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In de ‘oude’ Telecommunicatiewet stonden letterlijk de
markten genoemd waarvan OPTA moest bepalen of er
een dominante speler aanwezig was. Ook waren de
dominantiecriteria eenduidig; al of niet een marktaan-

deel van minimaal 25%. Uit de vaststelling van domi-
nantie volgde rechtstreeks welke verplichtingen golden
voor bedrijven met grote marktmacht. Volgens de ver-
nieuwde Telecommunicatiewet moet OPTA relevante
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Op grond van marktanalyses heeft OPTA geconstateerd dat er geen 

daadwerkelijke concurrentie is in de markt voor gespreksafgifte 

op mobiele netwerken. Mobiele belbedrijven bezitten hierop een

monopolie en ondervinden geen concurrentiedruk bij het afwikke-

len van gesprekken op hun netwerken. Ze zijn daardoor in staat

buitensporige tarieven te vragen voor het afwikkelen van gesprek-

ken. Daarom geldt voor mobiele belbedrijven de plicht om het

afwikkeltarief te baseren op onderliggende kosten. De tarieven

voor bellen van ‘vast naar mobiel’ zullen daardoor de komende

jaren verder omlaag gaan. De komende maand vindt over de uit-

komsten van de marktanalyse een consultatie plaats.
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markten analyseren en afbakenen op grond
van principes uit het mededingingsrecht. Op
grond van de aanbeveling van de Europese
Commissie onderzocht OPTA de markt voor
toegang en gespreksopbouw en de markt
voor gespreksafgifte (mobiele terminating).
Aan ondernemingen met aanmerkelijke
marktmacht legt OPTA passende verplichtin-
gen op. Passend wil zeggen: gebaseerd op
de aard van het in die markt geconstateerde
probleem. Verplichtingen moeten bovendien
altijd proportioneel en gerechtvaardigd zijn.
Deze aanpak biedt maatwerk en voorkomt
overregulering.

TOEGANG EN GESPREKSOPBOUW

OPTA constateert dat er in de markt van toe-
gang en gespreksopbouw sprake is van daad-
werkelijke concurrentie en zal daarom geen
verplichtingen aan marktpartijen opleggen. 
De verplichtingen die voor KPN Mobile nog
golden op basis van de oude wet worden 
ingetrokken. 

GESPREKSAFGIFTE MOBIEL NETWERK

Uit het marktonderzoek blijkt dat in de markt
voor gespreksafgifte op het eigen mobiele net-
werk geen daadwerkelijke concurrentie
bestaat. De mobiele belbedrijven op deze
markten hebben een monopoliepositie (aan-
merkelijke marktmacht). Die marktmacht stelt
hen in staat om voor de dienst gespreksafgifte
buitensporig hoge tarieven aan afnemers te
vragen. Door de hoge tarieven voor gespreks-
afgifte betalen eindgebruikers te veel voor het

bellen naar een mobiel nummer, vooral als ze
vanaf een vast toestel bellen.

TOEGANGSVERPLICHTING

Om de mededingingsproblemen op de markten
voor gespreksafgifte op het eigen mobiele net-
werk op te lossen, legt OPTA de verplichting op
om op verzoek tegen redelijke voorwaarden
toegang tot het netwerk te verlenen, zodat
andere partijen de dienst gespreksafgifte kun-
nen afnemen. Daarnaast geldt de verplichting
dat de prijs voor gespreksafgifte gebaseerd
moet zijn op de onderliggende kosten. De
tarieven zullen stapsgewijs worden verlaagd 
tot dit niveau in juli 2008 is bereikt. Dat OPTA
ingrijpt in de hoogte van de afwikkeltarieven 
is geheel in lijn met de visie van de Europese
Commissie en besluiten in andere EU-landen.
Onder druk van NMa en OPTA waren markt-
partijen al eerder overgegaan tot verlaging 
van de kosten voor gespreksafgifte.

CONSULTATIE

Belanghebbenden kunnen tot medio april
schriftelijk hun bedenkingen tegen de ontwerp-
besluiten kenbaar maken. De ontwerpbesluiten
kunnen bij OPTA ingezien worden en zijn ook
te downloaden via de website. Naar aanleiding
van de opmerkingen uit de consultatie wordt
het ontwerpbesluit eventueel aangepast. 
Daarna wordt het besluit genotificeerd bij de
Europese Commissie die een maand de tijd
heeft om te reageren voordat het besluit 
formeel van kracht wordt. �
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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.

Connecties nieuwe stijl!
Connecties zal er vanaf de volgende editie anders uit gaan zien. De vormgeving
wordt aangepast en de bladformule wordt meer journalistiek. Connecties wordt
bovendien een kwartaalblad. Het eerste nummer van de vernieuwde Connecties
zal medio mei verschijnen. Daarnaast start OPTA vanaf juni met het publiceren
van een maandelijkse digitale nieuwsbrief.
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De communicatiesector wordt steeds meer een normale markt. 
De tijd waarin alleen de kabelmaatschappijen televisiediensten
doorgaven of alleen KPN en CPS-aanbieders, zoals Tele 2, telefo-
nie aanboden is voorbij. De consument kan nu bij een aanbieder
naar keuze terecht voor meerdere producten, zoals vaste en
mobiele telefonie, breedbandinternet en televisie. Aanbieders
gaan deze producten ook bundelen. Bundelen is het aanbieden
van meerdere producten als één product. Bundeling geeft aan-
bieders de mogelijkheid om productdifferentiaties op de markt te
brengen en producten beter op elkaar aan te laten sluiten. De
consument kan profiteren van meer keuze en gebruikersgemakken,
zoals ‘one stop shopping’ en één rekening, en van bundelkorting
ten opzichte van de afname van losse producten. Bij eventueel
ongemak weet de consument bij welke aanbieder hij moet zijn.

In onderzoek1 van EIM in opdracht van OPTA worden onder 
andere de criteria ‘korting’ en ‘één rekening’ genomen om vast 
te stellen of sprake is van een bundel. Uit het onderzoek komt
naar voren dat consumenten weliswaar vaak meerdere producten
afnemen bij één aanbieder, maar zelden korting krijgen of één
rekening ontvangen. Om twee voorbeelden te noemen. Ongeveer
30 procent van de consumenten neemt zowel vaste als mobiele
telefonie af bij één aanbieder, maar slechts 2 procent van de 
consumenten geeft aan hiervoor korting te krijgen en slechts 
4 procent geeft aan de producten op één rekening te ontvangen.
Televisie en breedbandinternet wordt door 17 procent van de
huishoudens bij één aanbieder afgenomen, hierbij geeft slechts 
6 procent aan korting te krijgen en 20 procent geeft aan één
rekening te ontvangen.
In 2005 zullen aanbieders naar verwachting meer bundels in de
markt gaan zetten. De mate waarin dit direct tot marktverschui-
vingen zal leiden, zal mede afhangen van de bereidheid van eind-
gebruikers om van aanbieder te wisselen en hun belangstelling
voor ‘one stop shopping’.

Aan bundeling kleven ook gevaren. Bundeling kan de markt aller-
eerst ondoorzichtig maken. Als een bundel tegen een vast bedrag
per maand wordt aangeboden is het voor een consument niet
meer transparant welk bedrag hij voor welk product in de bundel
betaalt. Het vergelijken van producten wordt daardoor moeilijker.
Een vast bedrag per maand lijkt ook snel voordelig, maar dit kan
misleidend zijn. Voor consumenten die weinig bellen of internet-
ten kan de bundel toch duurder uitvallen. 
In de tweede plaats kan de afhankelijkheid van de consument
van één aanbieder toenemen. Dit mag er niet toe leiden dat het
moeilijker wordt om over te stappen op een andere aanbieder. 
In de laatste plaats kunnen aanbieders met een sterke markt-

positie bundeling gebruiken om concurrenten uit de markt te
drukken of toetredingsdrempels op te werpen. Dit is een gevaar
voor de concurrentie. Twee voorbeelden kunnen dit illustreren: 

Stel een aanbieder biedt product A en B in een bundel aan.
Indien de producten A en B alleen in de bundel en niet los ver-
krijgbaar zijn, kan een aanbieder met een hoog marktaandeel in
product A zijn sterke positie gebruiken om zijn marktaandeel in
product B te vergroten door product A alleen te verkopen in 
combinatie met product B. Consumenten die product A bij hem
aanschaffen verplicht hij hiermee ook product B bij hem aan te
schaffen. Een aanbieder van alleen product B heeft nu geen kans
meer.
Indien de producten A en B behalve in de bundel ook los verkocht
worden, kan een aanbieder met een hoog marktaandeel in 
product A zijn sterke positie gebruiken om zijn marktaandeel in
product B te vergroten door de bundel van A en B goedkoper aan
te bieden dan de losse producten A en B. Voor consumenten is
het dan altijd goedkoper om de producten gezamenlijk aan te
schaffen. Een aanbieder van alleen product B heeft ook in dit
geval geen kans meer.

OPTA zal bundeling sterk in de gaten houden om er voor te 
zorgen dat de consument de vruchten kan plukken. Het belang
van de consument is het beste gediend bij duurzame concurrentie
en bundeling mag hier niet ten koste van gaan. Het bevorderen
van transparantie, het wegnemen van onnodige overstapdrempels
en toezicht op de tarieven van bundels van dominante aanbieders
staat daarom hoog bij OPTA op de agenda. 

Mindert Mulder
Hoofd Strategie en Communicatie

1 Consumentenonderzoek afname van gebundelde communicatieproducten 

in Nederland, EIM (december 2004). Te vinden op www.opta.nl

Communicatieproducten 
in bundels



Een dialerprogramma is een snelle manier
om via internet betalingen te laten ver-
richten en wordt veelal gebruikt als betaal-
methode voor het bezoeken van websites
of het downloaden van spelletjes, ring-
tones of (erotische) filmpjes. Een dialer is
een klein softwareprogramma dat de nor-
male internetverbinding verbreekt en een
andere internetverbinding tot stand
brengt. Deze nieuwe verbinding belt naar
een duur ander telefoonnummer, een
0909/0906-nummer of een buitenlands
nummer. Daar is niks mis mee als dat
gebeurt met toestemming van de consu-
ment, bijvoorbeeld om producten of legale
software via het internet te kopen. Het
gaat mis wanneer de consument niet goed
oplet of slachtoffer wordt van bewuste
misleiding door gewiekste ondernemers. 
En dat merkt hij pas als er een exorbitante
telefoonrekening op de mat valt.

VAAK NIET VANZELF

Uit klachten die bij OPTA binnenkomen
over dialers blijkt dat consumenten denken
dat de dialers zich volledig automatisch op
de computer installeren, dus zonder tus-
senkomst van de consument. OPTA heeft
daar bij dialers die 0900-nummers gebrui-
ken geen bewijs voor kunnen vinden.
Meestal blijkt dat de internetgebruiker zich

niet bewust is dat er op dubieuze ‘pop-ups’
is geklikt of dat huisgenoten, kinderen of
partners onzorgvuldig op internet hebben
gesurft. Omdat deze consumenten toch
slachtoffer zijn van een vorm van mislei-
ding, richtte OPTA een onderzoeksteam op
dat sinds de nieuwe Telecommunicatiewet
onderzoek doet naar dialers. Tijdens de
onderzoeken is wel gebleken dat er pro-
gramma’s bij mensen op de computer staan
die zich als virus nestelen en die uit zich-
zelf naar buitenlandse dure nummers bel-
len (vooral Tuvalu en Diego Garcia zijn
populaire bestemmingen). 

MAATREGELEN EN VOORLICHTING

OPTA heeft onlangs een aantal markt-

partijen, het ministerie van Economische
Zaken en consumentenbelangenvereni-
gingen rond de tafel geroepen om te 
kijken of gezamenlijk een oplossing kan
worden gevonden voor de dialerproblema-
tiek. (Zie ook pagina 8 en 9.) 

TOEKOMST EN TREND

OPTA heeft op grond van de Telecommuni-
catiewet alleen de bevoegdheid om Neder-
landse dialers aan te pakken. Helaas wor-
telt een groot deel van het probleem in
het buitenland. Net als bij bestrijding van
ongewenste e-mail (spam) zijn daders daar
zeer moeilijk te achterhalen en te straffen.
Een voorbeeld van de laatste tijd zijn de
dialers die bellen naar nummers van Tuvalu.
Het kleine eilandengroepje Tuvalu in de
Stille Zuidzee heeft een deel van zijn 
nummerplan verkocht aan partijen buiten
de eilandengroep, net zoals de eiland-
bewoners dat hebben gedaan met hun
domeinnaamextensie .tv. De kopers zijn
verspreid over de gehele wereld. OPTA is in
gesprek met buitenlandse autoriteiten om
te achterhalen welke bedrijven gebruik
maken van deze nummers, maar initiatie-
ven zijn door de verschillen tussen de
autoriteiten en de aard van de dialers erg
complex en tijdrovend. Daarom zoekt OPTA
daarnaast naar mogelijkheden om deze
telefoonnummers toch aan te pakken, bij-
voorbeeld door ze te laten blokkeren. 

Tegelijkertijd ziet OPTA in haar werk wel
enige vooruitgang. Sinds het aanbieden en
laten installeren van software door eind-
gebruikers volgens de Telecommunicatiewet
aan voorwaarden is gebonden, nemen
klachten over Nederlandse dialers af en
zijn klachten over misleidende dialer-
praktijken steeds meer van internationale
origine. Uiteindelijk kan de consument zelf
een grote rol spelen in het voorkomen van
schade door dialers. Een gewaarschuwd
mens telt voor twee en een bewuste surfer
wordt een voorzichtige surfer. �
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Steeds meer consumenten worden verrast door torenhoge telefoonkosten. 

Geregeld blijken zij door hun internetgedrag onwetend een dialer te hebben geïnstal-

leerd, waardoor hun computer gaat uitbellen via een duur nummer. Soms zijn zij

slachtoffer van zogeheten autodialers, programma’s die uit zichzelf gaan uitbellen

via een duur nummer zonder dat de consument hiervoor toestemming heeft gegeven.

Dit onderscheid is erg belangrijk voor de aanpak van dialerproblemen. De vernieuwde

Telecommunicatiewet geeft OPTA de mogelijkheid in ieder geval Nederlandse dialers

aan te pakken die in strijd zijn met de wet. Dit lost het probleem echter niet op.

Daarom zoekt OPTA samen met het ministerie van Economische Zaken en de markt

naar alternatieve methodes om de problemen met dialers te verminderen.

Dialers: consument stemt vaak onbewust in met 
duur bellen via internet
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Het oordeel legt de verplichtingen voor kenbaarheid van
specifiek de roamingtarieven uit en gaat in op de wijze
waarop roamingtarieven bekend moeten worden gemaakt.
Voor het oordeel kenbaarheid roamingtarieven baseerde
OPTA zich op de ‘oude’ Telecommunicatiewet. Op basis van
het oordeel kenbaarheid roamingtarieven heeft OPTA
getoetst in hoeverre aanbieders voldoen aan de verplich-
tingen die voor de kenbaarheid van tarieven gelden. OPTA
heeft bij dit project mede artikel 7.3 van de Telecommuni-
catiewet en artikel 3.2 van de Regeling Universele Dienst
en eindgebruikersbelangen betrokken. Hierin is aangege-
ven dat aanbieders van openbare telefoondiensten infor-
matie bekend moeten maken over de geldende tarieven en
voorwaarden van de toegang tot en het gebruik van die
telefoondiensten.

DE BELANGRIJKSTE PUNTEN UIT HET OORDEEL ZIJN:
� Roamingtarieven worden in beginsel individueel

bekend gemaakt (tenzij dat niet werkbaar is). 
Dit betekent dat deze tarieven en wijzigingen daarin
bekend moeten worden gemaakt aan alle eind-
gebruikers, bijvoorbeeld op of bij de nota, via een
brief of via SMS. 

� Als het niet haalbaar is om op individuele wijze 
kenbaar te maken, worden roamingtarieven niet 
individueel maar algemeen bekend gemaakt. Dit is 
toegestaan als aan de volgende punten is voldaan. 

� De informatie moet toereikend te zijn. Dat betekent
dat alle roamingtarieven moeten bekend worden
gemaakt.

� De tarieven zijn te allen tijde actueel weergegeven
(klantenservice en website, alle bronnen). Dit wil 
zeggen dat bij tariefswijzigingen per direct de 
communicatie daarover moet worden aangepast. 

� De locatie waar roamingtarieven te vinden zijn, wordt
individueel bekend gemaakt. Eindgebruikers moeten
dus individueel op de hoogte worden gebracht over
waar zij de tarieven kunnen opvragen c.q. kunnen 
vinden.

� Wijzingen in de (onder 5 genoemde) locatie worden
individueel bekend gemaakt. Als bijvoorbeeld het 
nummer van de klantenservice wijzigt, of het web-
adres, moet dit individueel aan eindgebruikers bekend
worden gemaakt.

In 2004 heeft OPTA de mobiele aanbieders schriftelijk
gevraagd of zij voldoen aan de verplichtingen uit het 
oordeel. OPTA heeft naar aanleiding van de reacties
gesprekken gevoerd met de mobiele aanbieders waarvan
nog niet duidelijk was of zij hieraan voldeden. Tijdens
deze gesprekken heeft OPTA ook gevraagd hoe ver van
tevoren mobiele aanbieders wijzigingen in de roaming-
tarieven aankondigen aan hun klanten. Het overgrote deel
van de aanbieders gaf aan belangrijke wijzigingen vier
weken van tevoren bekend te maken.

Uit de gesprekken met de aanbieders is naar voren geko-
men dat zij voldoen aan de verplichtingen in het oordeel.
Daarom heeft OPTA besloten het project af te ronden. �

Toezicht op kenbaarheid is cruciaal om de concurrentie in de 

telecommunicatiesector te bevorderen. Aanbieders van openbare

telefoondiensten zijn verplicht informatie bekend te maken over

de geldende tarieven en voorwaarden van telefoondiensten. In

november 2003 publiceerde OPTA een oordeel over de manier

waarop aanbieders bekendheid moeten geven aan roaming-

tarieven. Nu alle aanbieders aan de eisen in het oordeel voldoen,

rondt OPTA het project af.

OPTA rondt project af over 
kenbaarheid roamingtarieven



De evaluatie is uitgevoerd door Berenschot
in het najaar van 2004. De geëvalueerde
periode liep van 1 december 2000 tot 
1 oktober 2004. Gedurende de evaluatie-
periode is de Telecommunicatiewet ingrij-
pend gewijzigd naar een meer economische
benadering van toezicht. Daarnaast wordt
de externe omgeving van OPTA steeds 
complexer door een toename van het 
aantal concurrenten en een verhevigde
concurrentie.

Voor de evaluatie waren vier aandachts-
gebieden te onderscheiden: OPTA’s wette-
lijke bevoegdheden, de interne organisatie
en bedrijfsvoering, de samenwerking met

beleidsmaker EZ en ten slotte de samen-
werking met andere nationale en inter-
nationale organisaties. Deze aandachts-
gebieden kenden elk een centrale onder-
zoeksvraag. De vier onderzoeksvragen
waren:
� Heeft OPTA haar wettelijke taken goed

vervuld ten aanzien van de telecommu-
nicatie- en postmarkt en op een juiste
wijze gebruik gemaakt van haar
bevoegdheden?

� Kende OPTA gedurende de te evalueren
periode een adequate interne organisatie
en bedrijfsvoering om taken op een doel-
treffende en doelmatige wijze te vervullen?

� Hoe functioneert in de praktijk de

beleidsmatige afstemming (adviezen, uit-
voeringstoetsen en andere vormen van
informatie-uitwisseling) tussen EZ en OPTA?

� Verloopt de samenwerking tussen OPTA
en andere voor haar taakgebied relevan-
te nationale en internationale organisa-
ties goed? Bestaan er goede werkrelaties
met deze organisaties?

Ter beantwoording van de eerste onder-
zoeksvraag onderzocht Berenschot de 
kwaliteit van het optreden en de output
van OPTA via zeven evaluatiecriteria: 
� responsiviteit 
� zorgvuldigheid
� transparantie en expliciteit 
� consistentie en voorspelbaarheid
� zorgvuldigheid en tijdigheid
� redelijkheid
� proportionaliteit en rechtmatigheid

Berenschot onderzocht verschillende dos-
siers op basis van deze evaluatiecriteria.
De interne organisatie is beoordeeld aan
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De OPTA-wet (artikel 25) bepaalt dat de minister van Economische Zaken elke 

vier jaar de doeltreffendheid en doelmatigheid van OPTA’s functioneren evalueert

en hierover een verslag zendt aan het parlement. De eerste evaluatie is van 2001

en besloeg de periode augustus 1997- december 2000. Inmiddels is OPTA voor de

tweede keer geëvalueerd. 

Evaluatie OPTA

088-nummers zijn telefoonnummers die bedoeld zijn om
bedrijven te bellen. In plaats van een geografisch nummer
of een 0900-nummer kan een bedrijf ervoor kiezen om via
een 088-nummer bereikbaar te zijn. Ondernemingen en
instellingen die op meerdere locaties in Nederland zitten,
kunnen hiermee hun vaste en mobiele aansluitingen met
één nummer laten aankiezen. De 088-nummers worden
door OPTA uitgegeven.
Een bedrijf dat een 088-nummer in bezit heeft, kan dit
pas gebruiken als het bedrijf het nummer laat aansluiten
op het telefoonnet. Dat kan het bedrijf bij de meeste tele-
foonaanbieders laten doen. De telefoonaanbieder met

aanmerkelijke marktmacht, KPN, moet voor de hoogte
van de tarieven voor 088-dienstverlening toestemming
vragen aan OPTA. KPN diende hiertoe in oktober vorig
jaar een tariefvoorstel in. Het voorstel riep echter een
aantal vragen op, zowel bij OPTA als bij andere
telecomaanbieders. Verder bleek
dat belbedrijven niet
uit een gezamen-
lijk overleg
kwamen
dat
ging
over
de
vraag
hoe zij
om moeten
gaan met ver-
keer dat van het net-

Op 4 februari organiseerde OPTA een rondetafelbijeenkomst over 

de tarifering van 088-nummers. De bijeenkomst behandelde onder

andere het tariefvoorstel van KPN voor 0800-diensten en de afhan-

deling van verkeer van de ene telecomaanbieder naar de andere.

Rondetafelbijeenkomst over 088-nummers
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de hand van vier aspecten: de bekostiging
van OPTA, de doelmatigheid, de kwaliteit
van bedrijfsvoering en de kwaliteit van de
dienstverlening.

Verder is er door Berenschot voor het eerst
een nationale en internationale bench-
mark uitgevoerd om de onderzoeksbevin-
dingen in internationaal perspectief te

plaatsen. Omdat er al een evaluatie heeft
plaatsgevonden hebben de onderzoekers
de ontwikkeling van OPTA gevisualiseerd.
Het functioneren van OPTA is beoordeeld
met een vijfpuntsschaal: zeer goed (5),
goed (4), voldoende (3) matig (2) en
onvoldoende (1). Hiernaast zijn de uit-
komsten per aandachtsgebied gevisuali-
seerd. 

Het evaluatierapport concludeert dat OPTA
haar wettelijke taken voldoende tot goed
heeft vervuld, de interne bedrijfsorganisa-
tie voldoende te noemen is, de samen-
werking met EZ als voldoende tot goed kan
worden bestempeld en de samenwerking
met de overige organisaties goed is.
Onder het credo ‘evalueren is leren’ heeft
Berenschot een aantal aanbevelingen
gedaan zodat OPTA zich verder kan ontwik-
kelen. Deze verbeterpunten liggen vooral
op het vlak van de ontwikkeling van een
aantal procesvaardigheden waarmee OPTA
het draagvlak voor haar standpunten, visies
en besluiten kan vergroten, zonder dat dit
ten koste gaat van de professionaliteit en
onafhankelijkheid van haar optreden. �
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1 Uitvoering van wettelijke taken
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����   1e evaluatie 2000-2001       ����   2e evaluatie 2004-2005 �       �        �   Verwachting

werk van de ene telecomaanbieder naar de andere vloeit.
Dit was reden voor OPTA om de partijen rond de tafel te
roepen.

Uit de rondetafelbijeenkomst bleek dat de aanwezigen
het zeer belangrijk vonden dat ze de

088-dienst zo spoedig moge-
lijk in de markt kun-

nen zetten. Daar-
naast was vrij-

wel iedereen
het erover
eens dat
(grote)

diversiteit in
088-eindge-

bruikerstarieven
en te hoge 088-eind-

gebruikerstarieven niet zou-

den moeten worden toegestaan. Ook was er overeen-
stemming over de keuze van het kostenmodel dat 
gehanteerd moet worden voor verkeer dat van de ene
telecomaanbieder naar de andere vloeit. 
Tegenstellingen waren er ook, bijvoorbeeld over de vraag
welke kosten KPN moet vergoeden als het een gesprek
vroeg in het netwerk van KPN aan een andere telecom-
aanbieder overdraagt. Ook de schijnbaar discriminatoire
vergoeding die KPN in rekening brengt voor het imple-
menteren van de 088-nummers in zijn netwerk riep veel
vragen op. 

De bijeenkomst bracht alle belangrijke discussiepunten
boven water. Over enkele van die punten bleek overeen-
stemming. Over andere punten werd duidelijk waar de
schoen wringt. Met die wetenschap kan OPTA een meer
gefundeerde beslissing nemen op het tariefvoorstel van
KPN. Het volledige verslag van de ronde tafel is te vinden
op de website van OPTA. �

8

088
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Op 11 februari jl. organiseerde OPTA een bijeenkomst voor aanbieders van vaste en mobiele telefonie om de 

resultaten van groot onderzoek naar SMS-spam met hen te delen. Ook maakte het college van OPTA van deze

gelegenheid gebruik om te informeren naar de bereidheid van deze aanbieders om vooruitlopend op wets-

wijzigingen onderling tot afspraken te komen om een einde te maken aan

overlast veroorzaakt door het verzenden van SMS

spam en zogenaamde (auto)dialers.

Deze bereidheid is er, hoewel

aanbieders nog wel terug-

houdend zijn. 

Rondetafelbijeenkomst over SMS-spam en autodialers

De eenmalige tarieven voor de inrichting van de diverse
typen (hele, halve, mini- of adjacent)configuraties voor
een collocatie zijn al enige jaren geleden (februari 2002)
door het college vastgesteld in het geschilbesluit KPN-
BabyXL, en zijn inmiddels definitief. In een aanvullend
besluit zijn in mei 2002 ook de periodieke tarieven voor
collocatie door het college vastgesteld. Dit besluit is
momenteel nog onderdeel van een beroepsprocedure. 
In de jaarlijkse EDC-tariefbeoordeling heeft het college

steeds onverkort vastgehouden aan de periodieke tarieven
zoals vastgesteld in het bovengenoemde besluit.
In het overgangsregime voor de periode 1 juli 2004 tot
en met 1 juli 2005 heeft het college echter aangegeven
voor de periodieke collocatietarieven een hernieuwde
beoordeling van KPN’s kostentoerekeningssysteem uit te
voeren en een nieuw besluit te willen nemen over de
tarieven die vanaf dat moment moeten gelden. Dit gege-
ven de verdergaande ontwikkelingen op het gebied van 
de xDSL-uitrol.

OPTA is zich er van bewust dat de uitkomst van deze
beoordeling mogelijkerwijs van grote invloed is op de
business case van de verschillende marktpartijen en wenst
dan ook dat het beoordelingsproces en het vaststellen
van de uiteindelijke tarieven op een transparante wijze
plaatsvindt. Een belangrijk bestanddeel hiervan is de
input van marktpartijen met betrekking tot de door hen
voorziene marktontwikkelingen voor xDSL en collocatie in
de beoordeling, omdat zowel de mate van uitrol naar de
diverse centrales, als de aantallen afgenomen configura-
ties direct effect hebben op de hoogte van de tarieven.
Daarom is op 28 januari jl. een rondetafelbijeenkomst met
de betrokken marktpartijen gehouden.

Reeds enige jaren biedt KPN de dienst collocatie aan, waarbij 

andere telecommunicatiebedrijven ruimte kunnen huren in haar

centrales om daar hun technische apparatuur te plaatsen. Dit is

bijvoorbeeld het geval voor diensten als Interconnectie, Inter-

connecterende huurlijnen en MDF access ten behoeve van xDSL.

Omdat het college KPN’s kostentoerekeningsysteem en de collocatie-

tarieven opnieuw wil beoordelen en zij de input van marktpartijen

hierbij belangrijk vindt, organiseerde OPTA een bijeenkomst.

Rondetafelbijeenkomst periodieke 

laS spam

AutMS
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Bij de bijeenkomst waren de meeste 
partijen vertegenwoordigd, waaronder 
veel aanbieders, Stichting De Ombudsman,
de Consumentenbond, de Bovenregionale
recherche en het ministerie van Economi-
sche Zaken (DGTP).

De presentaties van OPTA over
de resultaten van het

onderzoek naar SMS-
fraude en de wer-

king van dialers
waren voor de
aanwezigen
zeer informa-

tief. Ook het
college heeft deze

bijeenkomst als nut-
tig ervaren. Tijdens deze

bijeenkomst gaven de aanwezige aan-
bieders van telefonie aan dat zij bereid
zijn binnen hun mogelijkheden maat-
regelen te treffen om de overlast en de
schade, veroorzaakt door het gebruik van
dialers, zoveel mogelijk te beperken, voor-
uitlopend op wettelijke regelingen die het
ministerie van Economische Zaken heeft
aangekondigd. Met name op het gebied
van voorlichting willen de markt-
partijen snel aan de slag. 

GOEDE EN VOLLEDIGE VOORLICHTING

De uitkomst van de bijeenkomst is
dat OPTA de voorgestelde mogelijkheden
op papier heeft gezet en heeft rond-
gestuurd met de vraag daar snel op te
reageren. Voorbeelden van nu al te nemen
maatregelen zijn bijvoorbeeld het actief

monitoren van de omvang van het verkeer
van een abonnee en het informeren van
de abonnee zodra zich onregelmatigheden
of onverwachte stijgingen voordoen ten
opzichte van zijn normale belgedrag of
telefoonverkeer. Een volgende bijeen-
komst zal snel worden georganiseerd. 

Ondertussen richt OPTA haar energie op
het tot stand brengen van goede en volle-
dige voorlichting. Daarnaast blijft OPTA
samen met EZ werken aan de wijziging van
regelgeving en continueert bovendien het
onderzoek naar mogelijke veroorzakers van
de problemen met dialers. �

collocatietarieven 
Onder voorzitterschap van OPTA hebben afgevaardigden
van KPN en aanbieders zoals BBNed, BT, Easynet,
MCI, Tiscali en Versatel onder meer gedis-
cussieerd over:

� de hoogte van huur- of vast-
goedtarieven voor tech-
nische ruimten;

� de project- en geza-
menlijke kosten die
voor de levering
en instandhouding
van de collocatie-
dienstverlening
gemaakt worden;

� de diverse typen configu-
raties en het oppervlakte-
beslag hiervan in een collocatie;

� de verwachte uitrol van collocatie en de
aantallen en typen configuraties, gegeven de tech-
nologische en marktontwikkelingen.

In de weken aansluitend op de ronde tafel heeft een aan-
tal partijen het college nog de nodige aanvullende (veelal
vertrouwelijke) informatie schriftelijk toegezonden. De

verkregen informatie zal door het college worden mee-
genomen in de uiteindelijke beoordeling en vaststelling
van de nieuwe periodieke tarieven voor collocatie. 
Het besluit staat voor eind maart gepland. �

BBNIOPTA
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Als aanbieder met aanmerkelijke markt-
macht moet KPN voor ieder nieuw eind-
gebruikerstarief en voor iedere wijziging
van de eindgebruikerstarieven voor vaste
telefonie en voor huurlijnen goedkeuring
vragen aan OPTA. Ook (wijzigingen van)
kortingsregelingen moeten vooraf door
OPTA zijn goedgekeurd. OPTA toetst wijzi-
gingen onder meer aan het vereiste van
kostenoriëntatie en heeft hiervoor beoor-
delingskaders opgesteld. Enerzijds contro-
leert OPTA of de tarieven niet te hoog zijn,
anderzijds mogen de tarieven van KPN niet
te laag worden aangeboden. 

OPTA heeft de volgende tariefvoorstellen
van KPN in de periode 1 juli tot en met 
31 december 2004 goedgekeurd. Het
betreft alleen voorstellen waarvan de
besluiten door OPTA zijn gepubliceerd. 

� tariefvoorstel voor de dienst MCTN;
� tariefvoorstel voor ISDN-faciliteiten;
� tariefvoorstel voor verhuistarieven

voor de dienst VoDSL;
� tariefvoorstel voor SMS voor vaste

telefonie;
� verschillende tariefvoorstellen voor

06760-staalkaarttarieven;
� tariefvoorstel voor de eenmalige ver-

goeding voor de diensten ISDN15, 
20 en 30;

� verschillende ODRB-tariefvoorstellen;
� tariefvoorstel voor de dienst VoDSL30;
� verschillende tariefvoorstellen voor het

bellen van vast naar mobiel;
� tariefvoorstel voor de dienst ISDN1;
� tariefvoorstel voor internationale

0800/090X-diensten.

OPTA heeft de volgende (wijzigingen van)
kortingsregelingen van KPN in dezelfde
periode goedgekeurd. Ook hier gaat het
alleen om voorstellen van KPN waarvan de
besluiten door OPTA zijn gepubliceerd. 

� kortingsregeling WorldLine;

� kortingsregeling BelPlus Onbezorgd;
� kortingsregeling BelPlus 100;
� verschillende kortingsregelingen voor

nationale 0800/090X-diensten.

De openbare versie van alle genoemde
besluiten kunt u nalezen via de website
van OPTA.
Daarnaast heeft OPTA in dezelfde periode
tien voorstellen van KPN beoordeeld die
niet hebben geleid tot een goedkeuring
door OPTA. Dit zijn voorstellen die door
OPTA zijn afgekeurd of door KPN zijn 
ingetrokken. �
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Beoordeling tariefvoorstellen en kortingsregelingen KPN

OPTA werd onlangs benaderd met de vraag
welke mogelijkheden zij rond gebruik van
geografische telefoonnummers toestaat bij
ondernemingen. De vraag had te maken
met de praktijksituatie waarin een onder-
neming een eigen IP-netwerk bezit dat
meerdere vestigingen (in verschillende net-
nummergebieden) verbindt. Deze onderne-
ming heeft per vestiging een ISDN-aan-
sluiting op het vaste net, maar wil over-
stappen op Voice over IP-telefonie met
inkomend en uitgaand verkeer op één loka-
tie met een voice-gateway. Dat geeft de
onderneming de volgende mogelijkheden:

� De gateway is in bezit van de onder-
neming en wordt geplaatst bij één ves-
tiging en alle telefoons hebben het
netnummer van het netnummergebied
waar de gateway zich bevindt, ook de
aansluitingen op het bedrijfsnetwerk 
in de andere netnummergebieden.

� De gateway is in bezit van de onder-
neming en wordt geplaatst bij één
vestiging en alle telefoons hebben een
netnummer corresponderend met het
netnummergebied waar de telefoons
overgaan.

� De gateway maakt deel uit van de

apparatuur van de telefonieaanbieder,
maar de nummers van de telefoons 
corresponderen met de netnummer-
gebieden waar de telefoons overgaan.

OPTA heeft aangegeven dat alledrie de
mogelijkheden in principe zijn toegestaan. 

De eerste mogelijkheid is toegestaan
omdat de gesprekken afgeleverd worden 
op de plaats waar het bedrijfsnetwerk is
aangesloten op het openbare telefonienet-
werk. Daaraan kunnen beperkingen worden
opgelegd als grootschalige toepassing hier-

Gebruik van geografische nummers voor bedrijven met meerdere
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vestigingen

Nummers voor ISPC’s zijn extreem schaars en
het is in het belang van de wereldwijde tele-
communicatiemarkt dat de eenmaal uitgege-
ven nummers ook daadwerkelijk worden
gebruikt en voor de juiste doeleinden. Hoe
schaars de nummers zijn, valt af te lezen
aan de manier waarop OPTA aan nummers
komt. Telkens als OPTA nog maar drie num-
mers op de plank heeft liggen, verzoekt
OPTA de Internationale Telecommunicatie

Unie (ITU), die de wereldvoorraad ISPC’s
beheert, om nieuwe nummers toe te wijzen
aan Nederland. ITU wijst dan een blokje van
acht nummers toe aan Nederland. Deze num-
mers worden dan door het ministerie van
Economische Zaken in het Nederlandse ISPC
nummerplan opgenomen, zodat ze door OPTA
kunnen worden uitgegeven. Inmiddels zijn
de oorspronkelijk voor Europa gereserveerde
ISPC’s door de ITU allemaal uitgegeven en

krijgen Europese landen ISPC’s uit blokken
die oorspronkelijk voor andere regio’s in de
wereld gereserveerd waren. Doelmatig
gebruik van nummers is dan ook van groot
belang.

OPTA houdt periodiek toezicht op het gebruik
van de ISPC’s in Nederland. In januari van
dit jaar heeft OPTA aan de ISPC-nummer-
houders een brief gestuurd met het verzoek
aan te geven hoe zij de toegekende num-
mers gebruiken. Het gaat hierbij om 41
nummerhouders die in totaal 85 ISPC’s in
gebruik hebben. ISPC’s die niet in gebruik
blijken te zijn of die niet op de juiste
manier in gebruik zijn, zullen door de num-
merhouders teruggegeven moeten worden
aan OPTA. Daarmee komen deze nummers 
(na een afkoelingsperiode van een jaar) weer
beschikbaar voor toekenning aan nieuwe
aanvragers. Naar aanleiding van de reacties
die nu al binnen zijn, verwacht OPTA onge-
veer tien procent van de uitgegeven ISPC’s
terug te kunnen krijgen in de voorraad. �

OPTA is verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van de nummerplan-

nen. Het bekendste is natuurlijk het plan voor nummers voor vaste, mobiele en

andere telefoniediensten (070-3456789, 06-12345678, 112, etc.). Er zijn ook

minder bekende nummerplannen, zoals het nummerplan internationale signale-

ringspuntcodes (ISPC’s). Deze nummers ofwel codes moeten worden gezien als de

adressen van telefooncentrales en andere routeringsapparatuur en zijn noodzake-

lijk om grensoverschrijdend telefonieverkeer te kunnen begeleiden. Door de

schaarste van deze nummers is doelmatig gebruik van groot belang. In januari is

OPTA een toezichtactie gestart op het gebruik van nummers uit dit nummerplan.

Toezicht op nummers voor internationale signaleringspuntcodes

Wanadoo is van mening dat het aanbod ‘ADSL Tijd Surfen’ van internet-
provider Het Net tot een verstoring leidt van de mededinging. Wanadoo
verzocht OPTA om passende maatregelen te nemen om concurrentie op de
markt voor breedband-internet te waarborgen en daarbij op basis van
artikel 6b.3 Tw de nationale en Europese consultatieprocedures buiten
toepassing te laten. OPTA heeft besloten om niet tegemoet te komen aan
dit verzoek. OPTA kan pas besluiten de consultatieprocedures buiten toe-
passing te laten wanneer de analyse van de markt wholesale-breedband-
toegang is afgerond en wanneer blijkt dat er sprake is van uitzonderlijke
omstandigheden. Nu de marktanalyse nog niet is afgerond, is aan deze
voorwaarden nog niet voldaan. �

Het besluit van OPTA is integraal te vinden op de website www.opta.nl,
onder < besluiten>.

OPTA heeft op 31 januari 2005 een besluit genomen op het verzoek

van Wanadoo om toepassing van de Telecommunicatiewet (Tw) inzake

breedband-internettoegang. 

OPTA wijst verzoek Wanadoo om

maatregelen breedband-internet af

van zou leiden tot uitputting van nummers
in populaire netnummergebieden.
De tweede en de derde mogelijkheid zijn
toegestaan omdat deze voldoen aan de
hoofdregel voor geografische nummers: 
dat het nummer van het toestel of de aan-
sluiting gekoppeld is aan het netnummer-
gebied waar het aangekozen toestel zich
bevindt.
Dit is in lijn met eerdere bekendmakingen
van OPTA op dit gebied, waarvan de brief
van 31 mei 2002 met kenmerk
OPTA/N&R/2002/201354 de laatste 
samenvatting was. �



Het CBb heeft twee richtlijnen aan alle
betrokkenen bij verplaatsgeschillen mee-
gegeven die voor marktpartijen en ge-

doogplichtigen belangrijk zijn te weten.
Ten eerste dat nu nog slechts de gedoog-
plichtige een geschil kan aanmelden bij

het college. Ten tweede dat een aanbieder
aan een verzoek te verplaatsen moet vol-
doen (of maatregelen moet treffen die tot
hetzelfde resultaat leiden). Dit maakt dat
de procedure voortaan als volgt dient te
verlopen. Zodra de gedoogplichtige een
aanbieder verzoekt te verplaatsen, geeft
de aanbieder aan hoe hij zal voldoen aan
het verzoek. Als de aanbieder het niet
eens is met de kostenverdeling, kan hij
een kennisgeving sturen aan de gedoog-
plichtige met hierin zowel een specificatie
van de gemaakte of te maken kosten en
de wijze waarop deze tussen hen beide
verdeeld moeten worden. Als de gedoog-
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Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 4 februari 2004 

uitspraak gedaan in de hoger-beroepszaken die door OPTA en de gemeente 

Lelystad waren aangespannen tegen de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam

van 28 april 2004. Het CBb oordeelde dat OPTA bevoegd is zogenaamde verplaats-

geschillen in behandeling te nemen. Het hoger beroep volgt uit de geschil-

procedure tussen de gemeente Lelystad en KPN Telecom B.V. De zaak is voor 

een inhoudelijke behandeling terugverwezen naar Rotterdam, aangezien het 

CBb daar niet zelf in heeft voorzien.

In de Telecommunicatiewet wordt nummeridentificatie
gedefinieerd als het verstrekken van het nummer waarmee
een nummer of een gebruiker kan worden geïdentificeerd
aan het opgeroepen netwerkaansluitpunt, voordat de ver-
binding tot stand wordt gebracht. Dit is de eerste (en
bekendste) vorm van nummeridentificatie: diegene die
wordt gebeld ziet het nummer van de beller in het scherm
van zijn telefoon of op een speciaal daarvoor aangeschaft
kastje. Maar er is nóg een vorm van nummeridentificatie.
Dat is gedefinieerd als het verstrekken van het opgeroepen
netwerkaansluitpunt aan de oproepende partij, voordat de
verbinding tot stand wordt gebracht. Bij deze ‘omgekeerde’
vorm van nummeridentificatie ziet degene die belt het

nummer van de persoon naar wie hij belt. Deze (tweede)
vorm van nummeridentificatie is vooral interessant 
wanneer het toestel waarnaar wordt gebeld, staat door-
geschakeld.

VERPLICHT AANBIEDEN VAN EERSTE VORM VAN NUMMERIDENTIFICATIE

In haar reactie op het consultatiedocument zette OPTA
alle bepalingen die betrekking hebben op nummeridentifi-
catie en de blokkering daarvan op een rij. Het aanbieden
van de bekendste vorm van nummeridentificatie (het
meesturen van het nummer van de beller naar de gebelde)
is op grond van de Regeling universele dienstverlening en
eindgebruikersbelangen (Rude) verplicht gesteld voor alle
aanbieders van openbare telefoonnetwerken of openbare
telefoondiensten. Dat is een verandering ten opzichte van
de regeling onder de oude Telecommunicatiewet: de ver-
plichting om nummeridentificatie aan te bieden gold toen
alleen voor de aanbieder met aanmerkelijke marktmacht.
De verplichting om nummeridentificatie aan te bieden
geldt niet voor de tweede (‘omgekeerde’) vorm van num-
meridentificatie.

Verder zijn nu ook aanbieders van carrierdiensten verplicht
om deze vorm van nummeridentificatie aan te bieden,
maar uitsluitend als een consument daarom vraagt. De
aanbieders van carrierdiensten (de C(P)S–aanbieders) 
moeten wel in staat zijn om aan hun verplichtingen te
voldoen. Om die reden moeten aanbieders van openbare
communicatienetwerken, die worden gebruikt om carrier-

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft eind vorig

jaar het eindresultaat gepresenteerd van zijn consultatie over 

nummeridentificatie. Het CBP had ook OPTA benaderd om haar visie

op nummeridentificatie te geven. Het CBP vroeg om reacties op

zijn consultatiedocument in de periode dat de nieuwe Telecommu-

nicatiewet net van kracht was geworden. Daarom heeft OPTA in 

eerste instantie voorlopig gereageerd. Onlangs stuurde OPTA een

definitieve reactie over het consultatiedocument naar het CBP. 

In haar reactie geeft OPTA aan hoe zij de wettelijke bepalingen 

die betrekking hebben op nummeridentificatie uitlegt. 

Definitieve reactie OPTA op consultatiedocument

College van Beroep voor het bedrijfsleven: OPTA bevoegd in
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Nummeridentificatie

verplaatsgeschillen

diensten aan te bieden, maatregelen treffen op netwerk-
niveau waartoe deze C(P)S-aanbieders zelf niet in staat
zijn, maar die wel noodzakelijk zijn om nummeridentifica-
tie mogelijk te maken.

BLOKKERINGEN

Nummeridentificatie vergroot aan de ene kant de bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer omdat degene die
wordt gebeld in staat is om het nummer te zien van dege-
ne die hem belt. Aan de andere kant betekent het dat een
beller niet meer kan bellen zonder dat zijn nummer bekend
wordt gemaakt. Om die reden zijn er verschillende vormen
van blokkeringen in de Telecommunicatiewet opgenomen.
Eén vorm is dat iemand die belt het meesturen van zijn
nummer naar de gebelde kan laten blokkeren. Volgens OPTA
moeten ook C(P)S-aanbieders desgevraagd een blokkering
voor deze vorm van nummeridentificatie kunnen (laten)
plaatsen voorzover een consument daarom vraagt. 

Ook de gebelde kan om bepaalde vormen van blokkeringen
vragen. De gebelde kan bijvoorbeeld vragen het meesturen
van binnenkomende nummers te blokkeren. Dit is een
vorm van blokkering die bijvoorbeeld voor artsen, journa-
listen of vertrouwenspersonen van belang is, zodat zij
telefoontjes altijd anoniem kunnen ontvangen. De gebelde
kan daarnaast vragen om een blokkering zodat zijn num-
mer niet wordt teruggestuurd naar degene die belt. Deze
vormen van blokkering zijn niet veranderd ten opzichte
van de oude Telecommunicatiewet. 

plichtige en de aanbieder geen overeen-
stemming kunnen bereiken, meldt de ge-
doogplichtige het geschil aan bij OPTA.
Het college beoordeelt vervolgens of het
verplaatsingsverzoek valt onder de rege-
ling in het eerste lid of het tweede lid
van artikel 5.7 Telecommunicatiewet (Tw),
waarmee een uitspraak wordt gedaan over
wie de betaling van de verplaatsing moet
dragen.

In het wetsvoorstel Hoofdstuk 5 Tw, dat
nu voorligt bij de Tweede Kamer, blijft
OPTA bevoegd verplaatsgeschillen te
behandelen. �

NUMMERIDENTIFICATIE EN NUMMERWEERGAVE

Nummeridentificatie is niet volledig synoniem aan nummer-
weergave. Nummeridentificatie, zoals hiervoor al is
beschreven, betekent in de meest voorkomende vorm dat
het nummer moet worden meegestuurd van de beller naar
de gebelde. Nummerweergave kan vervolgens het resultaat
daarvan zijn: de gebelde ziet het nummer van diegene die
naar hem belt op de display van zijn telefoon of door mid-
del van een speciaal kastje. Het aanbieden van de eerste
vorm van nummeridentificatie is verplicht, ook voor C(P)S-
aanbieders. Maar C(P)S-aanbieders kunnen niet worden
verplicht tot het aanbieden van nummerweergave omdat
nummerweergave altijd betrekking heeft op binnenkomend
telefoonverkeer. En een C(P)S-aanbieder houdt zich alleen
bezig met uitgaand verkeer.

ANDERE ONDERWERPEN UIT DE REACTIE VAN OPTA
In zijn reactie op het consultatiedocument van het CBP
gaat het college in op een aantal andere zaken, zoals 
het onderscheid tussen een tijdelijke en een permanente
blokkering en vragen over blokkeringen bij een ISDN-aan-
sluiting. �

De volledige tekst van de reactie van OPTA op het 
CBP-consultatiedocument over nummeridentificatie is 
te vinden op www.opta.nl. 



De ERG hecht belang aan een snelle intro-
ductie van internettelefonie in Europa.
Voice over IP (VOIP) creëert mogelijkheden
voor markttoetreding en innovatie. Daarom
vindt de ERG het belangrijk om een regule-
ringsomgeving te creëren waarin VOIP-
diensten kunnen floreren en ontwikkelen.
In de toekomst zal de ERG de ontwikkeling

van VOIP-diensten blijven steunen op een
manier waarbij de markt voldoende voor-
spelbaarheid en zo min mogelijk onzeker-
heid kan verwachten rond de regulering
van deze diensten. In het komende jaar
blijft de ERG werken aan VOIP-issues, met
name aan de concurrentie-effecten van
bepaalde reguleringskeuzes. Speerpunt is

het creëren van een regulerings-omgeving
waarin deze ontwikkelingen niet belem-
merd worden. Het statement is een eerste
stap daartoe. Het komende jaar zal de ERG
verder werken aan onderzoek naar deze
concurrentie-effecten en de effecten van
VOIP en aanverwante diensten op de regu-
lering van de vaste netten van de voor-
malige telecommunicatiemonopolisten in
Europa.

De ERG heeft in deze vergadering ook het
werkprogramma voor 2005 vastgesteld. 
De belangrijkste onderwerpen in dit werk-
programma zijn: international roaming,
breedbandtoegang, Voice over IP en een
(eventuele) herziening en ontwikkeling van
de ERG common position on remedies. �
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In Brussel vond begin februari de twaalfde ERG-vergadering plaats. De Europese 

toezichthouders hebben besloten een gezamenlijk statement uit te brengen over

de regulering van internettelefonie (Voice over IP). Het stuk benadrukt de doel-

stellingen en het belang van de toezichthouders om de ontwikkeling van nieuwe

en innovatieve diensten te stimuleren. De Europese Commissie steunt deze aan-

pak. Daarnaast verduidelijkt het statement de positie van de ERG waar het gaat

om rechten en plichten rond nummering en de toegang tot alarmdiensten.

Laatste nieuws European Regulators Group (ERG)

Sinds 3 januari 2005 is met het oprichten van de OPTA
Frontoffice het afhandelen van consumentenvragen en
klachten geprofessionaliseerd en strak georganiseerd. De
Frontoffice, een telefonisch aanspreekpunt, wordt van
8.30 tot 16.30 uur continu bezet door twee getrainde
medewerkers die klaarstaan om vragen te beantwoorden,
klachten af te handelen en te registreren. Ook kunnen 
vragen en klachten per brief, fax of per e-mail (front-
office@opta.nl) worden opgestuurd. Of het nu gaat over

ADSL, aanbieders, algemene voorwaarden of nummer-
portabiliteit, de Frontoffice beschikt over de juiste (vaak)
gestandaardiseerde antwoorden. Wanneer deze niet van
toepassing blijken te zijn worden vragen doorgespeeld
naar de back-office die advies uitbrengt of de consument
doorverwijst naar bijvoorbeeld de Stichting Geschillen-
commissies voor consumentenzaken. 

SIGNALERING IS VAN GROOT BELANG

Daar ligt ook de beperking van OPTA naar de consument
toe. De verwachting is toch dat OPTA actie onderneemt op
een klacht. Alleen als er veel of bijzonder ernstige klach-
ten over een bepaalde aanbieder door consumenten bij de
Frontoffice gemeld worden, waarbij het vermoeden ont-
staat dat aanbieders zich niet aan de wet houden, neemt
OPTA maatregelen. Deze maatregelen kunnen het uitdelen
van waarschuwingen en het opleggen van boetes zijn.
OPTA behandelt dus geen individuele klachten, maar ver-
zamelt deze om aanbieders te houden aan de wet. De
zaken waar de meeste klachten over binnenkomen, worden
het eerst aangepakt. De vragen en klachten die binnen
komen toetsen in zekere zin ook de gemaakte afspraken
tussen OPTA en de aanbieders. Binnenkomende klachten
kunnen dan een belangrijke signaleringsfunctie hebben en
OPTA helpen in het houden van toezicht. Een voorbeeld

Al zolang OPTA opereert als toezichthouder op de telecommunicatie-

en postmarkt, hebben consumenten en bedrijven hun weg naar

OPTA gevonden. Vragen over nieuwe diensten, klachten over 

persoonlijke situaties met aanbieders of gewoon om iets te weten

te komen of OPTA iets voor hen kan doen. De explosieve groei 

van de markt en bijbehorende aanbieders maken dat steeds meer

vragen en klachten op OPTA afkomen. Inmiddels heeft OPTA het

afhandelen van consumentenvragen geprofessionaliseerd en is met

het wettelijk verbod op spam de band tussen OPTA en consument

nog sterker gesmeed.

Wederzijds belang versterkt band 
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tussen consument en OPTA
van deze signaleringsfunctie is de (auto)dialers-problema-
tiek. Dit heeft een vlucht gekregen toen het aantal klach-
ten daarover toenam. De signaleringsfunctie is van groot
belang en maakt de Frontoffice een belangrijke schakel in
het houden van toezicht. Een constante vinger aan de
pols van de praktijk.

SPAM IS SPEERPUNT

Samen met het van kracht gaan van de nieuwe Telecom-
municatiewet, zag de website spamklacht.nl op 19 mei
2004 het levenslicht. Spambestrijding werd voor OPTA een
nieuw speerpunt en het duurde niet lang voordat con-
sumenten hun weg naar OPTA vonden. De website
voorzag hen in een duidelijk ingangspunt voor het
indienen van klachten over spam en bood hen
informatie over het voorkomen en het zelf
aanpakken van spam. Toen de site net
werd gelanceerd verwachtte OPTA een
stroom aan klachten. Net als bij de Front-
office moest dit georganiseerd worden,
daarom is de site erop ingericht. Al bij
het indienen van de klacht wordt de
informatie gefilterd. In het klachten-
formulier wordt bijvoorbeeld gevraagd
of de indiener een rechtspersoon is of
een natuurlijk persoon. In de wet staat
dat OPTA in het geval van spam aan een
rechtspersoon niets kan doen. Het is zeer belangrijk om
dit soort ‘vervuilde’ klachten er al in een begin stadium
uit te filteren, omdat OPTA hier niets op kan ondernemen.
‘Bruikbare’ klachten die uiteindelijk door het filter sijpe-
len, zijn meer dan een signaal. Elke klacht is een recht-
streeks verzoek aan OPTA om iets aan de spamoverlast te
doen. Ook hiervoor geldt echter dat OPTA niet optreedt
naar aanleiding van individuele klachten, maar de klach-
ten bundelt en selecteert op ernst. Dat het zijn vruchten
heeft afgeworpen bewijzen de uitgedeelde spam-boetes
eind 2004 aan een aantal van de grootste Nederlandse
spammers (sms- en mail-spam). Mede door de input van
consumenten via de site heeft het OPTA Spamteam deze
overtreders kunnen opsporen.

INTERNATIONALISERING EN VERBREDING

Na bijna een jaar spamklacht.nl is de kop er af en het
bewijs dat het werkt geleverd. Het OPTA Spamteam gaat
hard aan de slag om de onderzoeksmethoden te verbete-
ren. Toch is OPTA gebonden aan beperkingen zoals het in
het geval van het niet kunnen vervolgen van spam naar
rechtspersonen. In de toekomst zal dit veranderen. Lopen-
de initiatieven streven ernaar om het verbod op spam naar

rechtspersonen in de Telecommunicatiewet op te nemen.
Een goede zaak, maar dat betekent ook een extra grote
stroom van klachten. Des te meer reden voor een extra
professionaliseringsslag. 
Een andere beperking is dat OPTA alleen bevoegd is uit
Nederland afkomstige spam aan te pakken. Dit is een
grote beperking omdat het overgrote deel van de spam uit
het buitenland komt. Internationale samenwerking is een
noodzaak. Het OPTA Spamteam heeft inmiddels de banden
aangehaald met het Amerikaanse FTC en de Europese werk-
groep CNSA (een initiatief van de Europese Commissie),

waar spambestrijders vanuit heel Europa bij elkaar
komen. Door ervaringen uit te wisselen kan geke-

ken worden hoe spam op internationaal
niveau kan worden aangepakt.

Het uitwisselen van klachten,
zoals afgesproken in het Euro-

pese samenwerkings-
verband, draagt bij aan

gezamenlijke bestrij-
ding van spam.
Gezien driekwart
van het internatio-
naal mailverkeer uit

spam bestaat, is het
tijd voor actie en OPTA

draagt haar steentje
bij. �



JUISTE STAPPEN BIJ VERANDEREN VAN

BREEDBANDAANBIEDER

Ook andere internetgerelateerde vragen en
klachten ontvangt OPTA regelmatig. Deze
betreffen met name het overstappen van
ADSL-provider of Internet Service Provider
(ISP). Als er sprake is van overstappen
naar een andere ADSL-provider (waarbij
van netwerk wordt veranderd) zijn twee
zaken belangrijk: de contractuele verplich-
tingen en de technische overstap. De 
technische overstap naar een andere ADSL-
provider vindt altijd plaats in een centrale
van KPN. OPTA heeft KPN verplicht deze
technische overstap binnen 24 uur moge-
lijk te maken. Het is afhankelijk van de
technische systemen van de nieuwe ADSL-
provider of deze overstap binnen 24 uur 
te realiseren is. OPTA raadt aan om voor 
de overstap bij de nieuwe provider een
bevestiging van de overstaptijd te vragen.
Bij het overstappen moet de consument
wel hebben voldaan aan eventuele contrac-
tuele verplichtingen die er nog zijn ten
opzichte van de oude provider. Als de con-
sument alleen van ISP verandert maar niet
van netwerk, is er geen sprake van een

technische overstap naar een andere ADSL-
provider. In dat geval is er dus ook geen
verplichting voor KPN om de overstap bin-
nen 24 uur mogelijk te maken en kan men
voor de overstaptijd contact opnemen met
de nieuwe ISP. De consument kan klachten
voorkomen door de overstap op een juiste
manier aan te vragen. Het overstappen

gaat vaak mis als bij het overstappen
namelijk eerst het oude contract wordt
opgezegd en daarna pas aan de nieuwe
provider om overstappen wordt gevraagd.

WAARHEEN MET KLACHTEN?
Consumentenklachten over internet en
ISP’s dienen bij de serviceproviders zelf te
worden ingediend. Als het probleem niet
met de ISP zelf opgelost kan worden, is er
daarna geen geschillencommissie waar kan
worden geklaagd. Consumenten kunnen
tegenwoordig immers niet meer terecht bij
de branchevereniging voor Nederlandse
Internet Providers (NLIP). Verschillende
partijen zijn in de weer om dit probleem
op te lossen. Op dit moment kan bij de
provider worden geklaagd en, indien u lid
bent, bij de Consumentenbond. �
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De meeste vragen en klachten gaan, net als een maand eerder, over (auto)dialers.

Op de website van OPTA zal binnenkort nog meer informatie te vinden zijn over

dialers. De informatie is met name gericht op de voorkoming van de installatie

van dialers op de computer. Zie ook het artikel elders in deze Connecties.

Een overzicht van de meest binnengekomen 
klachten en vragen in januari 2005

Klachten en vragen per e-mail, telefoon, brief en fax – januari 2005 %
Autodialers 34 
Internet / ADSL (levertijd; voorwaarden; overstappen tussen aanbieders) 15 
Vaste telefonie / C(P)S (algemene voorwaarden; CPS niet bij belbudgetabonnement, etc) 15 
Mobiele telefonie (algemene voorwaarden; nummerportabiliteit) 13
Spam (klachten via www.spamklacht.nl zijn niet in dit overzicht meegenomen) 7 
Overig 5
Kabelmaatschappij (tv / radio) 4 
Privacy 3
Tarieven (Transparantie / kenbaarheid / roaming) 2
Post 2
Totaal 100


