
Bij het uitvoeren van de marktanalyses
hanteert OPTA deze aanbeveling als 
vertrekpunt.

WELKE MARKTEN?
De 18 markten uit de Aanbeveling zijn 
binnen het project Marktanalyses geclus-
terd tot 5 samenhangende marktgebieden.
De clustering ziet er als volgt uit:

�Cluster vaste telefonie
� toegang tot het openbare telefoonnet 

op vaste locatie voor eindgebruikers 
(markten 1+2);

� openbaar beschikbare telefoondiensten
geleverd op vaste locatie aan eind-
gebruikers (markten 3 t/m 6);

� gespreksopbouw op het openbare tele-
foonnetwerk verzorgd op vaste locatie
(markt 8);

� gespreksafgifte op afzonderlijke open-
bare telefoonnetwerken verzorgd op
vaste locatie (markt 9);

� gespreksdoorgiftediensten in het vaste
openbare telefoonnetwerk (markt 10).

�Cluster huurlijnen
� afgevende segmenten van huurlijnen 

op wholesale-niveau (markt 13);
� bundelsegmenten van huurlijnen op

wholesale-niveau (markt 14);

� de minimum verzameling van huurlijnen
aan eindgebruikers (markt 7).

�Cluster mobiele telefonie
� gespreksafgiftediensten op afzonderlijke

mobiele netwerken(markt 16);
� toegang tot en gespreksopbouw op

openbare mobiele telefoonnetwerken
(markt 15).

�Cluster breedband
� ontbundelde toegang tot de aansluitlijn

(inclusief gedeelde toegang) ten 
behoeve van de levering van breedband
en spraakdiensten (markt 11);

� wholesale breedbanddiensten (zoals 
bitstream toegang) (markt 12).

�Cluster omroep
� distributiediensten voor het afleveren

van omroepsignalen aan eindgebruikers
(markt 18).

Voor de aanpak van de marktafbakening en
de marktanalyse van de nationale wholesale-
markt voor internationale roaming (markt
17) is, vanwege het grensoverschrijdende
karakter van deze dienstverlening, een
gezamenlijke aanpak van de verschillende
Europese toezichthouders noodzakelijk. De
afstemming over een gezamenlijke aanpak
maakt deel uit van het werkprogramma van
de ‘European Regulators Group’ (ERG).
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Project Marktanalyses
Op 4 februari is een aantal bepalingen van de zogeheten Kabelwet 

in werking getreden. Deze bepalingen geven OPTA de bevoegdheid om te starten

met de marktanalyses zoals voorzien in de nieuwe Telecommunicatiewet (nTw).

Daarmee is het formele startschot voor het project Marktanalyses gegeven. 

Proef met onbeperkt internetten tegen een vast bedrag
KPN mag van OPTA een proef starten
voor het aanbieden van onbeperkt
internettoegang via de telefoonlijn
voor een vast bedrag per maand. Het
gaat hierbij om de dienst Flat Rate
Internet Access Call Termination
(FRIACT). Bij deze dienst wordt toe-
gang tot het internet aangeboden door
zogenaamde internet dienstaanbieders
tegen een vast bedrag.

KPN heeft een tariefvoorstel voor deze
dienst bij OPTA ingediend. OPTA moet
beoordelen of het tarief dat KPN rekent
voor het gebruik van het netwerk van KPN
(de retentie) op kosten is gebaseerd. OPTA
toetst hierop door te kijken of het tarief
dat KPN voor de retentie vraagt hoger is
dan de kosten die zij moet maken om
FRIACT aan te bieden. De retentie en de
vergoeding van de ISP – die niet aan
OPTA-regulering onderhevig is – vormen
samen het eindgebruikerstarief.

OPTA ziet twee problemen bij dit tarief-
voorstel. Op de eerste plaats heeft KPN
aan het aanbod aan andere marktpartijen
van de benodigde netwerkcomponenten
voor de dienst FRIACT een boeteclausule
gekoppeld. Alhoewel het daadwerkelijk
opleggen van de boete door KPN zelf
uiterst klein wordt geacht, voelen markt-
partijen er niets voor om deze netwerk-
onderdelen compleet met boeteclausule af
te nemen. OPTA heeft in het verleden al
aangegeven dat deze boeteclausule in
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Nadat hierover binnen de ERG overeen-
stemming is bereikt, maakt OPTA naar 
verwachting later dit jaar een aanvang met
de afbakening en analyse van deze markt.

BETROKKENHEID MARKTPARTIJEN

Het uitgangspunt van de nTw is dat per
relevante markt ‘maatwerk’-regulering
wordt geboden die aansluit bij de in de
markt geconstateerde (potentiële) mede-
dingingsproblemen. Deze regulering gaat
niet verder dan noodzakelijk is om deze
problemen te voorkomen dan wel op te
lossen. Op basis van de uitkomsten van 
de marktanalyses wordt meer regulering
geboden waar dat noodzakelijk is en min-
der regulering waar dat mogelijk is. Om dit
maatwerk te kunnen bieden, is de betrok-
kenheid van marktpartijen bij het proces
onontbeerlijk. Marktpartijen worden op een
aantal momenten betrokken bij het proces
van de marktanalyses 

In maart 2004 verzocht OPTA de markt-
partijen in de verschillende clusters om
kwantitatieve informatie te verstrekken
over onder meer omzet, afzet, en in- en
verkoopprijzen. Verder heeft OPTA gevraagd
om kwalitatieve informatie over onder
meer marktposities, marktontwikkelingen
en toetredingsbarrières. Met betrekking 
tot de afbakening van relevante markten
maakt OPTA in de vragenlijsten zoveel
mogelijk gebruik van concrete werkhypo-
theses waarin een voorlopige visie wordt
gegeven over de desbetreffende marktafba-

kening. Marktpartijen wordt gevraagd hun
zienswijze te geven over deze werkhypo-
theses. In geval van voorgenomen ver-
plichtingen verzoekt OPTA marktpartijen
hun mening te geven over de al dan niet
potentiële mededingingsproblemen in de
desbetreffende markt en de op te leggen
(passende) verplichtingen waarmee deze
problemen kunnen worden weggenomen.

Naar aanleiding van de verstuurde vragen-
lijsten bleek dat een aantal marktpartijen
voorzag meer tijd nodig te hebben voor
beantwoording van de vragenlijsten dan de
zes weken die OPTA hiervoor heeft gege-
ven. OPTA heeft marktpartijen uitgenodigd
om, indien uitstel gewenst is, aan OPTA
aan te geven, waar de knelpunten in de
beantwoording van de vragenlijsten liggen
en schriftelijk een aanvraag tot uitstel te
doen. In de aanvraag tot uitstel dient
tevens aangegeven te worden, welke plan-
ning voor de marktpartij wel haalbaar is.

Omstreeks november 2004 worden de ont-
werpbesluiten over de verschillende rele-
vante markten conform een openbare voor-
bereidingsprocedure aan marktpartijen ter
consultatie voorgelegd. De ontwerpbeslui-
ten bevatten per relevante markt een afba-
kening van die markt, de analyse van aan-
merkelijke marktmacht en de op te leggen
verplichtingen. In de openbare voorberei-
dingsprocedure kunnen marktpartijen hun
visie over en eventuele bedenkingen tegen
de ontwerpbesluiten inbrengen. 

PLANNING BESLUITVORMING

Omstreeks december 2004 worden de ont-
werpbesluiten genotificeerd bij de Europese
Commissie en de andere Europese toezicht-
houders. De Europese Commissie en de
andere Europese toezichthouders hebben
daarna een maand de tijd om hun opmer-
kingen bij de ontwerp-besluiten aan OPTA
kenbaar te maken. Tenzij de Europese Com-
missie van mening is dat de voorgestelde
maatregelen strijd opleveren met het Euro-
pese recht, worden de besluiten tot het al
dan niet aanwijzen van partijen met aan-
merkelijke marktmacht in maart 2005 
vastgesteld en bekendgemaakt. �

Nadere informatie
Uitgebreidere informatie over het project
Marktanalyses is te vinden op de website
van OPTA (www.opta.nl). Daar vindt u
onder meer de tekst van de nTw, de richt-
snoeren, de aanbeveling van de Europese
Commissie, brieven aan marktpartijen en
de uitgestuurde vragenlijsten.

strijd is met telecomwetgeving. Deze 
boetebepaling moet dan ook van tafel
alvorens de proefneming van start gaat. 
Vervolgens is een cruciale vraag bij de
prijsbepaling van onbeperkt internet voor
een vast bedrag het aantal abonnees dat
maximaal op één lijn kan worden aangeslo-
ten zonder dat deze abonnees last van
elkaar hebben. Het aantal klanten op één
lijn is de zogeheten concentratiefactor.
KPN hanteert bij dit voorstel een factor
van 12. Met andere woorden: in de visie
van de grootste telefonie-aanbieder kun-
nen 12 mensen op één lijn worden aange-

sloten zonder dat ze last van elkaar heb-
ben. De één zoekt verbinding met internet
om zeven uur ’s morgens, de ander na de
lunchpauze of na werktijd. Andere aanbie-
ders betwijfelen, zelfs indien de internet-
ter beperkingen worden opgelegd, of een
dergelijk aantal abonnees niet in elkaars
internetvaarwater terecht komt en hante-
ren een lagere concentratiefactor, van vier
bijvoorbeeld, of acht. Omdat KPN geen
adequate onderbouwing heeft kunnen bie-
den voor het hanteren van een specifieke
concentratiefactor, heeft OPTA KPN laten
weten dat het FRIACT voorstel niet kan

worden beoordeeld, en daarom niet mag
worden ingevoerd.
Omdat OPTA inziet dat het voor KPN moei-
lijk is iets te onderbouwen wat er nog niet
is, stemt OPTA in met een door KPN te
houden proef om na te gaan welke concen-
tratiefactor realistisch is. �
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In Best wordt de Oirschotseweg gereconstru-
eerd. Dat heeft tot gevolg dat de water- en
gasbuizen én een kabel van KPN moeten
worden verlegd. De leidingeigenaren kunnen
kiezen uit twee plaatsen voor een nieuw
tracé. De keuze valt op een plek waar al een
kabel van Essent ligt die door de komst van
de nieuwe kabel en buizen moet worden
verlegd. Water- en gasbuizen liggen op ver-
schillende diepten in de grond waardoor de
kabel van Essent op een aantal plaatsen in
de weg ligt.

De gemeente Best vraagt Essent de kabel
voor eigen rekening te verleggen op grond
van het wettelijke adagium ‘Liggen om niet,
verleggen om niet’. Dus liggen kost niets en
ook het verleggen is voor eigen rekening
van de aanbieder.
De gemeente is eigenaar van de grond en
ziet zichzelf in deze verplaatsingskwestie als
gedoogplichtige. Dus als de partij die moet
toestaan dat kabels en buizen door haar
grondgebied worden getrokken. Op grond

van deze redenering vindt de gemeente dat
Essent moet opdraaien voor de kosten.
Bovendien ziet Best een rechtstreeks ver-
band tussen de reconstructie van de weg en
de verplaatsing van de kabel van Essent.
Essent ziet dat anders. Het bedrijf werkt wel
mee aan de verplaatsing, maar vindt niet
dat zij voor de kosten moet opdraaien. OPTA
krijgt het verzoek het geschil daarover te
beslechten.

In de Telecommunicatiewet wordt bij de
invulling van het uitgangspunt ‘Liggen om
niet, verleggen om niet’ onder meer een
direct oorzakelijk verband verondersteld tus-
sen enerzijds de werkzaamheden die door of
vanwege de gedoogplichtige worden uitge-
voerd en anderzijds de verplaatsing alsmede
de kosten daarvoor. Volgens OPTA is die
relatie in dit geschil niet aanwezig.
Essent moest haar kabel verleggen, omdat
die bij de aanleg van ándere leidingen in de
weg lag en níet ten aanzien van de weg-
werkzaamheden. De gemeente heeft de weg-

reconstructie, waar het de kabels van Essent
betreft, ongehinderd kunnen uitvoeren. De
opdracht voor de verplaatsing van de gas-
en waterbuizen en de KPN-kabel én dus óók
de tracékeuze die daaraan vooraf ging, is
gegeven, respectievelijk gemaakt door die
andere leidingbeheerders. Dus niet door de
gemeente.

Deze andere leidingbeheerders zijn wettelijk
niet gedoogplichtig. Dat de gemeente hen
opdracht heeft gegeven hun leidingen te
verplaatsen, doet hier niet aan af. Daaruit
volgt dat er geen causaal verband is tussen
de wegreconstructie en de activiteiten die
Essent moest (laten) uitvoeren. 
Dit betekent dat de gemeente Best in dit
geschil naar Essent toe een gewone verzoe-
ker van de verplaatsing is en zich niet kan
beroepen op artikel 5.7, eerste lid van de
Telecommunicatiewet Tw. In dit artikel zijn
de criteria opgesomd, waaraan OPTA geschil-
len over verplaatsing van kabels toetst.
Essent hoeft dus ook niet zelf te betalen
voor de verplaatsing van haar kabel, maar
kan de rekening neerleggen bij de gemeen-
te, die haar kan doorsturen aan de drie
eigenaren van de andere leidingen. �

Niet Essent Kabelcom maar andere eigenaren van leidingen en kabels moeten

opdraaien voor de kosten van de verplaatsing van een kabel van Essent in de

gemeente Best. Dat heeft OPTA besloten in een geschil tussen Best en Essent.

Essent draait niet op voor kosten van verplaatsing

KPN berekent de aan wanbetaling verbon-
den kosten op redelijke en gestructureerde
manier door in haar wholesaletarieven aan
afnemers. Dit blijkt uit een onderzoek dat
OPTA in het eerste kwartaal van dit jaar
heeft afgerond. OPTA is dan ook van
mening dat de concurrenten van KPN die
gebruik maken van het KPN netwerk om
hun diensten te leveren, door de opslag in
het wholesaletarief voor de kosten van
wanbetaling niet worden gediscrimineerd
en geen oneigenlijke belemmeringen op
hun pad vinden.

Het onderzoek dat OPTA uitvoerde, had een
drieledig doel:
� onderzoeken of KPN door het (onte-

recht) vragen van zekerheden mogelijk

ontoelaatbare belemmeringen aan
marktpartijen oplegt of discriminatoir
handelt;

� onderzoeken hoe, en in welke mate, het
verlies op vorderingen in de gereguleer-
de wholesaletarieven naar afnemers
wordt opgenomen en of dit aansluit bij
het vereiste van kostenoriëntatie;

� nagaan of er sprake is van dubbel-
tellingen. Dubbeltellingen kunnen zich
op twee manieren voordoen, namelijk
door het vragen van zekerheden en 
het hanteren van een opslagpercentage
voor dubieuze debiteuren in de 
tarieven.

De door KPN gehanteerde methodiek past
binnen OPTA’s zienswijze over zekerheid-

stellingen voor de levering van gereguleer-
de wholesalediensten: KPN verwerkt niet
meer kosten in haar tarieven dan die waar-
mee zij wordt geconfronteerd. De opslag
die in de tarieven wordt opgenomen, staat
in een redelijke verhouding tot het risico
op wanbetaling dat KPN daadwerkelijk
loopt. Hierdoor voldoet het bedrijf aan de
vereiste van kostenoriëntatie van de tarie-
ven. Doordat er niet meer kosten in reke-
ning worden gebracht dan er daadwerkelijk
worden gemaakt, is er ook geen sprake van
dubbeltellingen. �

De openbare versie van de brief waarin de
resultaten van het onderzoek aan KPN 
worden medegedeeld, is opgenomen op 
de website van OPTA: www.opta.nl

KPN verrekent debiteurenrisico op redelijke wijze
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De rechtbank in Den Haag
heeft bepaald dat belasting-
aangiftebiljetten op grond van
de Postwet moeten worden
beschouwd als brieven en niet
als drukwerk zoals OPTA eerder
in een standpunt had bepaald.
De vraag of een poststuk een
brief of drukwerk is, is belang-
rijk omdat alleen TPG op grond
van het postmonopolie brieven
tot en met 100 gram mag ver-
werken. Drukwerk mag door
iedereen worden afgehandeld.

De Belastingdienst vroeg OPTA
eind 2002 om een standpunt
over de vraag of een belasting-
aangiftebiljet een brief of druk-
werk is. OPTA stelde zich op
grond van bepalingen in de
Postwet op het standpunt dat
het aangiftebiljet kan worden
beschouwd als drukwerk en
meldde dat aan de Belasting-
dienst. Daarop verzocht TPG
ook haar standpunt over dit
vraagstuk naar voren te mogen
brengen. Dit leidde tot een
consultatie onder een aantal
marktpartijen. De uitkomsten
daarvan waren voor OPTA geen
reden om op haar aanvankelijke
standpunt terug te komen.
De Belastingdienst schreef ver-
volgens een Europese aanbeste-

dingsronde uit voor het vervoer
en het bezorgen van de belas-
tingaangiftebiljetten. TPG
reageerde daarop met een ver-
zoek aan de Belastingdienst de
aanbestedingsprocedure op te
schorten totdat de rechter uit-
spraak had gedaan in de proce-
dure die TPG inmiddels was
gestart tegen OPTA om het
standpunt van tafel te krijgen.
Toen de Belastingdienst daar-
aan geen gehoor gaf, spande
het postbedrijf een kort geding
aan tegen de Staat met als uit-

komst dat de Belastingdienst
de aanbestedingsprocedure 
– voor zover die betrekking had
op biljetten van 100 gram en
minder – moest opschorten.
In de procedure die TPG tegen
OPTA had aangespannen, vroeg
het bedrijf de rechter niet
alleen te oordelen dat het
standpunt van OPTA onjuist
was en van de website moest
worden verwijderd, maar ook
uit te spreken dat OPTA met
het innemen van dit standpunt
onrechtmatig had gehandeld

jegens TPG en dat de toezicht-
houder haar wettelijke
bevoegdheden had overschre-
den. Over de laatste twee eisen
heeft de rechter geoordeeld dat
OPTA niet onrechtmatig heeft
gehandeld en dat met het
openbaar maken van een stand-
punt in deze kwestie de wette-
lijke bevoegdheden niet zijn
overschreden.
De rechter gelastte OPTA wel op
diverse plaatsen een rectificatie
te plaatsen. De tekst hiervan
staat ook boven dit artikel. �

Rechtbank oordeelt

Belastingbiljetten zijn wél brieven

Arend’s oog

Naar aanleiding van de door TPG Post aangespannen
civielrechtelijke procedure inzake het oordeel aangaande
de postale status van belastingaangifteformulieren, dat
het college van OPTA op 24 april 2003 publiceerde, heeft
de Rechtbank van ’s-Gravenhage het college geboden op
in het oog springende wijze de volgende rectificatie in
Connecties te publiceren:

“De rechtbank te ‘s-Gravenhage heeft bij vonnis van 17 maart
2004 bepaald dat het vervoer van belastingaangiftebiljetten –
voorzover deze ieder afzonderlijk ten hoogste 100 gram wegen en
waarin behalve de NAW-gegevens tevens een of meer andere toe-
voegingen zoals sofi-nummer of aangiftenummer, geboortedatum,
rekeningnummer en barcode zijn vermeld – moeten worden
gekwalificeerd als ‘brieven’ in de zin van de postale regelgeving.”

RECTIFICATIE OPTA STANDPUNT BELASTINGAANGIFTEBILJETTEN



Consumenten moeten gemakkelijk van de
ene naar de andere dienstverlener kunnen
overstappen, zonder onnodige drempels. Hoe
gemakkelijker die overstap te maken is, des
te eenvoudiger kan de consument het beste
product voor de beste prijs krijgen. Recente
ontwikkelingen brengen dit recht in gevaar.
In een onlangs genomen besluit heeft OPTA
aan KPN Mobile een last onder dwangsom
opgelegd, omdat zij de beleidsregels num-
merportabiliteit niet naleefde. De bestraffen-
de maatregel die OPTA oplegde, is vervolgens
door de rechter vernietigd voorzover het
gaat om het kunnen porteren tijdens de con-
tracttermijn. OPTA blijft bij haar standpunt
en gaat in hoger beroep bij de hoogste rech-
ter, namelijk het College van Beroep voor
het Bedrijfsleven (CBB).
De Telecommunicatiewet vereist dat eind-

gebruikers van mobiele telefonie hun num-
mer moeten kunnen meenemen naar hun
mobiele aanbieder van keuze. Nederland was
één van de allereerste landen in Europa waar
de mogelijkheid van nummerportering
beschikbaar was voor mobiele bellers. OPTA
constateerde echter dat een aantal mobiele
partijen porteringen nodeloos ingewikkeld
maakten. Een portering kan bijvoorbeeld
enkele weken duren en sommige operators
weigeren om het nummer mee te geven bij
betalingsachterstanden.
Om deze problematiek aan te pakken, paste
OPTA in oktober 2003 haar beleidsregels op
dit gebied aan. In deze beleidsregels ver-
klaarde OPTA dat portering altijd mogelijk
moet zijn, ongeacht de looptijd van het 
contract, en dat porteringen niet langer dan
tien dagen in beslag mogen nemen. OPTA

stelt uitdrukkelijk dat alle contractuele ver-
plichtingen in stand blijven. Volgens OPTA
heeft de eindgebruiker contractuele verplich-
tingen waaraan hij of zij altijd moet vol-
doen, maar staat dat los van het recht dat
een consument heeft om te kunnen porte-
ren. Dit betekent dat consumenten moeten
kunnen bellen met behoud van hun nummer,
via de aanbieder van hun keuze: portering
moet dus altijd mogelijk zijn. OPTA
beschouwt de consequenties van de uitspraak
van de rechter als concurrentiebeperkend en
als kostbaar en oneerlijk voor de mobiele
beller. Bovendien is OPTA van mening dat de
vernietiging van haar besluit gebaseerd is op
een verkeerde uitleg van de wet. OPTA houdt
vast aan haar standpunt en daarom gaat zij
in hoger beroep bij het CBB. �

OPTA gaat in hoger beroep bij het CBB

Consument moet mobiele nummer gemakkelijk mee kunnen nemen

Consultatie actualisering nummer-register geporteerde nummers
In het consultatiedocument met betrekking
tot actualisering van het nummerregister
met geporteerde nummers, stelt OPTA voor
de procedure te wijzigen door zoveel
mogelijk gebruik te maken van de gege-
vens uit het systeem dat wordt beheerd
door de Vereniging COIN. Het systeem van
COIN is een gezamenlijke database van
marktpartijen waarin door marktpartijen
geporteerde nummers worden
bijgehouden.
Wanneer geen gebruik kan worden gemaakt

van dit systeem, stelt OPTA een nieuwe
procedure voor om nummerporteringen aan
OPTA te melden. OPTA beoogt met haar
voorstellen het nummerregister zo actueel
mogelijk te houden en de transparantie
van porteringsinformatie te verbeteren.
Nummerporteringen kunnen in het vervolg
automatisch aangeleverd worden.
Daarnaast doet OPTA in het consultatie-
document een voorstel om een bestaand
probleem met geporteerde nummers op te
lossen. Het gaat daarbij om de problema-

tiek die ontstaat met geporteerde nummers
als aanbieders de markt verlaten. Sommige
gebruikers kunnen hierdoor niet meer bel-
len. Belanghebbenden hadden tot uiterlijk
5 april de tijd om een reactie in te dienen.
OPTA heeft besloten deze reactietermijn te
verlengen tot en met 30 april 2004.
Het consultatiedocument is beschikbaar op
de website van OPTA: http://www.opta.nl
achter de ingang ‘Nieuws en publicaties’,
het thema ‘Nummers en registraties’ en het
documenttype ‘consultatiedocumenten’. �

Klachten
Het jaar 2004 wordt ingeluid met een
voortzetting van het aantal klachten over
nummerportabiliteit. Wederom komen de
meeste vragen en klachten van eindgebrui-
kers binnen over het moeilijk kunnen over-
stappen naar een andere aanbieder van
mobiele telefonie. Daarnaast is in de cate-
gorie mobiele telefonie een opvallende
stijging te ontdekken in de klachten over
het bereik van enkele aanbieders en het
bellen in grensgebieden. 
In de maand maart blijven zich in de cate-
gorie vaste telefonie problemen voordoen
omtrent slamming, alhoewel deze richting
het einde van de maand afnemen. Veel

mensen vragen naar informatie over het al
dan niet over kunnen stappen naar een
CPS-aanbieder met behoud van BelBudget.
Net als in het voorgaande jaar blijven de
klachten over het overstappen naar een
concurrerende ADSL-aanbieder zich voor-
doen. 
De komst van de nieuwe Telecommunica-
tiewet leidt verder tot veel vragen over de

gevolgen hiervan voor het bedrijfsleven,
marktpartijen en eindgebruikers. Veel men-
sen zijn benieuwd naar de consequenties
die deze nieuwe wet heeft voor de tele-
communicatiesector in haar geheel. OPTA
gaat hieraan aandacht besteden op haar
website en in de volgende nummers van
Connecties. �

TOP 5 Maart 2004 klachten en vragen bij de frontoffice %
1 mobiele telefonie (nummerportabiliteit, roaming, bereik) 39
2 vaste telefonie (CPS-aanbieders, slamming, algemene voorwaarden) 30
3 internet/ADSL 19
4 nieuwe Tw/marktindeling 7
5 overig (informatie)nummers, selectieve nummerblokkering, kabel) 5
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