
Visie op de markt

Jaarverslag 2004naar inhoudsopgave



2

MISSIE

OPTA stimuleert bestendige concurrentie in de markten

voor elektronische communicatie en post. Dat wil

zeggen: een duurzame situatie waarin particuliere en

zakelijke eindgebruikers een keuze kunnen maken

tussen aanbieders, zodanig dat het prijs- en kwaliteits-

aanbod op de diverse deelmarkten tot stand komt door

effectieve marktprikkels. Bij onvoldoende keuze

beschermt OPTA eindgebruikers.

Deze stukken worden op grond van artikel 17 van de

Wet Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie

Autoriteit opgesteld. Het jaarverslag bevat de in artikel

12 van het Informatiestatuut verlangde elementen.
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VOORWOORD
Voor u ligt de Visie van OPTA op de ontwikkelingen in de

Nederlandse communicatie- en postsectoren, tezamen

met het jaarverslag 2004 van het college. In de marktvisie

zijn ook de prioriteiten en doelstellingen opgenomen die

OPTA voor het komende jaar stelt.

Het landschap van de communicatiesector verandert.

Convergentie is nu realiteit: door technologische

ontwikkelingen kunnen dezelfde diensten, via dezelfde

technieken (het internet) over meerdere soorten

netwerken worden geleverd. Dit is te zien aan de

introductie van spraak- en televisiediensten over

internet. De communicatiesector wordt ook breder door

integratie met de IT, media en entertainment sector. 

Convergentie zorgt ervoor dat bedrijven die voorheen op

bepaalde diensten niet met elkaar concurreerden dat nu

wel gaan doen. Het concurrentiepotentieel neemt toe,

maar knelpunten zullen niet direct verdwijnen, omdat

netwerkeigenaren in staat blijven toetredingsdrempels

voor concurrentie op te werpen. OPTA zal ingrijpen

wanneer aanbieders misbruik maken van hun dominante

positie.

De verandering van het landschap wordt mede gedreven

door de opmars van breedbandinternet. Met name het

aantal ADSL-aansluitingen groeit hard. De groei van het

aantal aansluitingen op kabelmodems blijft hierbij

achter. ADSL- en kabelaanbieders konden in 2004 in

meer plaatsen in Nederland breedband internettoegang

bieden aan consumenten dan in 2003. Er treden nog

nieuwe aanbieders met eigen infrastructuur toe.

Nederland staat op de eerste plaats in Europa als het

gaat om infrastructuurconcurrentie, mede dankzij het

strenge toegangsbeleid van OPTA. Consumenten

profiteren van meer keuze, een lagere prijs en steeds

hogere internetsnelheden. 

Convergentie biedt aanbieders de mogelijkheid diensten

te bundelen. De consument kan profiteren van voordelen

als 'one stop shopping', één rekening en korting ten
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opzichte van de afname van individuele diensten.

De mate waarin bundeling direct tot marktverschuivingen

leidt, hangt mede af van de bereidheid van eindgebruikers

om van aanbieder te wisselen. 

Bundeling kent ook economische risico's. Door producten

te bundelen kunnen aanbieders klanten steviger aan

zich binden. Dit mag niet leiden tot extra overstap-

drempels. Bundeling kan ook anti-competitief zijn.

Bundeling mag niet gebruikt worden om regulering van

individuele diensten te ontwijken.

De veranderingen in de communicatiesector hebben

sterke effecten op bestaande markten en leiden tot

overgangsproblemen tussen de oude en de nieuwe

situatie. Dit speelt met name bij gereguleerde markten,

zoals vaste telefonie. Nieuwe technologieën, zoals

spraakdiensten over internet, moeten de ruimte krijgen

om tot bloei te komen. Bij dominante aanbieders moet

OPTA echter een balans zoeken tussen het ruimte

geven aan innovatie en bewaking van concurrentie.

Regulering kan ongewild leiden tot verstoring van

innovatieprikkels, maar de introductie van nieuwe

technieken mag er niet toe leiden dat concurrenten 

geen kans meer hebben. 

De keerzijde van de technische ontwikkelingen is het

toenemend aantal problemen op het gebied van

internetveiligheid, zoals het ongewenst ontvangen van

e-mailtjes (spam), het ongewenst automatisch inbellen

op het internet (autodialers) en het installeren van

spionagesoftware (spyware). Deze problemen leiden tot

economische schade en treffen de consument direct.

OPTA heeft met de nieuwe communicatiewet bevoegd-

heden gekregen om problemen veroorzaakt door

Nederlandse aanbieders aan te pakken. OPTA kan dit

echter niet alleen. Marktpartijen en consumenten zullen

hier ook zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

De nieuwe Telecommunicatiewet biedt de instrumenten

om toezicht te houden op verschuivende markten. Bij

een gebrek aan daadwerkelijke concurrentie legt OPTA

passende en proportionele verplichtingen op aan

dominante aanbieders. Om maatwerk te kunnen leveren

vereist het Europese kader dat de toezichthouders

zorgvuldige analyses uitvoeren. De Nederlandse

Telecommunicatiewet bevat daar bovenop nog een

extra motiveringsplicht. De keerzijde hiervan is een

lange doorlooptijd, welke heeft gezorgd voor onzekerheid

in de markt. 2005 is echter het jaar waarin de maat-

regelen op alle markten bekend zijn en in werking

zullen treden.

Nu regulering een meer liberaal karakter krijgt, zal

toezicht op de naleving van de opgelegde maatregelen

belangrijker worden. In dat kader zal OPTA nadrukkelijker

dan in het verleden gebruik maken van haar bevoegd-

heid om de opgelegde maatregelen te handhaven via

een last onder dwangsom of een boete.

In de vrije delen van de postmarkt laten concurrenten

gestage groei zien. In 2007 zal de Nederlandse post-

markt volledig opengesteld worden voor concurrenten,

als ook in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland sprake

is van 'feitelijke liberalisering'. Heldere criteria wanneer

aan deze voorwaarde wordt voldaan moet de investerings-

onzekerheid voor marktpartijen minimaliseren. Als de

liberalisering een feit is, is het belangrijk dat toetredings-

drempels worden geslecht om de concurrentie daad-

werkelijk te laten floreren.

Het college is de medewerkers van OPTA erkentelijk

voor hun inspanningen in het afgelopen jaar.

Den Haag, mei 2005

J.C. Arnbak, voorzitter

L.Y. Gonçalves - Ho Kang You

H.A. van Karnebeek
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LEESWIJZER

Visie op de markt
De visie op de markten van elektronische communicatie

en de visie op de postmarkt weerspiegelen de zienswijze

van het college op de belangrijkste trends en concurrentie-

ontwikkelingen in de markt en op de positie van de

eindgebruikers. Dit deel gaat ook in op de betekenis van

deze zienswijze voor het markttoezicht en de rol van

OPTA. Ten slotte zijn de prioriteiten en doelstellingen

voor het komende jaar opgenomen.

Jaarverslag en jaarrekening
In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over

de activiteiten en resultaten in het jaar 2004 aan de

hand van de belangrijkste activiteiten en gebeurtenissen.

Het verslag is opgebouwd volgens het principe Van

Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording (VBTB):

wat wilden we bereiken, wat is gerealiseerd en wat

hebben we daarvoor gedaan. De vraag wat het heeft

gekost wordt beantwoord in de jaarrekening.

De jaarrekening geeft inzicht in de financiële huishouding

van OPTA.
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1. Op dit moment ligt de onderhandelingsmacht nog bij de kabelnetwerk-
aanbieders, omdat andere infrastructuren nog geen volledig substituut zijn
voor kabel.

1. COMMUNICATIEDIENSTEN
OVER INTERNET

Door technologische ontwikkelingen kunnen steeds

meer diensten via dezelfde technieken over meerdere

soorten netwerken worden geleverd. Dit heet conver-

gentie. Vorig jaar gaf OPTA in haar marktvisie aan dat

convergerende infrastructuren en diensten in opkomst

waren. Deze trend heeft zich in 2004 voortgezet.

Meer dan 90 procent van de huishoudens in Nederland

maakt op dit moment gebruik van een vaste telefoon-

aansluiting op het telefoonnet van KPN. Dit percentage

neemt af door de overstap naar mobiele telefonie en het

gebruik van breedbandaansluitingen (kabel en ADSL)

voor telefonie. 

Op dit moment kijkt meer dan 95 procent van de eind-

gebruikers analoge televisie via de kabel. Door opkomst

van digitale televisie via de ether en televisiediensten

via breedbandaansluiting (IPTV) krijgen huishoudens

alternatieven voor het kijken van televisie: via de ether

of het internet in plaats van alleen via de kabel. 

Aanbieders kunnen, dankzij de convergentie, verschil-

lende producten gezamenlijk als een pakket (de bundel)

aanbieden. Bij voorkeur gebeurt dit via één netwerk.

Een voorbeeld hiervan is televisie, telefonie en breed-

bandinternet via de kabel. Op dit moment kunnen nog

niet alle aanbieders al hun producten via één kanaal

aanbieden. Om wel alle producten te kunnen bieden,

maken zij nu nog gebruik van meerdere netwerken. 

Een voorbeeld is KPN dat digitale televisie via de ether

(Digitenne) toevoegt aan zijn producten over het vaste

netwerk.

Ontkoppeling van dienst en infrastructuur

De convergentie in de communicatiesector wordt

gestimuleerd door twee technologische ontwikkelingen.

Ten eerste lukt het steeds beter om spraaktelefonie en

televisie in digitale vorm over een breedbandaansluiting

te leveren. Ten tweede is een dienst (zoals telefonie)

steeds minder gebonden aan een specifiek netwerk

(zoals het vaste netwerk van KPN). Dit laatste komt

doordat er tussen dienst en netwerk een universele

transportlaag mogelijk is; het Internet Protocol (IP).

Dit is een gemeenschappelijke taal waarmee computers

en andere randapparatuur van eindgebruikers over het

internet pakketjes informatie uitwisselen. Dit transport

kan plaatsvinden over alle soorten digitale netwerken,

zolang er voldoende bandbreedte is. 

De structuur van de markt verandert

Doordat diensten en netwerken onafhankelijk van elkaar

zijn, verandert de marktstructuur. Concurrentie-

verhoudingen tussen verschillende aanbieders kunnen

sneller verschuiven. Er ontstaat ‘horizontale concurrentie’

tussen marktpartijen die voorheen op bepaalde diensten

niet of nauwelijks met elkaar concurreerden. Een

voorbeeld hiervan is concurrentie tussen KPN en de

kabelmaatschappijen op vaste telefonie. 

Aan de andere kant ontstaat ook ‘verticale concurrentie’,

doordat partijen die voorheen afhankelijk waren van één

partij, nu keuzemogelijkheden krijgen. Een voorbeeld is

een programma-aanbieder die afhankelijk is voor

uitzending van de kabelmaatschappijen. Nu vinden

onderhandelingen om programma’s uit te zenden plaats

met zowel de kabelexploitanten als bijvoorbeeld

Digitenne: een programma-aanbieder kan kiezen uit

meerdere infrastructuren. De onderhandelingsmacht

verschuift hierdoor op termijn mogelijk van de netwerk-

aanbieder naar de programma-aanbieder1.

De markt verbreedt

Niet alleen de marktstructuur verandert. De integratie van

de communicatiesector met de IT- en mediasector zorgt

voor meer marktpartijen. Kleine en grote softwareaan-

bieders, zoals Skype en Microsoft, gaan zich ook richten

op de communicatiesector. Zo ontwikkelt Skype software

voor spraakdiensten over het internet en maken meerdere

telecomaanbieders in de Verenigde Staten al gebruik van

software van Microsoft om televisiediensten aan te bieden.

Naar verwachting zullen op hun beurt sommige aan-

bieders uit de communicatiesector ook diensten als

‘messaging’ en ‘chat’ gaan aanbieden en daarmee het

terrein van onder meer Microsoft betreden. Een ander

voorbeeld is een communicatieaanbieder die een

pakket van breedbandinternet, telefonie, televisie en

video-on-demand in de markt wil zetten. Hij heeft dan

niet alleen te maken met vraagstukken rondom toegang,

maar ook rondom contentrechten.

Eindgebruikers kunnen profiteren

Convergentie door de overgang naar IP-netwerken kan

veel (financiële) voordelen opleveren voor zowel aan-

bieders als consumenten. Voor aanbieders biedt het de

mogelijkheid om kosten te besparen, nieuwe diensten te

ontwikkelen en klanten alle producten ineens te bieden.

Voor de eindgebruikers is deze ontwikkeling gunstig,

omdat ze met één aansluiting alle mogelijke diensten

(telefoon, televisie, internet, etc.) in huis kunnen krijgen.

Het type netwerk (kabel, DSL, mobiel, draadloos) zal

hierbij voor de te leveren dienst in de toekomst steeds

minder belangrijk zijn. De eindgebruiker kan ook 

profiteren van de lagere tarieven, omdat concurrerende

aanbieders kostenbesparing zullen doorberekenen.

Door technische mogelijkheden kan ook een steeds

breder en beter op elkaar afgestemd aanbod van

internet-, communicatie-, media- en entertainment-

diensten ontstaan.
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Positie breedbandtoegangsaanbieder verstevigt

Een risico bij deze ontwikkeling is wel dat de consument

afhankelijk wordt van één aanbieder voor alle internet-

communicatiediensten. De aanbieder van de breedband-

toegangsdienst heeft immers bij wijze van spreken de

eindgebruiker in zijn bezit. De verwachting is dat aan-

bieders van de breedbandtoegangsdienst zullen

proberen hun verschillende diensten over hun netwerk

zodanig te vervlechten met de internettoegang, dat het

voor concurrenten zonder netwerk lastig of onmogelijk

wordt om diensten aan te bieden. Een aanbieder kan dit

doen door contractuele bepalingen of technische 

oplossingen waardoor alleen zijn eigen diensten via

deze verbinding mogelijk zijn (bijvoorbeeld alleen het

eigen chat-programma toestaan en MSN van Microsoft

blokkeren).

Dit alles hoeft niet te betekenen dat OPTA hier in zal

grijpen. Bij onvoldoende concurrentie kan OPTA een

dominante aanbieder verplichten zijn infrastructuur open

te stellen. Bij voldoende concurrentiedruk zullen partijen

via commerciële onderhandelingen tot afspraken

moeten komen.

De vraag is ten slotte of aanbieders van breedband-

toegang in staat zijn om drempels op te werpen. Het

internet maakt dit technisch moeilijker, omdat hiermee

veel diensten openbaar beschikbaar zijn.

Ruimte en vrijheid waar het kan 

Bovenstaande ontwikkelingen laten zien dat de mogelijk-

heden voor concurrentie op de communicatiemarkt

toenemen. Dit hoeft nog niet te betekenen dat deze

concurrentie er ook daadwerkelijk is. 

Uitgangspunt voor OPTA is dat marktpartijen zoveel

mogelijk de ruimte en vrijheid krijgen om de nieuwe

technische mogelijkheden te benutten. Hier zitten echter

wel grenzen aan.

OPTA zal in de eerste plaats optreden wanneer

(concurrentie)problemen kunnen ontstaan door misbruik

van een dominante positie. Problemen kunnen ontstaan

rondom de toegang tot het lokale aansluitnet

(zie paragraaf 2), de overgang van een oude naar een

nieuwe techniek, zoals op de markt van vaste telefonie

(zie paragraaf 3) en bundeling van verschillende diensten

(zie paragraaf 4).

OPTA zal in de tweede plaats optreden wanneer publieke

belangen worden geschaad door vervuiling van de

digitale snelweg, zoals door spam en autodialers, of

door aantasting van de persoonlijke levenssfeer, zoals

privacyschending (zie paragraaf 5).

2. ONTWIKKELINGEN OP DE
BREEDBANDMARKT

De digitale snelweg naar de eindgebruiker

Convergentie wordt versterkt door de ontkoppeling van

dienst en infrastructuur (zie paragraaf 1) en door het

groeiend aantal huishoudens dat gebruik maakt van

breedbandinternet.

In Nederland zijn er twee vaste infrastructuren met een

lokaal aansluitnetwerk, namelijk het kopernetwerk van

KPN en het coaxnetwerk van de kabelmaatschappijen.

Via het kopernetwerk kan breedbandtoegang via xDSL2

geleverd worden. De xDSL-aansluitlijnen groeien sinds

2003 harder dan de kabelmodem-aansluitlijnen. Eind

2003 was xDSL voor het eerst ook groter dan kabel. De

verwachting was vorig jaar dat xDSL ook in 2004 harder

zou groeien dan kabel. Dit is ook gebeurd. Het aantal

xDSL-aansluitingen nam toe van 980 duizend eind 2003

naar 1,9 miljoen eind 2004. Het aantal kabelmodem-

aansluitingen nam in dezelfde periode toe van 940

duizend naar 1,3 miljoen (zie figuur 1). 

45 procent van de huishoudens gaf eind 2004 aan

gebruik te maken van een internetaansluiting via de

kabel of via ADSL3. Nederland kent hiermee ongeveer

18 breedbandaansluitingen per 100 inwoners

(zie figuur 2)4. Nederland bevindt zich hiermee samen

met Denemarken aan kop in de Europese Unie 5.

Onderzoeksbureau Telecompaper6 voorspelt voor eind

2005 4,4 miljoen breedbandaansluitingen en een

penetratiegraad van 62 procent van de huishoudens in

Nederland.

D e e l  1   V i s i e  o p  d e  c o m m u n i c a t i e m a r k t

figuur 1  | Aantal xDSL- en kabelmodem-aansluitlijnen,

2002-2004
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4. Bron : Analysys, september 2004.
5. Zie ook het 10e implementatierapport van de Europese Commissie.
6. Bron: Telecom Paper – Dutch broadband 2004, maart 2005.

2. DSL is een verzamelbegrip. Huishoudens maken gebruik van een variant
hierop, namelijk ADSL.

3. Bron: EIM, Consumentenonderzoek gebundelde communicatieproducten 
in Nederland, december 2004, Telecom Paper – Dutch broadband 2004,
maart 2005.
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Alternatieven voor DSL en kabel 

Alternatieve technieken voor breedbandinternettoegang

voor consumenten spelen nu nog een zeer beperkte rol.

Deze technieken kunnen mogelijk over een aantal jaren

de concurrentie in de breedbandtoegangsmarkt wel

vergroten.

Aanbieders van glasvezel aansluitnetten richten zich

nog primair op de (groot)zakelijke markt. Er zijn wel

lokale initiatieven van gemeentes en woningcorporaties

om glasvezel tot aan de huizen aan te leggen

(Fiber to the home). Ook zijn er op beperkte schaal

draadloze toegangstechnieken, zoals Wireless Local

Loop (WLL).

In 2003 zijn twee vergunningen voor WLL geveild7.

Deze zijn bemachtigd door Enertel en Versatel.

Enertel heeft aangegeven met zijn vergunning een

WIMAX-netwerk aan te willen gaan leggen8.

WIMAX is een opvolger van Wifi, dat wordt gebruikt

om op openbare plekken draadloos te kunnen internet-

ten via zogenaamde hotspots. WiFi is vanwege zijn

beperkte bereik alleen aanvullend op een vaste

internetverbinding9. WIMAX zou zich mogelijk wel

kunnen ontwikkelen als een alternatief aansluitnetwerk,

met name in dun bevolkte gebieden. De techniek

bevindt zich echter nog in de experimentele fase;

meerdere standaards zullen hier om de gunst van de

klant rivaliseren.

Kabel- en DSL-aanbieders blijven investeren 

Onderlinge concurrentie prikkelt kabel- en xDSL-

aanbieders te investeren in snellere toegangstechnieken

voor het bestaande netwerk. De eindgebruiker profiteert

van deze marktdynamiek, omdat hij steeds hogere

internetsnelheden krijgt voor een gelijkblijvende prijs. 

In figuur 3 wordt deze ontwikkeling weergegeven: de

prijs per maand voor een kilobit per seconde (kbit/s).

In 2001 kreeg de eindgebruiker 512 kbit/s voor € 100.

In 2002 betaalde de eindgebruiker nog maar de helft

voor deze snelheid. In 2004 kreeg hij voor € 50 vier keer

zo snel internet: 2048 kbit/s. In 2004 was de prijs per

kbit/s daarmee één achtste van de prijs in 2001.

Investeringskeuzes kunnen botsen

KPN en de kabelaanbieders hebben de lokale netwerken

in handen en controleren daarmee voor een belangrijk

deel de technische ontwikkelingen in deze netwerken.

Concurrenten zijn afhankelijk van deze netwerken en

hebben te maken met de bedrijfsvoeringskeuzes van de

netwerkeigenaar.

Een voorbeeld hiervan is de discussie tussen KPN en

concurrenten over de introductie van sneller internet

over de huidige infrastructuur. Concurrenten willen

graag hun huidige ADSL-technieken opwaarderen naar

ADSL2+, terwijl KPN heeft aangegeven daarnaast

mogelijk ook een derde techniek te willen gaan gebruiken:

VDSL. ADSL en VDSL conflicteren mogelijk met elkaar

en VDSL vergt grotere investeringen dan ADSL2+.

OPTA heeft hier te maken met een spanningsveld tussen

innovatie en concurrentie. OPTA heeft geen voorkeur

voor een bepaalde techniek. Dit is niet aan haar. Het is

echter niet in het belang van de eindgebruiker wanneer

door de technische innovatiekeuze van de dominante

partij duurzame concurrentie wordt uitgesloten. 

In dat geval zal OPTA ingrijpen. Technische innovatie is

gebaat bij meerdere partijen die elkaar uitdagen tot

steeds betere prestaties.
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figuur 2  | Penetratiegraad breedbandinternet via kabel

en DSL per hoofd van de bevolking in

Europees perspectief, 2004

figuur 3  | Prijs per 1 kilobit per seconde download-

snelheid, 2001-2004, in euro’s per maand
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7. In 2005 hebben KPN en T-Mobile de vergunningen voor de 26 GHz-
frequentie verworven.

8. Bron: Webwereld, 27 oktober 2004
9. Wifi-chips maken gebruik van een Wifi-basisstation (hotspots), maar die is

gewoon verbonden aan een ADSL- of kabelaansluiting.
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Uitrol gaat door en er is toetreding

Bijna in heel Nederland is breedbandinternet via KPN en

de gezamenlijke kabelmaatschappijen op dit moment

beschikbaar. Afgezien van verafgelegen gebieden is het

vanuit bijna alle wijkcentrales van KPN mogelijk om via

het lokale aansluitnetwerk breedband aan te sluiten. 

Aanbieders zonder lokaal aansluitnetwerk, zoals Versatel,

Tiscali en BBned, hebben hun infrastructuur in 2004 op

steeds meer wijkcentrales aangesloten. Deze aanbieders

maken gebruik van (de door OPTA opgelegde) toegang

tot het lokale aansluitnetwerk van KPN en kunnen zo de

eindgebruiker bereiken. 

In 2004 heeft ook Wanadoo aangegeven te zullen

beginnen met het aansluiten tot aan de wijkcentrales.

Andere aanbieders zullen mogelijk nog volgen. In figuur 4

is grafisch weergegeven in welke gemeentes ten minste

twee of drie aanbieders van internettoegang via ADSL

actief zijn. Deze aanbieders bieden internettoegang 

aan één of meer internetdienstenaanbieders (ISP’s), 

die op hun beurt internetdiensten aanbieden aan eind-

gebruikers.

figuur 4B  | Uitrol van ADSL-netwerken in Nederland

In het oranje gedeelte zijn ten minste drie ADSL-

internettoegangsaanbieders aangesloten op de

wijkcentrale van KPN.

In de wijkcentrale worden grote stromen data verdeeld

naar de individuele eindgebruikers. Een concurrent van

KPN (of kabelexploitant) moet toegang krijgen tot de lijn

die naar zijn klant loopt. Om dit mogelijk te maken, moet

KPN deze losse lijnen openstellen voor de concurrent.

Dit heet ontbundeling.

Er zijn twee vormen van ontbundeling: gedeelde en

volledige ontbundeling. Bij gedeelde ontbundeling wordt

de breedbandtoegang geleverd door de concurrent,

terwijl de telefoondienst in handen blijft van KPN. Bij

volledige ontbundeling wordt breedbandtoegang door

de concurrent geleverd en heeft de klant zijn vaste

telefoonaansluiting bij KPN opgezegd. Dit laatste

gebeurt op dit moment slechts bij 12 procent van de

eindgebruikers en bijna alleen bij zakelijke klanten.

Nederland kent relatief veel infrastructuurconcurrentie.

Het strenge toegangsbeleid van OPTA de afgelopen

jaren heeft ervoor gezorgd dat veel marktpartijen

gebruik maken van de door OPTA opgelegde ont-

bundelde toegang tot het lokale aansluitnet van KPN

(van de wijkcentrale tot de consument). Dit blijkt uit het

aantal ontbundelde aansluitlijnen in handen van

concurrenten. Eind 2004 was ongeveer 25 procent van

de ontbundelde lijnen in handen van concurrenten. Dit is

een stijging ten opzichte van het percentage in 2003 en

komt overeen met bijna 500 duizend lijnen. 75 procent is

dus nog in handen van KPN.

D e e l  1   V i s i e  o p  d e  c o m m u n i c a t i e m a r k t

figuur 4A  | Uitrol van ADSL-netwerken in Nederland

In het oranje gedeelte zijn ten minste twee ADSL-

internettoegangsaanbieders aangesloten op de

wijkcentrale van KPN.
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Nederland bevindt zich op dit gebied – samen met

Frankrijk en Zweden – op de eerste plaats in de

Europese Unie (zie figuur 5). In sommige andere

Europese landen krijgen concurrenten toegang tot

hogere delen van het netwerk van de oud-monopolist

(bitstream-toegang). Hierdoor zijn – over het algemeen

– minder concurrenten met een eigen netwerk uitgerold

tot aan de wijkcentrales. OPTA heeft met deze aanpak

gekozen voor het stimuleren van infrastructuur-

concurrentie, wat op de lange termijn de beste waarborg

biedt voor bestendige concurrentie.

Volledige ontbundeling belangrijker door ‘alles via IP’

Met de opkomst op de consumentenmarkt van bellen en

andere mediadiensten via IP zal de vraag naar volledig

ontbundelde lijnen door concurrenten waarschijnlijk

stijgen. De consument is dan niet meer gebonden aan

de vaste telefoonaansluiting bij KPN. Hij kan dan breed-

bandinternet, telefonie en andere diensten afnemen

over de breedbandaansluiting van een concurrent. 

Combinatie Belbudget en ADSL een bedreiging

KPN is in 1998 door de overheid verplicht om

‘Belbudget’ aan te bieden aan klanten die wel bereikbaar

willen zijn, maar weinig bellen. Het abonnementstarief

van Belbudget is circa 40 procent lager dan het normale

abonnementstarief voor vaste telefonie van KPN, maar

de kosten per minuut zijn circa drie keer hoger.

Het is in strijd met de kostenoriëntatieplicht van KPN

om ADSL aan te bieden in combinatie met Belbudget10.

Het tarief voor Belbudget valt onder de Universele Dienst

en wordt als zodanig door regelgeving van de minister

van Economische Zaken laag gehouden. Hierdoor is 

het tarief van Belbudget in combinatie met ADSL lager

dan het wholesale-tarief dat een concurrent aan KPN

moet betalen om de volledige lokale aansluitlijn over te

nemen. Concurrenten kunnen dan zelfs in theorie geen

concurrerende prijs vragen zonder verlies te leiden.

De combinatie van Belbudget en ADSL vormt een

drempel voor de concurrenten om een breed pakket van

diensten over de breedbandaansluiting aan te bieden,

omdat KPN hiermee tegen een lager tarief ADSL kan

aanbieden.

3. VERSCHUIVING VAN KLASSIEKE
TELEFONIE NAAR TELEFONIE OVER
INTERNET

Concurrentie op traditionele vaste telefonie stabiliseert

Het verkeersvolume op het vaste telefonienetwerk loopt

gestaag terug (zie kader). KPN moet op de markt voor

vaste telefonie concurrentie dulden van aanbieders van

carrier (pre)select (C(P)S)-diensten. Het marktaandeel

van deze C(P)S-aanbieders is in 2004 gestabiliseerd.

C(P)S-aanbieders verliezen zo’n drie procent van hun

klanten per maand, waarvan een groot deel (terug)

overstapt naar KPN. Op jaarbasis betekent dit dat ten

minste een derde van het klantenbestand teruggewonnen

wordt, wat aandacht en middelen wegtrekt bij het

uitbreiden van de marktpositie. Een mogelijke reden

voor het grote verloop van klanten is dat C(P)S-aan-

bieders hun klantrelatie blijven delen met KPN, dat

verantwoordelijk is voor het innen van abonnementsgeld

voor de vaste aansluiting.

In 2004 maakte ongeveer 30 procent van de huis-

houdens gebruik van C(P)S11. Op de totale markt voor

vaste telefonie is – na KPN – Tele2 de grootste aanbieder

met een marktaandeel van ongeveer 20 procent.

Bellen via het Internet Protocol (VoiP)12

Met de komst van bellen over internet betreden ook

andere aanbieders de markt voor vaste telefonie. Bellen

via het Internet Protocol (IP) is een verzamelbegrip voor

een aantal technieken om spraaktelefonie mogelijk te

maken over een (IP) breedbandnetwerk. Spraak via

internet bestaat al heel lang, maar de kwaliteit was

lange tijd onvoldoende om een serieus alternatief te zijn

voor klassieke telefonie. Dit probleem is inmiddels

verholpen.

Vorig jaar maakte OPTA voor het eerst melding van de

opkomst van bellen over internet. Op de zakelijke markt

wint bellen over internet snel terrein. 
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10. Analoog hieraan: het is niet toegestaan om Belbudget af te nemen voor het
bellen via een CPS-aanbieder.

11. Bron: EIM, Consumentenonderzoek afname gebundelde communicatieproducten
in Nederland, december 2004. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van OPTA.

12. Bellen via het Internet Protocol (VoIP) noemen we vanaf nu: ‘bellen over internet’.

figuur 5  | Percentage ontbundelde lijnen in handen van

concurrenten in Europees perspectief,

2003-2004
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tabel 1 | Marktaandelen KPN vaste telefonie,

2002-2004

2002 2003 2004

Lokaal >80% >75% >70%

Nationaal >65% >60% +/-60%

Vast-mobiel >65% >60% +/-60%

Internationaal >50% >45% +/-45%
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Volgens onderzoeksbureau MarketCap maakte in

augustus 2004 ongeveer 9 procent van de bedrijven met

meer dan 50 medewerkers gebruik van bellen over

internet13. In het eerste kwartaal van 2003 was dit nog

slechts 0,3 procent van de bedrijven. MarketCap voor-

spelt voor eind 2005 dat dit 25 procent zal bedragen.

Deloitte en Touche voorspelt dat eind 2006 meer dan

twee derde van de grote Nederlandse ondernemingen

over internet belt14. 

VoiP op de consumentenmarkt

Op de consumentenmarkt was het bellen over internet in

2004 nog te verwaarlozen15. Hoewel de verwachtingen

ten aanzien van de snelheid waarmee bellen over inter-

net traditionele vormen van vaste telefonie zal vervangen

zeer uiteenlopen, wordt algemeen aangenomen dat een

dergelijke ontwikkeling zich de komende jaren zal

aftekenen. Ten opzichte van andere Europese landen is

de uitgangspositie van Nederland voor bellen over

internet ook goed16. Relatief veel mensen in Nederland

hebben een breedbandinternetaansluiting, waardoor het

aantal potentiële klanten groot is. Daarnaast kent

Nederland (via ontbundeling) relatief veel concurrentie

op de lokale aansluitlijn en heeft Nederland een (vrijwel)

landelijk dekkend kabelnetwerk dat tweeweg geschikt is

gemaakt. Deze onderlinge concurrentie prikkelt 

aanbieders tot innovatie en productdifferentiatie.

Landen buiten West-Europa zoals de Verenigde Staten

en Japan lopen voor op het gebied van bellen over

internet. Zo maakte in 2004 in Japan bijna de helft van

alle huishoudens met een breedbandaansluiting hier

gebruik van. Dit komt overeen met ongeveer 10 procent

van het totaal aantal huishoudens.  

Kansen en bedreigingen voor marktpartijen

Bellen over internet biedt aan sommige aanbieders

kansen, maar betekent voor andere aanbieders ook een

bedreiging. Op dit moment zijn er al marktpartijen actief.

Voor kabelmaatschappijen bieden deze ontwikkelingen

nieuwe kansen na de tegenvallende resultaten van hun

inspanningen op het gebied van vaste telefonie in de

afgelopen jaren. Het eerdere ‘bellen via de kabel’ draaide

ook nog om de traditionele techniek van circuitschakeling.

Bellen over internet heeft voor hen wel een kans van

slagen. Zo is het aantal mensen dat belt via de kabel in

Amsterdam door de introductie van bellen over internet

toegenomen. Voor aanbieders zoals Versatel, BBned

en Tiscali biedt bellen over internet de mogelijkheid om

hun bestaande internetdienstenpakket uit te breiden met

telefonie. Omdat deze aanbieders gebruik maken van

het lokale aansluitnet van KPN, zal OPTA erop toezien

dat ze op gelijke voet kunnen concurreren met KPN. 

Het aantal aanbieders van bellen over internet dat niet over

een eigen netwerk beschikt, neemt toe. De investerings-

drempels voor deze dienstenaanbieders zijn relatief laag.

Bellen over internet vormt een bedreiging voor aan-

bieders van traditionele vaste telefonie, namelijk KPN

en CPS-aanbieders. KPN krijgt te maken met goedkope

concurrenten. CPS-aanbieders kunnen hun klanten

niet meer bereiken als deze hun vaste telefoon-

aansluiting bij KPN opzeggen. Daarnaast kan bellen

over internet zorgen voor neerwaartse druk op de

tarieven waardoor CPS-aanbieders met hun huidige

business-model niet meer concurrerend kunnen zijn.

CPS-aanbieders zullen daarom steeds meer overgaan

op bellen over internet.

Voor KPN biedt bellen over internet kansen om een

geïntegreerd pakket van diensten aan te bieden.

Mogelijk zal KPN ervoor kiezen om zijn netwerk verder

aan te passen (naar IP-technologie) en eindgebruikers

hierop over te zetten. De eindgebruiker hoeft hier niets

van te merken. De snelheid waarmee KPN dit op grote

schaal zal doen, hangt mede af van de concurrentiedruk

door goedkopere initiatieven. KPN kannibaliseert met 

de overgang naar bellen over internet immers voor 

een deel zijn eigen – op het oude net gebaseerde – 

telefoondienst. Aangezien deze dienst van KPN

gereguleerd is, zal OPTA er bij onvoldoende 

concurrentie op toezien dat KPN de overgang naar een

efficiëntere techniek (bellen over internet) niet onnodig

vertraagt. De geschetste technische ontwikkeling wordt

niet bepaald door OPTA, maar OPTA kan er wel op

toezien dat er voldoende concurrentie is om partijen te

stimuleren tot innovatie.

Lagere tarieven voor de eindgebruiker

Het grote voordeel van bellen over internet is dat de

kosten hiervan aanmerkelijk onder de kosten van

traditionele telefonie kunnen liggen. De combinatie

van data (internet)verkeer en spraak over dezelfde

infrastructuur levert een aanzienlijke kostenbesparing

op. Bellen over internet zal daardoor naar verwachting

op termijn leiden tot een prijsdaling voor vaste telefonie.

Regulering van bellen over internet

Bellen over internet stelt niet alleen marktpartijen, maar

ook toezichthouders voor uitdagingen en overgangs-

problemen. Is bellen over internet een procesinnovatie

waardoor vaste telefonie goedkoper wordt? Of is het

een geheel nieuwe markt? Hoe moet omgegaan worden

met de verdere verwachte daling van het verkeersvolume

op het vaste net van KPN (zie kader op pagina 18).

D e e l  1   V i s i e  o p  d e  c o m m u n i c a t i e m a r k t

13. MarketCap, Bellen over internet en IP-telefonie marktmonitor, augustus
2004. Het gaat hier om uitsluitend Voice over IP (transport van spraak over
externe IP-verbindingen en niet om IP-telefonie in bredere zin (spraak-
toepassingen over het LAN en toepassingen van IP- hard en/of soft phones).

14. Bron: Automatisering Gids 28 oktober 2004.

15. EIM, Consumentenonderzoek afname gebundelde communicatieproducten
in Nederland, december 2004.

16. Zie ook Analysys – Where next for broadband VoIP, februari 2005.

Bellen over internet kan leiden 

tot een prijsdaling 

voor vaste telefonie.
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Op deze vragen moet ook OPTA een antwoord vinden.

Om bellen over internet ruimte te geven om tot bloei te

komen, zal OPTA bij dominante aanbieders een balans

zoeken tussen het vrijlaten van de markt en het bewaken

van de concurrentie. Regulering vooraf kan leiden tot

verstoring van de marktwerking en innovatieprikkels.

Overheden en toezichthouders zullen ten aanzien 

van potentiële toetreders een balans moeten vinden

tussen het bewaken van lage toetredingsdrempels en

het opleggen van noodzakelijke eindgebruikers-

verplichtingen, zodat de dienstverlening voldoende is.

Deze verplichtingen betreffen onder meer transparantie,

nummerportabiliteit en toegankelijkheid van alarm-

nummers.

Sommige vormen van bellen over internet (VoDSL en

IP-telefonie) bieden dezelfde functionaliteiten als

traditionele telefonie via het PSTN-netwerk. In dat geval

lijkt het om dezelfde diensten te gaan, maar dan in een

nieuw technologisch jasje. Aangezien de vernieuwde

Telecommunicatiewet technologie-neutraal is, zou dit

betekenen dat geen sprake is van een nieuwe relevante

markt, maar dat bellen over internet tot de markt voor

vaste telefonie behoort. Omdat KPN naar verwachting

dominant is op die markt, zouden in dat geval voor KPN

voor het bellen over internet ook verplichtingen gelden

die vergelijkbaar zijn met verplichtingen voor traditionele

vast telefonie.

Naast specifieke verplichtingen voor dominante aan-

bieders staan er in de wet ook verplichtingen die gelden

voor alle aanbieders van openbare vaste telefonie.

Sommige verplichtingen kunnen echter een onnodige

toetredingsdrempel vormen voor kleine aanbieders van

bellen over internet en daarmee de ontwikkelingen in

de markt remmen. Zo vereist de wet bijvoorbeeld dat

aanbieders van openbare telefoniediensten ervoor

zorgen dat het noodnummer 112 altijd bereikbaar is.

Niet alle aanbieders hebben echter controle over de

kwaliteit en reikwijdte van de dienst, bijvoorbeeld

omdat ze geen invloed hebben op de prestaties van

het netwerk. 

Goede afspraken over interoperabiliteit

Een andere wettelijke vereiste voor aanbieders is

interoperabiliteit. Met de opkomst van bellen over

internet zullen meerdere telefoniesystemen naast elkaar

gaan bestaan. Gebruikers die bellen over internet

moeten kunnen communiceren (interoperabel zijn) met

gebruikers van andere telefoniediensten. 

Om de eindgebruikers van verschillende aanbieders

met elkaar te kunnen laten praten, moeten partijen 

met elkaar onderhandelen. Hierbij geldt hoe meer 

eindgebruikers een aanbieder heeft, hoe sterker zijn

onderhandelingspositie is17. Problemen voor kleine

aanbieders om goede afspraken te maken over 

interoperabiliteit kunnen daarom leiden tot inefficiënt

geringe toetredingen tot de markt.

Flexibel nummerplan

Dynamische markten vragen om een flexibel nummer-

plan. Voorkomen dient te worden dat voor iedere nieuwe

techniek, zoals bellen over internet, een nieuwe 

nummerreeks moeten worden geopend. Dit werpt

overstapdrempels op voor eindgebruikers, omdat ze

hun nummer niet kunnen behouden. Daarnaast 

vertraagt dit de introductie van nieuwe diensten, omdat

het nummerplan steeds moet worden aangepast. Door

zo min mogelijk nummerreeksen met zo breed mogelijk

gedefinieerde bestemmingen in het nummerplan op te

nemen, ontstaat optimale flexibiliteit. 

Doordat diensten convergeren,18 verdwijnt ook de

tariefherkenbaarheid van nummers. De eerste drie

cijfers 010 zijn bijvoorbeeld niet meer automatisch een

netnummer voor Rotterdam, en duurdere lijnen zijn niet

meer automatisch te herkennen aan een 0900-nummer.

De vraag rijst of nummers nog gebruikt kunnen worden

om zaken als tarieftransparantie, kenbaarheid en

betrouwbaarheid inzichtelijk te maken.
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17. Bij netwerkdiensten geldt dat de waarde van de dienst sterk toeneemt met
het aantal gebruikers (positief netwerkeffect).

18. Aanbieders zullen mogelijk diensten in de markt zetten waarbij mensen voor
zowel hun vaste als mobiele telefoon op hetzelfde nummer bereikbaar zijn.

Bellen over internet 

stelt toezichthouders 

voor uitdagingen.
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DALING VERKEERSVOLUME VASTE 
TELEFOONNET

Daling verkeersvolume vaste telefoonnet….

In 2003 was al een duidelijke daling zichtbaar van het

verkeersvolume op het vaste telefonienetwerk van KPN.

Zoals verwacht is het verkeersvolume van KPN en zijn

concurrenten in 2004 verder afgenomen (ongeveer 

12 procent)1. KPN’s eigen vaste telefonieminuten en

internet-inbelminuten via analoge modems (smalband-

internet) daalden met 23 procent. De belangrijkste

oorzaken van deze vermindering is dat mensen mobiel

gaan bellen in plaats van vast en meer breedband-

internet gebruiken in plaats van smalbandinternet.

Mogelijk vindt er ook enige vervanging plaats van

telefonie door chat en ‘instant messaging’.

Het aantal vaste aansluitingen van KPN daalde in 2004

met drie procent 1. Naar schatting bezat eind 2004 ruim

tien procent van de huishoudens geen vaste telefoon-

aansluiting meer. Het aantal internet-inbelminuten van

KPN en zijn concurrenten gezamenlijk daalde in 2004

met ongeveer 40 procent. De introductie van bellen over

internet kan de daling van het gebruik van het vaste

telefoonnet versnellen. In andere landen van Europa is

dezelfde trend zichtbaar, zoals blijkt uit figuur 1. 

…hoeft niet te leiden tot een stijging van de kosten

De daling van het volume is een risico voor CPS-

aanbieders. Zij bieden telefonie via het vaste netwerk

van KPN. De daling van het volume kan leiden tot

hogere wholesale-kosten. De vaste kosten voor het

netwerk blijven immers (voor een deel) gelijk, terwijl het 

verkeersvolume afneemt.

De afname van het aantal verkeersminuten in het vaste

telefonienetwerk hoeft echter niet één op één te leiden

tot een stijging van de kosten per minuut. Het netwerk

wordt nog wel gebruikt door de nieuwe en vervangende

diensten. In plaats van ‘minutenverkeer’ gaat het dan

om dataverkeer, zoals breedbandinternet (en bellen

over internet). Het netwerk van KPN wordt dus anders

benut.

Marktontwikkelingen zorgen voor een verkorting van de

economische levensduur van de oude techniek en

versnellen de overgang naar een efficiëntere techniek.

Een ondernemer moet in een concurrerende markt

anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Hij kan kosten

reduceren, zijn netwerk innoveren en/of overcapaciteit

versneld afschrijven. 

Inefficiënte kosten mogen niet worden afgewenteld

De vaste telefoniemarkt is vooralsnog een gereguleerde

markt. De daling van het verkeersvolume is een bedrijfs-

economisch risico. KPN moet de efficiënte kosten en de

kosten van Universele Dienstverlening (verplicht door

de overheid) kunnen terugverdienen. Inefficiënte kosten

mogen – bij onvoldoende concurrentiedruk – niet

worden verhaald door bijvoorbeeld hogere prijzen te

rekenen aan consumenten of aan concurrenten voor het

gebruik van het netwerk. Ook zou KPN deze kosten

kunnen overhevelen naar de nieuwe techniek, zoals

bellen over internet, door daar hogere kosten voor te

rekenen. OPTA ziet erop toe dat dit niet gebeurt.

Universele Dienst anders invullen

KPN is als aanbieder van de Universele Dienst 

verplicht om te voldoen aan ieder redelijk verzoek tot

levering van een vaste telefoonaansluiting tegen een

laag tarief (Belbudget). Als in de komende jaren de

daling van het verkeersvolume en van het aantal aan-

sluitingen op het vaste net van KPN doorzet, stijgen de

kosten van de Universele Dienst. Er is dan een aantal

mogelijkheden:

• De situatie blijft zoals hij is en KPN accepteert de

hogere kosten. 

• KPN geeft aan de huidige Universele Dienst te duur te

vinden. De Universele Dienst zal dan opnieuw worden

aanbesteed. 

• De minister geeft de Universele Dienst op alternatieve

en goedkopere wijze vorm. Mogelijke opties hiervoor

zijn een budget mobiele telefoon of een breedband-

internetverbinding met een aansluiting om te kunnen

bellen over het internet.

D e e l  1   V i s i e  o p  d e  c o m m u n i c a t i e m a r k t

figuur 1  | Europese vergelijking ontwikkeling verkeers-

volume (3e kwartaal) op vaste net ex-

monopolist, 2001-2004 , kwartaal 3  2001 = 100
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1. Bron: KPN – 4e kwartaalcijfers 2004.

B
ro

n
: M

a
rk

tm
o

n
ito

r C
o

m
m

u
n

ic
a
tie

 O
P

T
A

. 
C

ijfe
rs

 a
lle

m
a
a
l b

e
tre

k
k
in

g
 o

p
 to

ta
le

 v
e
rk

e
e
rs

v
o

lu
m

e
. 



17

terug naar inhoudsopgave

4. BUNDELING

Bundeling is het aanbieden van meerdere producten als

één product (de bundel). In de mobiele markt zien we dit

al jaren. Het klassieke voorbeeld is het (goedkoop)

aanbieden van een mobiel telefoontoestel in combinatie

met een mobiel telefoonabonnement. Een ander voor-

beeld is het bundelen van belminuten en SMS-diensten.

Op dienstenniveau zien we dat producten uit gescheiden

markten inmiddels worden gebundeld. Zo zetten in 2004

kabelmaatschappijen bundels van vaste telefonie,

breedbandinternet en televisie in de markt en bundelde

KPN zijn vaste telefonie- en ADSL-dienst met digitale tv.

Bundeling wordt mogelijk door technische ontwikkelingen,

zoals spraak en televisie over een breedbandinternet-

aansluiting (zie paragraaf 1 en 3). Omdat breedband-

internetcapaciteit minder schaars wordt (zie paragraaf 2),

neemt het belang voor aanbieders om diensten per

minuut af te rekenen af. Bundels kennen veelal een ‘flat

fee’. Dat wil zeggen dat mensen voor een vast bedrag

per maand onbeperkt mogen bellen of internetten. 

Bundeling in 2004 nog in de kinderschoenen

EIM onderzocht in opdracht van OPTA in hoeverre

consumenten gebruik maken van bundels met daarin de

diensten vaste telefonie, mobiele telefonie, breedband-

internet of televisie. Hierbij zijn vier eigenschappen van

een bundel onderscheiden:

• ontvangen van één rekening voor meerdere diensten;

• krijgen van korting ten opzichte van de prijs van de

losse producten;

• op hetzelfde moment aanschaffen van de producten;

• de bewuste keuze om de diensten bij een specifieke

aanbieder af te nemen.

Als de diensten die een consument afneemt aan één of

meerdere van deze eisen voldoen, wordt gesproken van

een bundel.

De ontwikkelingen op het gebied van bundeling zijn in

2004 iets achtergebleven bij de verwachtingen. Uit het

onderzoek komt naar voren dat bundeling op de

Nederlandse markt in 2004 nog in de kinderschoenen

stond. Zo kreeg slechts 3 procent van de huishoudens

korting als twee of meer producten bij één aanbieder zijn

aangeschaft. 16 procent van de huishoudens ontving

één rekening voor meerdere diensten. 

Eindgebruikers die vaste telefonie, breedbandinternet

en televisie afnamen bij één aanbieder kregen het

vaakst korting (23 procent). Deze combinatie kwam eind

2004 echter slechts bij 2 procent van de huishoudens

voor. Eindgebruikers die vaste telefonie en breedband-

internet afnamen bij één aanbieder ontvingen het vaakst

één rekening (90 procent). Deze combinatie kwam bij

10 procent van de huishoudens voor.

In figuur 6 is per afgenomen bundel aangegeven 

hoeveel procent van de huishoudens hiervan gebruik

maakte. Dit is aangegeven per eigenschap.

Huishoudens kunnen aan meer dan één eigenschap

voldoen.

Op basis van de bovenstaande criteria bleken in 2004

nog maar weinig consumenten een bundel af te nemen.

De mogelijkheden voor aanbieders om hun bestaande

klanten een gebundeld aanbod te doen zijn echter wel

aanwezig. Zo nemen veel eindgebruikers meerdere

producten af bij één aanbieder, zonder dat dit wordt

aangeboden als een bundel volgens de criteria in het

onderzoek. 30 procent van de huishoudens neemt vaste

en mobiele telefonie af bij één aanbieder (KPN en

Tele2) en 17 procent televisie en breedbandinternet

(met name bij de kabelmaatschappijen) (zie figuur 7).
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figuur 6  | Huishoudens per type bundel, 

oktober 2004
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figuur 7 | Huishoudens met producten bij zelfde

aanbieder, oktober 2004
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In 2005 bundels op grotere schaal

In 2005 gaan aanbieders naar verwachting op grotere

schaal bundels van diensten aanbieden. De introductie

van spraakdiensten via het Internet Protocol is de drijvende

kracht hierachter. Uit gesprekken met marktpartijen blijkt

2005 het jaar van de ‘triple play’ te worden: een breed-

bandinternetaansluiting wordt in combinatie met vaste

telefonie (veelal bellen via internet) en televisie 

aangeboden. Sommige aanbieders zullen ook mobiele

telefonie hieraan toevoegen. Onduidelijk is in hoeverre

de introductie van bundels in 2005 tot grote markt-

verschuivingen gaat leiden. Dit zal mede afhangen van

de bereidheid van eindgebruikers om over te stappen en

hun belangstelling voor ‘one stop shopping’.

Voordelen voor aanbieders en eindgebruikers

Bundeling is voordelig voor zowel eindgebruikers als

aanbieders. Eindgebruikers hoeven bijvoorbeeld minder

handelingen te verrichten om meerdere producten te

kopen. Daarnaast kan de eindgebruiker korting krijgen of

het gemak hebben van één rekening. Bij problemen kan

de eindgebruiker in alle gevallen terecht bij dezelfde partij. 

Voor de aanbieder zijn kostenbesparingen (bijvoorbeeld

door gezamenlijke distributie) een reden om te bundelen.

Bundeling is ook een reactie op overstapgedrag van

consumenten. Aanbieders proberen door te bundelen

de binding met hun klanten te versterken. Een nadeel

hiervan kan zijn dat overstapdrempels hoger worden.

Uitgangspunt voor OPTA is dat klantenbinding mag,

maar dat er geen onnodige drempels mogen worden

opgeworpen tegen het – binnen een redelijke termijn –

overstappen naar een andere aanbieder. Hierover

moeten goede en heldere afspraken worden gemaakt.

Anders vormt een bundel een belemmering voor

effectieve concurrentie.

Economische risico’s

Economische risico’s ten aanzien van bundeling doen

zich met name voor wanneer bundeling ook gereguleerde

diensten, zoals vaste telefonie, omvat. Dominante

aanbieders kunnen door producten te bundelen

concurrenten uit de markt drukken of toetredingsdrempels

verhogen (zie kader).

Bundeling vormt een risico voor aanbieders die niet in

staat zijn een breed pakket van diensten aan te bieden.

De mate waarin dit de concurrentiepositie beïnvloedt,

wordt bepaald door onder meer de mate waarin eind-

gebruikers massaal kiezen voor één aanbieder voor alle

producten. Op termijn kan dit betekenen dat er niet

langer sprake is van verschillende markten van diensten,

maar dat er alleen nog maar wordt geconcurreerd

tussen aanbieders van hele bundels. De bundel wordt

dan in feite de ‘relevante markt’. Op dit moment is dat

nog niet het geval.

Toezicht op anti-competitieve bundels

Zolang er nog geen sprake is van een 'relevante markt'

voor bundels, zal OPTA bundels beoordelen op basis

van de gereguleerde en ongereguleerde componenten

van de bundels. OPTA zal optreden wanneer een aan-

bieder met een dominante positie op een gereguleerde

markt zijn marktmacht misbruikt om zijn positie op een

nauw verwante markt te versterken. Aanbieders mogen

bundeling niet gebruiken om regulering van losse

producten te ontwijken. 

Pure bundeling komt nog niet veel voor in de com-

municatiesector. Producten, zoals telefonie, internet en

televisie worden op dit moment gebundeld, maar ook 

los aangeboden (gemengde bundeling). OPTA zal

streng optreden wanneer een dominante aanbieder

gereguleerde producten bundelt die niet ook los verkrijg-

baar zijn. Hierbij is de kans op misbruik groot. Indien de

gereguleerde producten wel los verkrijgbaar zijn, zal

OPTA toezien op de tarieven van bundels van dominante

aanbieders. Als de bundel een te hoge korting bevat,

kunnen concurrenten hier niet tegenop zonder verlies te

leiden. 

D e e l  1   V i s i e  o p  d e  c o m m u n i c a t i e m a r k t

Twee voorbeelden van anti-competitieve
bundeling: 

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 verkrijgbaar zijn (pure bundeling), 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 zijn hiermee verplicht 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 (gemengde bundeling), 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 goedkoper om de producten

gezamenlijk aan te schaffen. Een korting is gunstig voor

de consument, maar indien sprake is van een te hoge

korting heeft een aanbieder van alleen product B geen

kans meer en wordt concurrentie uitgesloten.
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5. PROBLEMEN MET TRANSPARANTIE EN
INTERNETVEILIGHEID

Markt complexer en minder transparant

De keerzijde van de convergentie van de communicatie-

sector (zie paragraaf 1) is verminderde transparantie

van de markt. Meer aanbieders bieden meer differentiatie

op bestaande producten. Eenvoudige vergelijking en

beoordeling van de prijs-kwaliteitverhouding is daardoor

lastig. Een voorbeeld hiervan zijn de tarieven voor

internationale (mobiele) roaming: het via een ander

(buitenlands) netwerk mobiel bellen in het buitenland.

De tarieven hiervoor - en de manier waarop men wordt

doorgeschakeld - zijn voor consumenten vaak ondoor-

zichtig. Consumenten blijken verbaasd te zijn als ze 

een forse rekening krijgen, terwijl ze dachten in het

buitenland naar een gratis nummer te bellen. Hetzelfde

geldt voor gebeld worden in het buitenland; hieraan zijn

- tegen de verwachtingen van veel consumenten in - ook

kosten verbonden. Een ander voorbeeld is de keuze

voor bellen over internet als vervanging voor traditionele

telefonie. Wanneer een consument vanwege de lagere

prijs overweegt over te stappen op bellen over internet,

moet hij wel weten of er ook een kwaliteitsverschil is.

Anders zijn de diensten niet te vergelijken. 

Prijsschema's worden ook minder doorzichtig. Bij de

ene mobiele aanbieder zijn bijvoorbeeld verstuurde

SMS-berichten in het weekend wel inbegrepen bij het

abonnement, terwijl bij de andere aanbieder hiervoor

apart moet worden betaald. Ook de tarieven voor het

versturen van SMS-berichten naar bepaalde nummers

zijn soms niet duidelijk. Bij internetaanbieders is soms

sprake van een datalimiet. Het extra bedrag dat betaald

moet worden wanneer deze limiet wordt overschreden is

vaak onhelder.

Aanbieders beconcurreren elkaar stevig om de gunsten

van de consument en proberen klanten aan zich te

binden door pakketten (bundels) van diensten aan te

bieden. Bundels hebben vaak één tarief, waardoor het

individuele tarief van producten in de bundel moeilijk te

vergelijken is met losse producten van andere aan-

bieders. Bijvoorbeeld bij de aanschaf van een mobiel

telefoonabonnement krijgt een consument vaak een

'gratis' toestel. Daarnaast betaalt de consument een

vast bedrag per maand om te kunnen bellen en SMS-

berichten te versturen. Hoeveel deze losse producten

kosten, is dan niet meer duidelijk.

Ook algemene voorwaarden kunnen sterk verschillen

per aanbieder. Hoewel dit zich niet altijd uit in directe

kosten, heeft het wel invloed op de transparantie en

uiteindelijk op de concurrentie. Aanbieders mogen

voorkomen dat consumenten profiteren van de mooie

aanbieding en daarna direct weer weglopen. Maar dit
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moet dan wel helder in de algemene voorwaarden

staan, zodat een consument vooraf een weloverwogen

beslissing kan nemen. De consument moet vooraf

weten wat hij koopt en welke verplichtingen hieraan

verbonden zijn. Uniformiteit in algemene voorwaarden

kan bijdragen aan transparantie. De consument staat

dan bijvoorbeeld niet voor de verrassing dat het 

opzeggen van het abonnement bij zijn huidige 

aanbieder veel moeilijker is of langer duurt dan bij zijn

vorige aanbieder.

Transparantieverplichtingen 

Uit het bovenstaande blijkt dat gebrek aan transparantie

kan leiden tot belemmering van effectieve concurrentie.

OPTA kan transparantieverplichtingen opleggen aan 

de hele markt of aan dominante aanbieders in het

bijzonder.

Bij transparantieverplichtingen die OPTA kan opleggen

aan een dominante aanbieder valt te denken aan de

verplichting om kosten te specificeren naar de tijdstippen

en locaties van telefoontjes. Transparantie-

verplichtingen die OPTA aan de hele markt kan op-

leggen, zijn ondermeer informatie over nummerbeleid,

tarieven, kwaliteit en privacyaangelegenheden. 

OPTA kan verhoging van de transparantie ook overlaten

aan de markt zelf. Er zijn vergelijkingssites op internet

die de prijzen en voorwaarden naast elkaar zetten. De

vraag bij dit soort sites is altijd in hoeverre ze objectief

zijn. Als consumenten denken dat bepaalde marktpartijen

deze sites beïnvloeden, zullen ze de informatie niet

vertrouwen. Omdat de site dan niet meer wordt gebruikt,

valt de transparantievergrotende werking weg. 

Indien nodig zal OPTA zelf een site ontwikkelen, of een

keurmerk uitgeven om het vertrouwen terug te brengen.

OPTA grijpt echter pas in als dat nodig is en zal alleen in

het uiterste geval verplichtingen opleggen. Belangrijke

criteria hierbij zijn hoe lang er nog geen marktinitiatieven

zijn geweest, in welke mate het te verwachten is dat

marktpartijen zelf initiatief zullen nemen en in welke

mate de marktinitiatieven een objectieve en doorzichtige

vergelijking kunnen creëren. Daarnaast zal OPTA in het

oog houden dat transparantieverplichtingen het

gewenste effect sorteren. Een negatief effect van

tarieftransparantie kan zijn dat aanbieders hun tarieven

makkelijker op elkaar afstemmen en kunstmatig hoog

houden.

Consumenten hebben ten slotte ook een eigen 

verantwoordelijkheid. Ze kunnen zelf informatie 

inwinnen over tarieven en algemene voorwaarden goed

doorlezen. Ook dit zal mee worden gewogen bij de

keuze van OPTA om al dan niet een transparantie-

verplichting op te leggen.
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Toename problemen internetveiligheid

Het internet gaat een steeds belangrijkere rol spelen nu

ook spraak en mediadiensten over het internet mogelijk

zijn. Door de integratie van de communicatie- en IT-

sector kunnen virussen die eerder alleen voorkwamen

op computers nu ook mobiele telefoons infecteren.

Bepaalde vormen van toezicht op het internet worden

hierdoor belangrijker. Het 'open platform'-karakter van

internet (het internet is van iedereen) maakt het tegelijker-

tijd echter moeilijker hier toezicht op te houden.

Steeds meer huishoudens hebben een breedband-

internetaansluiting en krijgen te maken met internet-

onveiligheid zoals autodialers, spam en spyware (zie

kader). De aanpak van deze problemen wordt ook wel

geschaard onder de noemer 'internetbeheer' of in het

Engels internet governance.

Ergernis en economische schade

Onveiligheid op het internet is op verschillende manieren

schadelijk. Voor de consument is het allereerst vervelend.

Consumenten irriteren zich aan ongevraagde e-mail,

virussen en wormen, die bijvoorbeeld de startpagina van

hun internetbrowser veranderen. Het kost moeite, tijd en

geld om dit soort zaken te vermijden en te voorkomen,

zoals de noodzaak tot gebruik van anti-virussoftware en

het installeren en onderhouden van een fire-wall. In de

tweede plaats spelen privacy en vertrouwen een belang-

rijke rol. Consumenten moeten er bijvoorbeeld van op

aan kunnen dat er geen vertrouwelijke informatie

ongewenst naar derden wordt gestuurd. Consumenten

worden dan huiveriger om gebruik te maken van diensten,

zoals internetbankieren en angstig om (dure) aankopen

te doen via internet. Dit vertraagt de ontwikkeling van de

ICT-markt. 

Ook voor het gebruik van internet zijn er nadelen. Door

spam lopen transportkanalen vol, en bij de bestrijding

hiervan wordt e-mail van bepaalde aanbieders door

sommige servers geweigerd (blacklisting). Hierdoor kan

ook e-mail van de correcte gebruiker worden geblok-

keerd. Verbindingen tussen consumenten zijn dan niet

meer vanzelfsprekend, wat het vertrouwen in internet

aantast. Uit onderzoek19 blijkt dat in 2004 83 procent

van de e-mail van Amerikaanse aanbieders bestond uit

spam. Dit kost de internetproviders jaarlijks een half

miljard dollar door de capaciteit die dit verkeer opslokt.

Om vertraging op internet te voorkomen, worden

Internet Service Providers gedwongen om extra te

investeren in capaciteit.

D e e l  1   V i s i e  o p  d e  c o m m u n i c a t i e m a r k t

Autodialers zijn programmaatjes die automatisch -

onopvallend, al dan niet met toestemming van de

gebruiker - worden geïnstalleerd op een computer. 

De computer belt vervolgens automatisch (vandaar het

woord autodialer) en langdurig een duur 0900-nummer

of buitenlands nummer. Technisch gezien is het zeer

vergelijkbaar met programma's die zonder dat de

gebruiker dat weet, persoonsgegevens en verkeers-

gegevens doorgeven aan derden (spyware).

Met een dialer worden verbindingen opgezet waarlangs

men gegevens kan uitwisselen met anderen via internet.

Dialers naar betaalnummers zijn in sommige gevallen

een legitieme manier om betalingen via internet te laten

verlopen. Dit is echter vaak niet het geval. Steeds meer

worden autodialers gebruikt om verbindingen naar dure

betaalnummers te leggen, zonder medeweten van de

eindgebruiker. Als de consument het door heeft, is het al

te laat.

Ongevraagde berichten via e-mail, via de mobiele

telefoon (SMS of MMS) of via een ander elektronisch

kanaal worden 'spam' genoemd. Hierbij ontbreekt

(vaak) de mogelijkheid bij de ontvanger om zich af te

melden voor deze berichten. Het versturen van spam is

op grond van de Telecommunicatiewet verboden,

behalve als een persoon daar zelf toestemming voor

heeft gegeven. Er zijn uitzonderingen: een bedrijf dat

het e-mailadres heeft verkregen bij de verkoop van een

product of een dienst, mag dit adres ook gebruiken voor

het verzenden van berichten, zelfs indien het daar geen

toestemming voor heeft gekregen. In het bericht moet

echter wel de mogelijkheid worden geboden om berichten

als deze in het vervolg niet meer te ontvangen.

Bovendien is het verbod uitsluitend van toepassing 

op berichten die ontvangen worden door natuurlijke

personen (meestal particulieren). Bedrijven vallen (nog)

buiten de bescherming van de wet.

Spyware is 'spionagesoftware'. Spyware maakt 

informatie op iemands computer toegankelijk voor

derden of verzendt allerlei data via het internet. Het gaat

hierbij dan over het surfgedrag, maar ook over privacy-

gevoelige en bedrijfsgevoelige informatie. Spyware

schendt uiteraard de privacy. Het is voor de gebruiker

onduidelijk welke informatie vrijkomt en wat ermee

gebeurt. Vaak worden deze gegevens doorgespeeld

aan marketingmensen voor commerciële doeleinden.

Deze programma's worden ook gebruikt om via 

'besmette computers' spam te verspreiden zonder

medeweten van de eigenaar van de computer.

19. Bron: Webwereld, 28 december 2004.
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Optreden tegen Nederlandse aanbieders 

Een effectieve aanpak van problemen op het gebied van

internetveiligheid is niet altijd even makkelijk. OPTA

heeft alleen de mogelijkheid om tegen Nederlandse

aanbieders op te treden. Aan de hand van klachten via

www.spamklacht.nl worden spammers opgespoord en

worden indien mogelijk stappen ondernomen tegen de

verzender. Deze activiteiten van OPTA dragen bij aan

de reductie van spam. Het aantal spamruns (het in één

keer versturen van een hoeveelheid spam-mailtjes) per

maand is in Nederland afgenomen bij de invoering van

het spamverbod op 19 mei 2004 (zie figuur 8).

Een andere manier om problemen als spam en auto-

dialers aan te pakken is door middel van zogeheten

ketenverantwoordelijkheid. Hierbij zijn alle betrokkenen

gezamenlijk verantwoordelijk om problemen op het

gebied van de internetveiligheid te voorkomen, zodat de

verantwoordelijkheid niet op een ander kan worden

afgeschoven. Ook bedrijven die spam door een andere

partij laten versturen, zijn hierdoor strafbaar. In dit kader

kunnen aanbieders van openbare elektronische 

communicatiediensten dan door OPTA worden aange-

sproken indien zij te weinig doen om spam te voorkomen.

Hiervoor is dan wel een wettelijke basis noodzakelijk. 

Eigen verantwoordelijkheid nemen

De problemen op het gebied van internetveiligheid

veranderen in zo’n hoog tempo dat de wet al snel achter

loopt. Er is als het ware sprake van een kat-en-muisspel.

De wetgever kan vooraf onmogelijk alle technologische

toepassingen voorspellen en deze vooraf opnemen in

de wet. Dit laat ruimte aan kwaad-willenden om de

grenzen en mazen van de wet op te zoeken. 

Bij autodialers zijn consumenten zich vaak onvoldoende

bewust van de consequenties van hun handelen.

Aanbieders moeten consumenten hier tegen in 

bescherming nemen door voldoende transparant te

maken waar een consument toestemming voor geeft als

hij ergens op klikt. OPTA ziet erop toe dat dit ook daad-

werkelijk gebeurt en kan optreden indien er in Nederland

een overtreding wordt begaan.

In markten waar technologische ontwikkelingen een

belangrijke rol spelen, is zelfregulering door de markt

vaak effectiever dan regulering via vrij statische wet- en

regelgeving. De markt moet daarom ook zelf zijn 

verantwoordelijkheid nemen om problemen op het

gebied van internetveiligheid op te lossen. Een over-

actieve toezichthouder verstoort de prikkel om het zelf te

doen en maakt de markt juist afhankelijk van regulering.

Een voorbeeld van een geslaagd marktinitiatief is de

aanpak van spam via de Internet Service Providers

(ISP's). Deze kunnen een domeinnaam op een zo-

geheten 'blacklist' plaatsen, waardoor er geen spam maar

ook geen andere e-mail vandaan kan worden gezonden.

Dit is een vorm van zelfregulering die administratief

goed kan worden ondersteund door een toezichthouder.

Een ander initiatief zijn de spamfilters die America

Online (AOL) succesvol heeft geïntroduceerd. Daarnaast

heeft AOL samen met andere providers en Microsoft

spammers aangepakt die gebruik maken van niet

bestaande verzendadressen. Mede dankzij deze 

initiatieven daalde in een jaar tijd het aantal spam-

berichten aan consumenten in de Verenigde Staten met

75 procent20.

Consumenten hebben ook zelf een verantwoordelijkheid.

Vaak kunnen ze door enkele eenvoudige handelingen te

verrichten - of juist te laten - een groot aantal problemen

vermijden. Dit begint met het goed lezen van een

dialoogscherm alvorens op 'OK' te klikken en zo een

programma te installeren. Ook het niet openen van 

e-mail van onbekende afzenders en het niet achterlaten

van je e-mailadres kan helpen tegen spam. OPTA geeft

op haar website www.spamklacht.nl voorlichting over

hoe bepaalde problemen met autodialers en spam

kunnen worden vermeden.
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figuur 8  | Aantal verstuurde spamruns in Nederland,

november 2003-november 2004
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20. Bron: Webwereld, 28 december 2004.
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6. REGULERING ONDER DE NIEUWE
TELECOMMUNICATIEWET

Dynamische ontwikkelingen

Zoals uit de vorige paragrafen blijkt, is de communicatie-

sector sterk in beweging. Product- en procesinnovaties

leiden tot goedkopere en nieuwe producten. Deze

dynamische ontwikkelingen vragen om terughoudend-

heid van de toezichthouder. Nieuwe technologieën en

alternatieve infrastructuren moeten de mogelijkheid

krijgen om tot bloei te komen. Met name op innovatieve

markten is het risico van verkeerd ingrijpen groot, omdat

markten nog volop in beweging zijn en marktposities

nog snel kunnen veranderen.

De nieuwe Telecommunicatiewet onderkent dit en stelt

dat 'emerging markets' dienen te worden uitgezonderd

Daan Molenaar, 

projectleider spambestrijding.

van regulering. De nieuwe Telecommunicatiewet stelt

echter ook dat regulering los moet staan van de gebruikte

techniek. In de praktijk is daarmee het verschil tussen

bestaande en nieuwe markten niet eenduidig. Bijvoorbeeld

in paragraaf 3 is de vraag al gesteld of spraak via IP een

procesinnovatie is (vaste telefonie in een ander tech-

nologisch jasje), waardoor bestaande producten

goedkoper worden, of dat het een product-innovatie is,

die leidt tot een aparte nieuwe ('emerging') markt.

Hoe dan ook hebben dergelijke ontwikkelingen impact

op bestaande markten en leiden tot overgangsproblemen

tussen de oude en nieuwe situatie. Dit is vooral een

uitdaging als de oude situatie wordt gereguleerd, zoals

bij vaste telefonie. OPTA zal hierbij ten aanzien van

dominante aanbieders een balans zoeken tussen ruimte

geven aan innovatie en bewaking van concurrentie.

‘INMIDDELS IS BIJNA DRIEKWART VAN
HET INTERNATIONALE E-MAILVERKEER
SPAM. DAT KAN NIET LANGER.’

In 2004 kreeg OPTA de taak om op te treden tegen

spam. In het eerste jaar heeft dit geleid tot boetes voor

de drie grootste spammers van Nederland. Daarnaast

zijn 14 waarschuwingen uitgedeeld. In een half jaar is

een opsporingsapparaat opgebouwd, onder meer door

overleg met toezichthouders in andere landen en de

samenwerking met het College Bescherming

Persoonsgegevens aan te halen.

Daan Molenaar, projectleider spambestrijding, vertelt

over deze operatie.

‘Spam is een groot probleem. Inmiddels is bijna

driekwart van het internationale e-mailverkeer spam.

Het hele internet wordt zwaar belast door berichten die

mensen niet eens willen ontvangen. Dat kan niet langer.

Gelukkig heeft OPTA de mogelijkheid gekregen om hier

iets tegen te doen.

Wij zijn de toezichthouder op de telecommunicatiesector,

dus het lag voor de hand dat OPTA hierop moest gaan

toezien. Het is onze taak om het toezicht te houden op

de markt. Dit valt daar ook onder.

Spam is een probleem voor zowel het bedrijfsleven als

voor consumenten. Het kost hen gewoon geld. Zeker

voor mensen die nog via een modem hun mail binnen-

halen of een datalimiet hebben. Maar ook de tijd die

D e e l  1   V i s i e  o p  d e  c o m m u n i c a t i e m a r k t

OPTA PAKT SPAM AAN
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Hier kan OPTA niet tegen optreden. OPTA werkt samen

met toezichthouders in andere landen. Door hen attent

te maken op de spam die vanuit hun land komt, krijgen

zij de mogelijkheid dit aan te pakken. Door de omvang

van het probleem zijn alle partijen bereid om samen te

werken. Dat is ook wel nodig, want elektronische

communicatie trekt zich niets aan van landsgrenzen.

Wij hebben in elk geval de mogelijkheid om Nederlandse

spam aan te pakken. Wereldwijd zal het nog wel even

duren, maar als alle toezichthouders hun steentje

bijdragen, kunnen spammers uiteindelijk nergens meer

terecht. Wij krijgen positieve reacties op ons optreden

tot nu toe… behalve van de partijen die we hebben

beboet natuurlijk!

Voorlichting
Mensen kunnen zichzelf goed beschermen tegen spam.

Internetaanbieders hebben bijvoorbeeld spamfilters.

Maar het helpt ook al om niet overal je mailadres achter

te laten. Daarnaast is het belangrijk om te voorkomen

dat je computer geïnfecteerd raakt met bepaalde virussen.

Deze virussen zorgen er namelijk voor dat je eigen

computer wordt gebruikt om spam te versturen, zonder

dat je het zelf weet. Angst voor internet is niet nodig,

maar je moet er wel bewust mee omgaan.

Voorlichting via onder meer de website 

www.spamklacht.nl is daarom een belangrijk onderdeel

van onze strijd tegen spam. Hier kunnen mensen spam

melden, waarna wij het kunnen onderzoeken. Aan de

hand van deze klachten kunnen wij ook bepalen wat de

grootste overlast veroorzaakt en waar wij prioriteit aan

moeten geven. De meldingen op deze site hebben vorig

jaar met het beboeten van de eerder genoemde

Nederlandse spammers al vruchten afgeworpen.’
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wordt besteed aan het lezen en de technische verwerking

van deze mails, brengt kosten mee. De server – en

service – van internetaanbieders wordt voor driekwart

opgeslokt door spam. Indirect zijn er nog de kosten die

inmiddels worden gemaakt om spam buiten te houden,

zoals spamfilters. Dat is toch absurd?

Vertrouwen
Mensen verliezen op deze manier het vertrouwen in

internet. Het klinkt heel dramatisch, maar de ontwikkeling

van nieuwe diensten hangt wel af van de mate waarin

mensen zich op de digitale snelweg durven te begeven.

Zeker als het gaat om bijvoorbeeld bankieren over het

internet, dan is het een kwestie van vertrouwen. Door de

schijnbaar oncontroleerbare stroom aan spam worden

mensen angstig. Internet kan, zeker voor het bedrijfs-

leven, veel tijd en geld besparen, maar het valt of staat

met het vertrouwen dat mensen erin hebben.

Beperkingen
OPTA heeft de bevoegdheid om spam afkomstig uit

Nederland te bestrijden en alleen als deze wordt

gestuurd aan consumenten. Bedrijven zijn nog vogelvrij

wat dat betreft. Gezien de hoge lasten die spam met

zich meebrengt voor het bedrijfsleven zijn wij nu ook aan

het kijken hoe we dit kunnen aanpakken.

Wij hebben dit jaar laten zien dat we spammers snel

kunnen opsporen en beboeten in Nederland. Een paar

grote vissen hebben de eerste boetes al gekregen. Als

ze nu niet stoppen, hebben ze snel genoeg de volgende

boete te pakken. Gezien de beperkte marges die met spam

worden verdiend, komen deze boetes behoorlijk hard aan.

De meeste spam komt echter uit het buitenland. Van alle

spam komt 90 procent uit de Verenigde Staten en Azië.

Economisch georiënteerde aanpak

De nieuwe Telecommunicatiewet biedt OPTA nieuwe

instrumenten om toezicht te houden. Het sleutelwoord is

maatwerk. Onder de oude Telecommunicatiewet volg-

den verplichtingen één op één rechtstreeks uit de wet. 

De starheid van dit systeem bood weinig ruimte voor

nuances, die bij de huidige ontwikkeling van techniek en

markten onmisbaar zijn. De nieuwe Telecommunicatie-

wet gaat uit van meer vertrouwen in de marktwerking.

Zo wordt verder aangesloten bij de principes van het

algemeen mededingingsrecht en wordt alleen ingegrepen

bij een gebrek aan daadwerkelijke concurrentie. OPTA

is liberaal wanneer dat kan, maar streng wanneer dat

moet. De nieuwe Telecommunicatiewet brengt met zich

mee dat OPTA ten minste éénmaal in de drie jaar een

marktanalyse uitvoert op basis van de principes van het

algemeen mededingingsrecht. Uitgangspunt vormen 

de thans 18 markten die door de Europese Commissie

zijn aanbevolen. De termijn tussen het definiëren van

relevante markten door de Europese Commissie, het

opvragen van de informatie van de marktpartijen en 

het uiteindelijk van kracht worden van de definitieve

besluiten is lang. De regulering loopt hierbij het risico

achter de feiten in de markt aan te lopen. Om dit te

voorkomen houdt OPTA bij het nemen van haar 

besluiten rekening met de verwachte ontwikkelingen in

de komende jaren.

Een belangrijk onderdeel van de marktanalyse is inter-

nationale afstemming met de Europese Commissie en

met toezichthouders in andere lidstaten. Economische

omstandigheden kunnen verschillen tussen de landen.

Nederland kent in tegenstelling tot andere landen

bijvoorbeeld zowel veel breedbandaansluitingen via de
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kabel als veel marktpartijen die eigen infrastructuur

ver hebben uitgerold. Het Europese kader vraagt om

een economisch georiënteerde analyse van de nationale

toezichthouders. Afwijkende nationale omstandigheden

(zoals de Nederlandse) vragen om afwijkende regulering

(door OPTA). Deze afwijkingen zorgen in sommige

gevallen voor wrijving met het belang van de Europese

Commissie om sterk geharmoniseerde regulering toe te

passen in de verschillende lidstaten.

Duurzame concurrentie als uitgangspunt

Uitgangspunt van de nieuwe wet en de marktanalyse-

besluiten is dat de belangen van de eindgebruiker op 

de lange termijn het best gediend zijn met duurzame

concurrentie. Duurzame concurrentie is concurrentie 

die niet langer afhankelijk is van regulering. Zo is 

concurrentie tussen ondernemingen met een eigen

infrastructuur (infrastructuurconcurrentie) duurzamer

dan concurrentie die afhankelijk is van opgelegde

toegangsverplichtingen voor partijen zonder eigen

netwerk (dienstenconcurrentie). Bij het opleggen van

toegangsverplichtingen waakt OPTA ervoor dat investe-

ringen in nieuwe concurrerende infrastructuren niet

worden gefrustreerd.

Indien infrastructuurconcurrentie tot de mogelijkheden

behoort, geniet dit de voorkeur. Toegangsmaatregelen

zijn dan slechts bedoeld als overbruggingsmaatregel

naar infrastructuurconcurrentie en daarmee eindig. Of

infrastructuurconcurrentie tot de mogelijkheden behoort,

is echter vaak moeilijk te voorspellen. De afgelopen

jaren is de infrastructuurconcurrentie in de hogere lagen

van de netwerken - tot aan de wijkcentrale - toegenomen.

Door technologische ontwikkelingen lijken ook lokale

aansluitnetwerken steeds minder 'natuurlijke monopolies'

te worden.

Retail-regulering wordt alleen toegepast, als infra-

structuur- of dienstenconcurrentie de markt niet dwingen

zelf een concurrerende prijs en kwaliteit te bieden.

Liberaal toezicht met stevige handhaving

OPTA kiest voor een liberale benadering van regulering.

Om de markt zekerheid te bieden worden verplichtingen

zoveel mogelijk meerjarig ingevuld. De markt krijgt zo

meer vrijheid. OPTA zal echter wel - nadrukkelijker dan

in het verleden - gebruik maken van haar bevoegdheid

om de opgelegde verplichtingen te handhaven via een

last onder dwangsom of een boete. De geboden vrijheid

mag immers niet worden misbruikt. 

Uitgangspunt van de marktanalyses is dat regulering

voor drie jaar vastligt. Alleen in zwaarwegende gevallen

zal OPTA haar besluiten tussentijds aanpassen. Dit kan

wanneer de uitgangspunten van de marktanalyse sterk

zijn veranderd. Om dit te kunnen beoordelen zal OPTA

de markt actief volgen en marktpartijen pro-actief

benaderen voor informatie.

D e e l  1   V i s i e  o p  d e  c o m m u n i c a t i e m a r k t

OPTA PRIORITEITEN 2005

Prioriteit Doel

Marktanalyse De marktanalysebesluiten voor alle 19 markten zijn vastgesteld.

Toekomst retail-regulering vaste telefonie Er is duidelijkheid in de markt met betrekking tot de toekomstige retail-regulering voor  

en consequenties nummerplan vaste telefonie en de consequenties daarvan voor het nummerbeleid.

Regulering en monitoring VoIP-aanbod Er is duidelijkheid in de markt met betrekking tot het concurrentiekader voor de regulering

van VoIP. Hieronder vallen ook de verplichtingen aan eindgebruikers waar VoIP-

aanbieders aan moeten voldoen.

Bundeling Er is duidelijkheid in de markt over de wijze waarop OPTA om zal gaan met bundelings-

voorstellen van vrije en gereguleerde diensten. Bundeling wordt door dominante 

aanbieders niet gebruikt om regulering te ontwijken.

'Emerging markets' Er is duidelijkheid in de markt over wat OPTA verstaat onder een 'emerging market' en

OPTA heeft dit bij voorkeur in internationaal verband (ERG) afgestemd.

Dialers Door een effectieve aanpak (voorlichting, onderzoek en wetgevingstraject) zijn er minder

problemen met dialers en minder klachten.

Follow-up verbeterpunten evaluatie OPTA 2005 OPTA zal follow-up geven aan de gesignaleerde verbeterpunten bij de evaluatie van 

OPTA in 2004-2005 (zie jaarverslag pagina 56).

Handhavingsbeleid Er is duidelijkheid in de markt over wanneer en op welke wijze handhavingsinstrumenten

zullen worden ingezet.

Kortingenonderzoek KPN In het verleden verstrekte kortingen door KPN op gereguleerde diensten worden bestraft 

en OPTA ziet erop toe dat voorwaarden worden geschapen om dit zoveel mogelijk te

voorkomen in de toekomst.
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Marktmonitor 
communicatie

In figuur 1 is een belprofiel verondersteld van een

gemiddelde gebruiker met een belbasis-abonnement.

Op basis van dit profiel zijn de twee-maandelijkse

kosten voor bellen met KPN en CPS berekend. De tabel

laat zien dat de kosten voor vaste telefonie in 2004 zijn

gedaald ten opzichte van 2003. De belangrijkste 

verklaring hiervoor is de daling van de tarieven voor

telefonie van een vast naar een mobiel toestel.

Voordeelnummers en andere kortingsregelingen zijn in

deze berekeningen niet meegenomen. De grootste

CPS-aanbieders zijnTele2, Pretium Telecom, Scarlet en

Budget Phone.

In figuur 2 zijn de kosten voor vaste telefonie in Nederland

afgezet tegen de kosten in het buitenland. Nederland

kent lage tarieven ten opzichte van andere landen.

In figuur 3 staan de aflevertarieven voor inkomend

verkeer op een mobiel netwerk weergegeven. Als

gevolg van ingrijpen van de verschillende nationale

toezichthouders na overleg in de ERG (European

Regulators Group) zijn in vrijwel alle landen de tarieven

die mobiele operators hiervoor vragen gedaald. Dit

leidde tot een daling van de tarieven voor telefonie van

een vast naar een mobiel toestel. De Nederlandse

tarieven zijn in 2004 meer opgeschoven richting het

gemiddelde in de Europese Unie.

De ex-monopolisten in de Europese Unie verhuren

lijnen, die vanuit de wijkcentrales naar de individuele

huizen lopen, aan concurrenten. Dit heet ontbundeling.

In figuur 4 zijn de tarieven voor de huur van een gedeelde

en volledig ontbundelde lijn op genomen (zie ook
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figuur 1  | Kosten vaste telefonie per twee maanden met

KPN en CPS, 2003-2004, in euro's
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figuur 3  | Aflevertarieven voor inkomend verkeer op

een mobiel netwerk in internationaal 

perspectief, juli 2003 en juli 2004 (gemiddelde

alle operators), in eurocenten per minuut
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figuur 4  | Tarief huur van een volledig ontbundelde

aansluitlijn en een gedeelde aansluitlijn in

internationaal perspectief, 2004, in euro's 

per maand
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figuur 2  | Kosten vaste telefonie in Europees perspectief,

gesprek van 10 minuten, 2004, in euro's

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Nederland

Zweden

Duitsland

Spanje

VK

Italië

Frankrijk

VS
buurland

lokaal
nationaal

B
ro

n
: E

u
ro

s
ta

t



26

terug naar inhoudsopgave

paragraaf 2, Visie communicatie), en de marge tussen

beide. De marge tussen een gedeelde en een volledig

ontbundelde lijn is relevant, omdat dit de extra kosten

zijn die een concurrent moet betalen wanneer de klant

van de concurrent de telefoonlijn bij de ex-monopolist

opzegt. Zo wordt het voor een concurrent interessant

om bijvoorbeeld telefonie bovenop zijn breedband-

aansluiting aan de klant te leveren als de marge die hij

op de bijgevoegde telefoniedienst behaald hoger is dan

de extra kosten voor het overnemen van de hele lijn.

Huurlijnen worden vooral gebruikt door bedrijven om

verschillende vestigingen aan elkaar te verbinden. 

Net als in de afgelopen jaren daalde in 2004 het aantal

afgenomen huurlijnen. Ondanks de dalende tarieven

van digitale huurlijnen migreren bedrijven naar 

goedkopere op het Internet Protocol gebaseerde data-

communicatienetwerken, zoals Internet Protocol Virtual

Private networks (IP-VPN)

In figuur 7 is een onderscheid gemaakt tussen de drie

tarieven die worden gehanteerd voor het gebruik van

het netwerk van de voormalige monopolist: lokale inter-

connectie, single transit en double transit. Dit onderscheid

doet recht aan de hiërarchie van het netwerk van de

nationale ex-monopolist. Lokale interconnectie wil zeggen

dat een concurrent een ver uitgerold eigen netwerk

heeft. Hij heeft interconnectie nodig op lokaal niveau

met de nationale ex-monopolist om een verbinding

tussen twee eindgebruikers te kunnen realiseren. De

single transittarieven zijn de kosten voor interconnectie

op regionaal niveau. Bij double transit heeft een concur-

rent een heel beperkt eigen netwerk. Hij heeft daarom

interconnectie nodig op het geografische netwerk boven

het regionale netwerk van de nationale ex-monopolist.

EIM heeft huishoudens in 2004 gevraagd bij welke

aanbieder ze breedbandinternettoegang afnemen. 

In figuur 8 staan de resultaten van dit consumenten-

onderzoek. De meeste huishoudens gaven in 2004 aan

breedbandinternettoegang via KPN (ADSL) af te nemen.

KPN wordt gevolgd door Essent (kabel) en UPC (kabel).

D e e l  1   V i s i e  o p  d e  c o m m u n i c a t i e m a r k t

figuur 5  | Migratie van huurlijnen naar data-

communicatie, 2001-2004, aantal lijnen 
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figuur 7  | Vaste interconnectietarieven in Europees

perspectief, 2004, in eurocenten per minuut
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figuur 8  | Marktaandelen breedbandinternetoegangs-

aanbieders op basis van consumenten-

onderzoek, totale markt, 2004
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figuur 6  | Internetpenetratie (% van de bevolking) 
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in Nederland, december 2004.
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In figuur 9 wordt een beeld gegeven van de concurrentie

op de markt voor mobiele telefonie. Nederland kent vijf

mobiele aanbieders met een eigen netwerk. Daarnaast

is een groot aantal dienstenaanbieders actief op deze

netwerken. Met name Telfort profileert zich als aanbieder

van wholesale-toegang voor dienstenaanbieders.

Sommige dienstenaanbieders maken gebruik van

meerdere netwerktoegangsaanbieders.

In tabel 1 staat het aantal aansluitingen en de markt-

aandelen van de mobiele netwerkaanbieders. Bij de

vergelijking van de cijfers is enige voorzichtigheid

geboden, omdat aanbieders niet allemaal dezelfde

definities hanteren.

In figuur 10 is voor verschillende EU-lidstaten het

laagste SMS-tarief opgenomen. Het gaat hierbij om 

een standaardtarief voor een binnenlandse SMS. 

In Nederland zijn de SMS-tarieven sterk gedaald. 

In 2003 kostte een SMS over het algemeen nog boven

de 20 cent en in 2004 minder dan 10 cent.
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figuur 9  | Concurrentie op de markt voor mobiele

telefonie
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figuur 10  | SMS-tarieven in internationaal perspectief,

januari 2005, laagste piektarieven in euro's
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tabel 1 | Aantal klanten in miljoenen en marktaandelen van mobiele netwerkaanbieders, 2001-2004

2001 2002 2003 2004

KPN Mobile 5,2 43,5% 5,0 41,8% 5,2 39,0% 5,8 39,0%

Vodafone 3,2 26,9% 3,3 27,1% 3,2 24,4% 3,5 23,9%

T-Mobile (Ben) 1,1 9,2% 1,4 11,8% 2,0 15,1% 2,3 15,2%

Telfort (O2) 1,3 10,7% 1,3 10,7% 1,6 12,1% 1,7 11,6%

Orange (Dutchtone) 1,2 9,6% 1,0 8,5% 1,2 9,3% 1,5 10,4%

Totaal 12,0 12,1 13,2 14,8
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2. 2001, 2002, 2004 operators, 2003 BTG. Cijfers uit 2001 en 2002 van
september. 2003: einde van het jaar. 2004 : KPN mobile, Vodafone,
T-Mobile september, Orange juni, Telfort maart.
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D e e l  0   x x x x x x x

VISIE OP DE 
POSTMARKT



In Nederland is TNT de concessiehouder. OPTA ziet

erop toe dat TNT zich aan de wettelijke regels houdt die

betrekking hebben op de uitvoering van de opgedragen

dienstverlening. Overige aanbieders mogen diensten

aanbieden die onder de UD-verplichting, maar buiten de

concessie (voorbehouden) vallen. Naast de opgedragen

dienstverlening voor de concessiehouder, levert TNT

ook diensten die niet gebonden zijn aan regels, het 'vrije

deel' in de postmarkt. OPTA tracht in het vrije deel, waar

mogelijk, toegangsbarrières voor nieuwe toetreders te

slechten om bestendige concurrentie in de postmarkt te

stimuleren.

Naast de indeling volgens de Postwet kan ook nog een

indeling worden gemaakt naar vier segmenten: post

verstuurd van consument naar consument (C2C, 

4 procent van de totale postmarkt), van consument naar

bedrijf (C2B, 4 procent van de totale postmarkt), van

bedrijf naar consument (B2C, 58 procent van de totale

postmarkt) en van bedrijf naar bedrijf (B2B, 34 procent

van de totale postmarkt).

De grootste speler in Nederland is TNT. TNT is ook

mondiaal een grote speler met een totale omzet van

ongeveer 12 miljard euro in 20033. Daarnaast is een

aantal relatief nieuwe spelers actief op de Nederlandse

postmarkt, zoals Deutsche Post (met name door dochter-

bedrijf Selektmail), Royal Mail, La Poste en Sandd.

Sandd richt zich op geadresseerd drukwerk (tijdschriften,
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Indeling postmarkt

De postmarkt is volgens de Postwet ingedeeld naar

diensten die exclusief voorbehouden zijn aan de 

concessiehouder en overige diensten die zijn opgedragen

aan de concessiehouder. Deze diensten vallen samen

onder de opgedragen dienstverlening. Op de 

opgedragen dienstverlening is de eis van Universele

Dienstverlening (UD) van toepassing. Deze is bedoeld

om een minimum niveau van diensten met een specifiek

kwaliteitsniveau voor gebruikers te garanderen door de

levering hiervan door TNT1 verplicht te stellen. 

direct mail, etc.) met een bezorgfrequentie van twee

keer per week. Selektmail biedt een breed diensten-

pakket aan.

Volumes briefpost van TNT staan onder druk 

Briefpostvolumes van de ex-monopolisten staan onder

druk4. Zo ook bij TNT: het postvolume van brievenpost

van TNT in Nederland daalt met enkele procenten per

jaar (zie figuur 1). Postbedrijven krijgen in toenemende

mate te maken met concurrentie van elektronische

communicatie. Uit onderzoek5 blijkt dat consumenten

steeds meer e-mail en SMS gebruiken in plaats van

traditionele post. Uit gegevens van TNT blijkt, dat - in

tegenstelling tot het volume van brievenpost - het

volume van bulkmail (zoals folders) redelijk constant is

gebleven tot 20036. TNT verwacht nog een verdere

afname van de door hen verwerkte hoeveelheid

geadresseerde post7, in elk geval tot de economie

aantrekt. Redenen hiervoor zijn volgens TNT (naast 

de genoemde toename van gebruik van e-mail en SMS)

de verzending van elektronische rekeningen, de 

verminderde frequentie van bankafschriften en de

toenemende concurrentie.

Om de volumedaling te compenseren, verbreden TNT

en andere postbedrijven hun activiteiten of proberen ze

door overnames hun schaalvergroting te realiseren. Een

voorbeeld is hiervan is de samenwerking van TNT met

Sanoma, waardoor TNT actiever in de tijdschriftenmarkt

is geworden.
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Universele Dienstverlening

• binnenland: brieven t/m 2 kg en pakjes t/m 10 kg 

• buitenland : brieven t/m 2 kg en pakjes t/m 20 kg

• aangetekende post en met waarde, gerechtelijk

schrijven (postbussen) 

• collectie en bezorging: 6 dagen per week, behalve

feestdagenoverkomstduur: gemiddeld genomen 

95 procent van de brieven binnen 24 uur

Exclusief voorbehouden

• Binnenlandse en buitenlandse brieven van maximaal

100 gram2.

1. Gedurende het verslagjaar 2004 van OPTA was de naam van de concessie-
houder TPG N.V. Deze naam is medio april 2005 gewijzigd in TNT N.V. 
TNT N.V. is de rechtsopvolger van TPG N.V. en is als concessiehouder
verplicht het postvervoer binnen Nederland en van of naar gebieden buiten
Nederland te verrichten.

2. Uitgaande internationale post en drukwerk vallen hier niet onder.

3. Waarvan ongeveer eenderde deel door de postdivisie wordt gegenereerd,
zie TPG jaarverslag 2003.

4. Bron: UPU - Postal Market Review 2004.
5. Bron: Ministerie van Economische Zaken - 

Netwerken in cijfers 2004
6. Bron: TPG Form 20-F, Annual Report 2002. 
7. Dit is meer dan briefpost alleen; hier zit ook geadresseerd drukwerk bij.

figuur 1  | Volume afgeleverde brievenpost TPG aan

brievenbussen, 1998-2002, in miljoenen 
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Nieuwe toetreders 

De verschuivingen op de Nederlandse postmarkt waren

in 2004 klein. TNT behield op de meeste segmenten

haar dominante positie. Voor post van consumenten

naar consumenten hield TNT een marktaandeel van 

100 procent. Hieronder vallen - naast kleine pakketten

en brieven zwaarder dan 100 gram - met name brieven

van minder dan 100 gram, waarop TNT het alleenrecht

heeft. Brieven - ongeacht het gewicht - zijn goed voor

ongeveer een derde van de omzet op de totale post-

markt. 

Bij bezorging van post tussen consumenten en bedrijven

vindt concurrentie plaats op de markt voor pakketten;

het marktaandeel van TNT ligt daar nog rond de 

50 procent. In 2001 heeft TNT de contracten van Media

Expresse met Sanoma overgenomen waardoor TNT

een sterke positie veroverde op de markt van tijdschriften

en periodieken. Op de markt voor ongeadresseerd

drukwerk (folders) en dagbladen is TNT een relatief

kleine speler.

Bij bezorging van post tussen bedrijven is sprake van

concurrentie op de markt voor pakketten. Pakketten

tussen bedrijven zijn goed voor een aandeel van bijna

20 procent van de totale omzet in de postmarkt.

Alternatieve aanbieders vergroten gaandeweg hun

relatieve aandeel op de postmarkt ten opzichte van

TNT. De ondernemingen Sandd en Selektmail laten een

gestage groei zien van hun in Nederland behaalde

omzet. Sandd en Selektmail waren vorig jaar goed voor

ongeveer 9 procent van de omzet op de Nederlandse

postmarkt8. Sandd heeft volgens eigen zeggen haar

omzet verdubbeld van € 14 miljoen in 2003 naar 

€ 32 miljoen in 2004. Het aantal door Sandd bezorgde

poststukken groeide van 60 miljoen naar 130 miljoen,

wat volgens Sandd het marktaandeel op de vrije 

postmarkt op 5 procent brengt. Selektmail maakte een

vergelijkbare groei door en verwacht in 2005 wederom

een verdubbeling van de omzet.

TNT voldoet aan de eisen van de Universele Dienst 

OPTA houdt toezicht op de uitvoering van de Universele

Dienst (UD) door TNT. In 2003 heeft TNT voldaan aan

alle eisen van de Universele Dienst. TNT scoorde dit

jaar weer beter ten aanzien van de overkomstduur van

nationale en internationale post. Bezorging binnen 

24 uur is een belangrijk criterium voor 98 procent van 

de consumenten9. Nationale brievenpost moet in 

95 procent van de gevallen binnen 24 uur worden

bezorgd. TNT haalde in 2003 een percentage van 

96,1 procent (zie figuur 2). Brieven binnen West-Europa

dienen in 85 procent van de gevallen binnen drie dagen

te zijn bezorgd. TNT haalde hier in 2003 een percentage

van 93,2 procent (zie figuur 3). Consumenten zijn 

over het algemeen tevreden met de kwaliteit van de

bezorging10.

Ook voldeed TNT in 2003 aan de eisen van het post-

vestigingenbeleid. Dit bepaalt dat TNT ervoor moet

zorgen dat vrijwel iedere Nederlander woonachtig in een

woonkern een postvestiging binnen een straal van 

5 kilometer heeft. Voor woonplaatsen met meer dan

vijfduizend inwoners moet dit een vestiging zijn waar

alle verplichte diensten beschikbaar zijn. 

Conform het in de Tweede Kamer goedgekeurde

postvestigingenbeleid is de laatste jaren het aantal

postvestigingen waar alle diensten beschikbaar zijn,

afgenomen: van 1169 ultimo 2002 naar 1136 ultimo

200311. De afspraken voor dit postvestigingenbeleid 

zijn dit jaar opgenomen in wettelijke bepalingen (Barp,

gepubliceerd januari 2005). Deze stellen onder meer dat

eind 2005 het aantal postvestigingen waar alle diensten

beschikbaar zijn minimaal 902 moet bedragen, en het

totaal aantal postvestigingen met ten minste een 

nagenoeg volledig assortiment niet onder de 2000 mag

komen.

D e e l  2   V i s i e  o p  d e  p o s t m a r k t

figuur 2  | Nationale post, bezorgd binnen 24 uur, 

in Europees perspectief, 2000-2003 
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figuur 3  | Internationale post, bezorgd binnen drie

dagen, in Europees perspectief, 2000-2003
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8. Zowel Sandd als Selektmail claimen een omzet van ongeveer 5 procent
van de markt. Bron: www.sandd.nl en www.selektmail.nl.

9. Bron: Ministerie van Economische Zaken - Netwerken in cijfers 2004.
10. Bron: Ministerie van Economische Zaken - Notitie post, januari 2004.
11. Bron: Vestigingsplan TPG.
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De postvestigingen die verdwijnen worden vervangen

door servicepunten met een beperkter assortiment.

Consumenten geven aan dit vooral als een belemmering

in het gemak te zien. Consumenten zijn gemiddeld

genomen wel tevreden over de afstand tussen de

postvestiging en de eigen woning12.

De postmarkt in twee stappen geliberaliseerd

Volgens de Europese richtlijnen zijn landen van de

Europese Unie verplicht hun markten in stappen te

liberaliseren. Zo is in Europa in 2002 het wettelijk

brievenmonopolie verlaagd van 350 gram naar 

100 gram en wordt dit per 1 januari 2006 verder 

verlaagd tot 50 gram. Nederland heeft in 2000 reeds 

het monopolie van 350 gram naar 100 gram verlaagd.

Nederland volgt de richtlijn bij de verlaging naar 50 gram

per 1 januari 2006. 

De huidige Europese postrichtlijn vervalt per 1 januari

2009. Voor het einde van 2006 komt de Europese

Commissie met een voorstel voor een nieuwe richtlijn.

De minister van Economische Zaken heeft aangekondigd

vooruit te willen lopen op een volledige Europese

liberalisering in 2007 en de Nederlandse postmarkt

volledig open te stellen. Argument hiervoor is dat

Nederland economisch gebaat is bij een snellere open-

stelling van de markt, zolang Duitsland en het Verenigd

Koninkrijk dit volgen. Nederland, Duitsland en het

Verenigd Koninkrijk vormen namelijk het grootste deel

van de Europese postmarkt en ook komen de grote

Europese spelers vooral uit deze landen. Door de

liberalisering afhankelijk te maken van de ontwikkelingen

in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk wordt voor-

komen dat TNT wordt benadeeld. OPTA deelt de visie

van de minister: het is in het voordeel van (met name de

zakelijke) eindgebruikers dat concurrentie zo snel

mogelijk op gang komt. 

Het blijft overigens de vraag of de Duitse en Britse

postbedrijven een groot marktaandeel kunnen opbouwen,

als de Nederlandse markt (iets) eerder wordt open-

gesteld. Indien deze partijen toch relatief snel de markt

betreden, dan zullen de eindgebruikers (in elk geval de

zakelijke eindgebruikers) in Nederland alleen maar

eerder kunnen profiteren. Overigens heeft Postcomm,

de toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk, recentelijk

aangekondigd reeds per 1 januari 2006 de markt 

volledig te liberaliseren.

Toegangsmogelijkheden verruimd

In de notitie Post zijn onder meer de hoofdlijnen

geschetst op het gebied van toegang en tarieven in 

een volledig geliberaliseerde postmarkt in 2007. 

Toegang betekent in de postmarkt dat TNT zijn diensten

toegankelijk moet maken voor concurrenten tegen een

redelijk tarief. Op dit moment is er geen verplichting voor

TNT om toegang te geven tot zijn (distributie)netwerk. 

In de praktijk biedt TNT aanbieders van grote partijen

post (zoals banken) reeds de mogelijkheid om post

tegen een gereduceerd tarief aan te leveren bij een 

van de zes regionale sorteercentra. De hoogte van de

reductie wordt bepaald door de kosten die TNT daar-

door niet hoeft te maken (vermeden kosten), zoals het

transport van de brievenbus naar een sorteercentrum.

Deze regeling geldt voor bulkzendingen van brieven. 

In de notitie Post is voorgesteld dat TNT vanaf 2007

toegang moet verlenen tot het bezorgnetwerk tegen

non-discriminatoire en transparante tarieven en 

voorwaarden. Uit de notitie Post van de minister van

Economische Zaken blijkt, dat OPTA hierbij een 

expliciete geschilbeslechtende bevoegdheid krijgt.

Voor de tarieven van de Universele Dienst geldt een

pricecapsysteem. Dit houdt in dat tariefsverhogingen

begrensd zijn. Het maximum hiervoor is tot aan 2007

gelijk aan de gemiddelde algemene loonstijging. TNT

heeft echter aan de minister van Economische Zaken

toegezegd de tarieven voor de consumentenpost te

bevriezen tot 2007. 

In de notitie Post is voorgesteld dat de tarieven van de

consumentenpost in 2007 maximaal met het inflatiecijfer

of de consumentenprijsindex mogen stijgen. Dit is

vergelijkbaar met de huidige prijsregulering van diverse

andere EU-landen (zie tabel 1 op pagina 34).

Schaalvoordelen en toetredingsbarrières

De totale markt voor brievenpost bestaat voor ongeveer

70 procent uit brieven onder de 100 gram. Slechts 3 tot

5 procent hiervan weegt meer dan 50 gram. Met de ver-

kleining van het monopolie van 100 naar 50 gram per

1 januari 2006 komt dus een heel klein gedeelte (ongeveer

3 procent) van de brievenpost vrij voor concurrentie.

Per 2007 komt waarschijnlijk ook de brievenpost tot 

50 gram vrij voor concurrentie. Het is echter maar zeer

de vraag of concurrenten voldoende schaalvoordelen

kunnen behalen om de consumentenmarkt te betreden.

Op de consumentenmarkt spelen schaalvoordelen een

rol bij de collectie en bezorging van post (rode brieven-

bussen en postkantoren), de sortering van post en de

benodigde bezorgfrequentie. 
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12. Bron: Ministerie van Economische Zaken - Netwerken in cijfers 2004

Consument merkt 

liberalisering niet direct,

de zakelijke gebruiker 

mogelijk wel.
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Een concurrent heeft met andere woorden een groot

klantenbestand nodig om rendabel brieven van individuele

consumenten te bezorgen, op te halen en te verwerken.

Dus zelfs als een nieuwe aanbieder significant efficiënter

is dan de ex-monopolist, kunnen de kosten per eenheid

aanzienlijk hoger zijn dan de ex-monopolist door het

geringe marktaandeel. Dit levert een toetredingsbarrière

op. Op de zakelijke markt spelen schaalvoordelen een

minder grote rol. Bedrijven bieden meestal zelf grote

hoeveelheden gesorteerde post aan. 

De grootste toetredingsdrempel ligt bij de bezorging van

post binnen 24 uur van bedrijven aan consumenten,

omdat ook de concurrent dan vrijwel dagelijks langs alle

huizen moet.

Volledige liberalisering biedt concurrenten de mogelijk-

heid om hun bestaande dienstverlening uit te breiden

met brieven. Hiermee kunnen ze net als TNT (zakelijke)

klanten een totaalpakket bieden (one-stop-shopping) 

en bijbehorende korting rekenen.

Dit is van belang voor het creëren van goede markt-

werking: indien concurrerende aanbieders maar een

beperkt assortiment kunnen leveren, ervaren 

consumenten en ook zakelijke eindgebruikers overstap-

drempels ('inertie'). 

Snelle duidelijkheid over liberalisering

Zoals aangegeven heeft de minister van Economische

Zaken de liberalisering gekoppeld aan de liberalisering

van de Duitse en Britse markt. De liberalisering gaat 

in principe door, maar bij uitblijven van 'feitelijke 

liberalisering' van de buitenlandse markten behoudt de

minister zich het recht voor 'aan de noodrem te trekken'.

Dit biedt weinig zekerheid over de ontwikkelingen, terwijl

marktpartijen wel voor belangrijke investeringskeuzes

staan. De onzekerheid kan gereduceerd worden door

concrete criteria aan te geven ten aanzien van de

inwerkingtreding van de noodremprocedure.

Marktwerking ontstaat niet vanzelf

Onnodige toetredingsdrempels kunnen het ontstaan van

daadwerkelijke concurrentie belemmeren. Daarom is

het van belang dat onder meer de afhandeling van

retourpost en de toegang tot het postcodesysteem

gewaarborgd is. 

Het is van belang dat de afhandeling van retourpost ook

voor alle concurrenten goed geregeld wordt. Een snelle

en correcte afhandeling van retourpost is een belangrijk

argument voor een bedrijf om wel of niet te kiezen 

voor een concurrent van TNT. Dit biedt het bedrijf de

gelegenheid zijn klantenbestand actueel te houden. Bij

verkeerde adressering of bezorging loopt de retourpost

meestal via TNT, omdat ontvangers de post retourneren

via de rode brievenbussen of via het postkantoor. Met

een tweetal aanbieders heeft TNT ondertussen afspraken

kunnen maken om dit probleem op te lossen. De vraag

is of deze afspraken ook gelden voor andere nieuwe

toetreders. 

Concurrenten hebben toegang tot het meest actuele

postcodesysteem nodig om een brief op de goede plaats

af te leveren. Tevens wordt dit postcodesysteem veel

gebruikt voor toepassingen door bedrijven die zich bezig

houden met 'direct mailing' (geadresseerd reclame-

drukwerk). Het postcodesysteem is voor concurrenten

niet repliceerbaar. TNT beheert het postcodesysteem

en vernieuwt dit regelmatig om onder meer nieuwe

adressen (nieuwbouw) toe te voegen. Toegang tot dit

systeem is daarom noodzakelijk om dezelfde kwaliteit

dienstverlening te kunnen leveren. Deze toegang is op

dit moment niet goed geregeld en vormt daarmee een

toetredingsdrempel voor concurrenten van TNT.

TNT levert (deels) de infrastructuur voor andere 

dienstenaanbieders. Het kan hierdoor voor een belang-

rijk deel het kosten- en serviceniveau van de diensten-

concurrenten beïnvloeden. Dit geldt voor bestaande

diensten maar ook voor nieuw te ontstane diensten.

Omdat TNT verticaal geïntegreerd is, heeft het de

mogelijkheid om zijn eigen (of gelieerde) diensten-

onderdeel te bevoordelen ten opzichte van de 

D e e l  2   V i s i e  o p  d e  p o s t m a r k t

Non-discriminatieverplichting 

voor TNT’s eigen dochters 

ten opzichte van concurrenten 

van belang.

tabel 1 | Tariefbeheersingssystemen in andere 

EU-landen

Duitsland Tariefstijgingen beperkt tot de consumenten-

prijsindex, minus de verwachte productiviteits-

stijging

Finland Geen tariefstelling. De prijzen moeten gerelateerd

zijn aan de kosten.

Zweden Tariefstijgingen zijn beperkt tot de consumenten-

prijsindex. Dit geldt enkel voor enkelstuks-

brievenpost van minder dan 500 gram. 

VK Tariefstijgingen zijn van april 2003 tot juni 2005

beperkt tot de consumentenprijsindex minus 

1 procentpunt. In april 2003 zijn de prijzen initieel

met 3 procent gestegen.

Portugal Tariefstijgingen beperkt tot de consumenten-

prijsindex minus 0,5 procentpunt.
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(diensten-)concurrent. Om dit te voorkomen, is ex-ante

regulering door middel van een algemene non-

discriminatieverplichting voor TNT's eigen dochters ten

opzichte van concurrerende dienstenaanbieders van

belang. 
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JAARVERSLAG

Inleiding

1. Elektronische communicatie

2. Post

3. Nummers

4. Trusted Third Parties

5. Interne organisatie

6. Jaarrekening

7. Overige gegevens
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INLEIDING

OPTA houdt toezicht op de markten voor elektronische

communicatie en post. Zij is ingesteld om concurrentie

op de telecom- en postmarkt te stimuleren. Concurrentie

op markten bevordert keuzevrijheid en lagere prijzen voor

consumenten en bedrijven. Naast het actief bevorderen

van concurrentie, heeft OPTA een aantal andere taken

die zorg moeten dragen voor het goed functioneren van

de markt en de bescherming van consumenten, zoals

voorkoming van ongewenste e-mail. Het toezicht van

OPTA beoogt een toegankelijke en transparante markt

met voldoende aanbod aan diensten en aanbieders,

waarbij marktpartijen en eindgebruikers worden

beschermd tegen oneerlijke concurrentie en misbruik

van monopolie- of marktpositie.

In dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de

activiteiten en resultaten in het jaar 2004 aan de hand

van de belangrijkste activiteiten en gebeurtenissen. 

Het verslag is opgebouwd volgens het principe Van

Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording (VBTB): wat

wilden we bereiken, wat is gerealiseerd en wat hebben

we daarvoor gedaan. De vraag wat het heeft gekost

wordt beantwoord in de jaarrekening.

De activiteiten van OPTA in 2004 hebben zich primair

gericht op het bereiken van de volgende hoofd-

doelstellingen:

• Aan de slag met de vernieuwde Telecommunicatiewet.

• Bevorderen van duurzame concurrentie in de 

telecommunicatie- en postmarkten.

• Consumentenbescherming.

• Het houden van effectief en efficiënt toezicht.

• Interne organisatie.

Daarnaast is OPTA verplicht haar uitgaven naar markt-

categorieën te verantwoorden. Wettelijk is immers

bepaald dat een belangrijk deel van het geld dat

gemoeid is met de werkzaamheden van OPTA door de

markt wordt opgebracht. Dit is de rode draad die door

het jaarverslag loopt. Deze marktcategorieën zijn:

• elektronische communicatie

• post

• nummers

• trusted third parties 

In mei 2004 is de vernieuwde Telecommunicatiewet in

werking getreden. Deze nieuwe wet heeft grote gevolgen

gehad voor de werkzaamheden van OPTA. Om deze

reden is de herziene Telecommunicatiewet een 

regelmatig terugkerend thema in dit jaarverslag.
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Een groot deel van OPTA's werk bestrijkt toezicht op de

markten voor elektronische communicatie. De vernieuwde

Telecommunicatiewet heeft het brede begrip 

'elektronische communicatie' centraal gesteld. Onder

elektronische communicatie valt onder andere vaste en

mobiele telefonie, internettoegang en de doorgifte van

omroepsignalen. Dus alle vormen van elektronische

communicatie en niet langer alleen 'telefonie' of 'huur-

lijnen'. Kort gezegd: het doet er niet meer toe volgens

welke techniek de diensten worden afgeleverd, of dat 

nu koper, glasvezel of kabel is. Bepalend is of er een

concurrentieprobleem is. OPTA's werkterrein is daar-

door groter geworden. Elektronische communicatie kent

veel dynamiek, groei en vernieuwing. Tegelijk is de

structuur van sommige markten (nog steeds) zodanig

dat concurrentie niet vanzelfsprekend is. Dat vraagt keer

op keer om nieuwe oplossingen en maatwerk bij het

toezicht houden.

Nieuwe Telecommunicatiewet is nieuwe werkwijze

De vernieuwde Telecommunicatiewet is in werking

getreden op 19 mei 2004. Deze wet is de overzetting in

de Nederlandse wetgeving van zes Europese richtlijnen

en vormt de belangrijkste basis voor de werkzaamheden

van OPTA. De wet heeft de positie en het werkterrein

van OPTA verbreed. De manier waarop de toegang 

tot netwerken van dominante marktspelers wordt 

afgedwongen is ingrijpend gewijzigd, waardoor beter

maatwerk kan worden geleverd. 

De vernieuwde Telecommunicatiewet schrijft voor dat

de regulering meer dan voorheen wordt gestoeld op

D e e l  3   J a a r v e r s l a g

economische principes. Algemene mededingings-

principes worden belangrijker bij het werk van OPTA.

Door de vernieuwde wet houdt OPTA op meer terreinen

toezicht (bijvoorbeeld ter bestrijding van spam) en is de

werkwijze primair gebaseerd op marktanalyses gericht

op het in toom houden van marktdominantie. 

De invoering van de vernieuwde Telecommunicatiewet

betekent dat OPTA reguleringsmaatregelen moet

baseren op de uitkomsten van marktanalyses. Deze zijn

gericht op de afbakening van de relevante markten en

op het antwoord geven op de vraag of op die markten

dominante partijen (wettelijk criterium: aanmerkelijke

marktmacht) aanwezig zijn en welke maatregelen

hiertegen passend zijn. Per markt levert OPTA maat-

werk volgens het devies ‘soepel waar het kan en streng

waar het moet’. Het nieuwe reguleringsstelsel betekent

dat OPTA (ten minste) 18 markten moet onderzoeken,

vaststellen of er een dominante machtspositie is en zo

ja, passende verplichtingen moet opleggen aan de

desbetreffende marktspeler. Deze 18 markten zijn

aangewezen door de Europese Commissie. Indien

noodzakelijk kan OPTA ook op andere, niet door de

Europese Commissie aanbevolen markten toezicht

houden. Het reguleringstelsel vereist dat OPTA stuurt op

langetermijnconcurrentie, wat uiteindelijk leidt tot meer

keuze voor de consument in termen van prijs en kwaliteit.

1. AAN DE SLAG MET DE VERNIEUWDE
TELECOMMUNICATIEWET

Het zorgdragen voor efficiënte en doelmatige 

implementatie van de nieuwe Telecommunicatiewet

heeft in 2004 bijzondere inspanningen van OPTA

gevergd. In het verslagjaar is een reeks aan maatregelen

en activiteiten ondernomen om de Nederlandse markt

voor elektronische communicatie te enten op en gereed

te maken voor het nieuwe Europese reguleringskader.

OPTA heeft er steeds naar gestreefd om waar mogelijk

marktpartijen en andere belanghebbenden zekerheid en

voorspelbaarheid te bieden. Hoewel OPTA niet op de

uitkomst van de marktonderzoeken vooruit kon lopen,

heeft OPTA wel geprobeerd inzage te bieden in haar

reguleringsdoctrine en daarover ook feedback gevraagd

van de markt. Het waarborgen van investeringszekerheid

voor bedrijven is een belangrijk ijkpunt voor OPTA. Ook

is OPTA zich bewust van de administratieve lasten die

zij marktpartijen rondom het project marktanalyses heeft

bezorgd. Voor zover mogelijk zijn deze lasten tot het

noodzakelijke beperkt.

Marktanalyses van start

Met het in werking treden van het zogenoemde

Kabelwetje (een tussentijdse wijziging van de oude

Telecommunicatiewet) is OPTA sinds februari 2004

1. Aan de slag met de vernieuwde 

Telecommunicatiewet

2. Bevorderen van duurzame concurrentie

3. Consumentenbescherming

4. Effectief en efficiënt toezicht

1.
ELEKTRONISCHE 
COMMUNICATIE
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Relevante markten in de
elektronische communicatiesector

• Cluster vaste telefonie:

- toegang tot het openbare telefoonnet op vaste

locatie voor eindgebruikers (markten 1 en 2);

- openbaar beschikbare telefoondiensten geleverd op

vaste locatie aan eindgebruikers (markten 3 t/m 6);

- gespreksopbouw op het openbare telefoonnetwerk

verzorgd op vaste locatie (markt 8);

- gespreksafgifte op afzonderlijke openbare telefoon-

netwerken 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);

- de nationale wholesale-markt voor internationale

roaming via openbare mobiele netwerken (markt 17);

• Cluster breedband:

- ontbundelde toegang tot de aansluitlijn (inclusief

gedeelde toegang) voor de levering van breedband-

en spraakdiensten (markt 11);

- wholesale-breedbanddiensten (zoals bitstream

toegang) (markt 12).

• Cluster omroep:

- distributiediensten voor het afleveren van omroep-

signalen aan eindgebruikers (markt 18);

Stappen bij het toezicht

De Telecommunicatiewet schrijft de volgende systematiek

voor die OPTA moet volgen bij het opleggen van 

verplichtingen aan marktpartijen. Het proces bestaat uit

drie stappen:

1. Analyse en afbakening van relevante markten

Allereerst dient OPTA de 'relevante markt' af te bakenen.

Dit houdt in dat OPTA per markt moet analyseren welke

producten en welke marktpartijen met elkaar concurreren,

of er onderscheid gemaakt moet worden tussen 

particuliere en zakelijke consumenten, en of er 

bijvoorbeeld op nationaal of op regionaal niveau wordt

geconcurreerd. Behoort bijvoorbeeld snel internet via de

kabel tot dezelfde markt als snel internet via het vaste

telefoonnet (xDSL)? Het afbakenen van relevante

productmarkten en geografische markten gebeurt

volgens de principes van het algemene (Europese)

mededingingsrecht.

2. Bepalen van dominantie en economische 

machtspositie

Vervolgens moet OPTA op de relevante markten 

onderzoeken of er partijen actief zijn die een 

economische machtspositie hebben (aanmerkelijke

marktmacht). Een economische machtspositie wil

zeggen dat een onderneming zich weinig hoeft aan te

trekken van de concurrentie en daarom bijvoorbeeld zijn

prijzen hoger kan vaststellen dan de prijzen die bij

effectieve concurrentie tot stand zouden komen. 

Een hoog marktaandeel kan een indicatie zijn voor het

bestaan van een economische machtspositie.

3. Opleggen van passende maatregelen

Als er op de markt een onderneming actief is met een

economische machtspositie, dan moet OPTA passende

en proportionele verplichtingen opleggen aan die

onderneming. De verplichtingen die OPTA oplegt,

moeten een oplossing bieden voor de gevonden 

concurrentieproblemen op de geanalyseerde markt,

maar niet verder gaan dan nodig is om het concurrentie-

probleem op te lossen. De centrale toets voor OPTA is:

wat is goed voor de concurrentie op de lange termijn en

daarmee uiteindelijk voor de consument? Terughoudend-

heid en het bieden van maatwerk staan hierbij centraal,

bijvoorbeeld bij het opleggen van toegangsverplichtingen.

Bij het opleggen van verplichtingen geldt steeds dat

OPTA deze niet alleen kwalitatief, maar ook - waar

mogelijk - kwantitatief moet onderbouwen.

Voordat OPTA daadwerkelijk besluit om verplichtingen

op te leggen lopen de ontwerpbesluiten twee 

consultatierondes door, een nationale en een Europese.

De besluiten worden eerst voor commentaar voorgelegd

aan de marktpartijen die actief zijn in de Nederlandse

markt, en vervolgens aan de Europese Commissie en aan

de andere Europese telecommunicatietoezichthouders.

De Europese Commissie moet erop toezien dat de

Europese richtlijnen waarop de Telecommunicatiewet is

gebaseerd op een uniforme wijze door de EU-lidstaten

worden toegepast.
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wettelijk bevoegd om informatie en gegevens bij 

marktpartijen in te winnen voor marktonderzoek en

dominantieanalyse. Aan de hand van soms omvangrijke

vragenlijsten heeft OPTA bedrijven in de verschillende

marktclusters gevraagd informatie te geven over zaken

als omzet, afzet en in- en verkoopprijzen. Naast deze

kwantitatieve informatie heeft OPTA allerhande 

kwalitatieve gegevens gevraagd rondom marktposities,

marktontwikkelingen en toetredingsbarrières. Bij het

stellen van vragen is OPTA steeds uitgegaan van

concrete werkhypotheses en heeft zij de markt

gevraagd daarop te reageren.

De vragenlijsten zijn in maart 2004 aan marktpartijen

toegestuurd. De planning van OPTA behelsde aan-

vankelijk dat ontwerpbesluiten al in het najaar van 2004

voor consultatie aan de markt konden worden voor-

gelegd. Maar de informatievergaring kostte meer tijd dan

voorzien. Bovendien bleek dat een aantal antwoorden

van marktpartijen onvolledig of van onvoldoende 

kwalitatief niveau was. Daarom is de planning aan-

gepast en worden de ontwerpbesluiten in de loop van

het voorjaar van 2005 voor consultatie aan marktpartijen

voorgelegd. De Europese telecommunicatierichtlijnen

bieden de EU-lidstaten tot 1 mei 2006 de tijd om de

besluitvorming af te ronden en te implementeren.

Op de grote hoeveelheid gedetailleerde vragen is forse

kritiek gerezen uit de markt. Hoewel OPTA geprobeerd

heeft de markt vooraf helderheid te bieden over de

komst van de vragenlijsten en de omvang ervan, hebben

marktpartijen geklaagd over hoge administratieve

lasten. In overleg met de markt zijn maatregelen 

getroffen om de gesignaleerde knelpunten op te lossen.

Zo zijn individuele afspraken gemaakt over gefaseerde

aanlevering van antwoorden en is de vraaglast voor

kleine marktpartijen verder teruggebracht.

In de marktanalyses staan per markt steeds andere

inhoudelijke concurrentieproblemen centraal. In de

markt voor doorgifte van omroepsignalen is bijvoorbeeld

het cruciale vraagstuk of het nodig is om de retailmarkt

ofwel de consumentenprijs voor omroep te reguleren.

Wordt al voldoende concurrentie bereikt met het alleen

reguleren van de groothandelsmarkt? In de mobiele markt

is het centrale onderwerp de prijs van bellen van een

vast toestel naar een mobiel toestel en in hoeverre die

prijs verder omlaag moet. Bij regulering van de breed-

bandmarkt ligt de kern in de vraag in welke mate ADSL via

het vaste net concurreert met snel internet via de kabel.

Harmonisatieverplichtingen  

Volgens de Lissabon-doelstelling die de landen van de

Europese Unie met elkaar hebben afgesproken moet

Europa in 2010 de meest concurrerende economie ter

wereld te zijn. Harmonisatie en uniformiteit in de markten

voor telecommunicatie kunnen daar een belangrijke

impuls aan geven. Voor een goed concurrentieklimaat is

het van belang dat de richtlijnen voor elektronische

communicatie in de héle EU op dezelfde manier worden

gehanteerd. Binnen de European Regulators Group is

op initiatief van OPTA een gezamenlijk kader opgesteld

voor het opleggen van passende verplichtingen en

maatregelen aan dominante marktspelers. De Europese

toezichthouders hebben afgesproken gezamenlijk de

langetermijnconcurrentie te stimuleren en alleen in te

grijpen als dat echt nodig is. Zo zullen de toezichthouders

terughoudend zijn in het opleggen van verplichtingen tot

netwerktoegang. De focus ligt op het bevorderen van

concurrentie tussen verschillende infrastructuren.

Betere economische fundering van besluiten

In het verslagjaar heeft het Economisch Analyse Team

van OPTA inspanningen verricht om de economische

gedachteontwikkeling binnen OPTA te stimuleren. 

De discussies met marktpartijen hierover dragen bij aan

de voorspelbaarheid van toekomstig OPTA-beleid. 

Het team is ingesteld als denktank en heeft tot taak te

zorgen voor een degelijke economische en concurrentie-

bevorderende fundering van de besluiten. De manier

waarop OPTA invulling geeft aan haar concurrentie-

stimulerende taak is immers gebaseerd op economische

theorieën over marktwerking. Het team verricht onder-

zoek en schrijft notities over economische kwesties, in

relatie tot regulering. Die notities zijn bedoeld voor

inhoudelijke verdieping en dienen tot discussie met

belanghebbenden, zowel binnen als buiten OPTA. 

Het team zoomt in op onderwerpen die in verschillende

markten spelen (zogenaamde horizontale thema's) en

probeert reguleringsdilemma's inzichtelijk te maken.

In 2004 speelde ook de overgang van de oude naar de

nieuwe Telecommunicatiewet een centrale rol binnen

het werk van het team.

Gedurende het verslagjaar heeft het Economisch

Analyse Team over diverse verschillende onderwerpen

notities gepubliceerd:

• De afweging tussen infrastructuur- en diensten-

concurrentie, waarbij duidelijk is gemaakt dat het zeker
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niet altijd een keuze is tussen deze twee concurrentie-

vormen. Voor breedband is een scenario voor deze

keuzevraag uitgewerkt in een aparte paper.

• Er zijn papers over prijsdiscriminatie en diensten-

bundeling verschenen. Twee thema's die het hart van

toekomstig (retail) reguleringsbeleid zullen gaan vormen.

OPTA is eind 2004 begonnen om op basis van onder

meer deze papers dit nieuwe beleid te ontwikkelen.

• Een paper over verticale integratie beschrijft de voor-

en nadelen van verticale integratie. Een discussie die

niet alleen binnen de elektronische communicatie-

sector wordt gevoerd. Het team is tot de conclusie

gekomen dat verticaal geïntegreerde spelers niet

kwalijk hoeven te zijn en de consument voordeel

kunnen opleveren, zolang hierdoor geen concurrenten

worden uitgesloten.

• Een paper over het vraagstuk wanneer wel en niet een

toegangsverplichting aan een dominante speler mag

worden opgelegd. Het team poneerde de stelling dat

die verplichting alleen mag worden opgelegd als een

bedrijf zowel in de groothandelsmarkt als in de retail-

markt sterke dominantie bezit.

• Ten slotte een paper over het introduceren van nieuwe

diensten en het risico dat hiermee andere partijen van

de markt worden uitgesloten.

Internettelefonie - Voice over Internet Protocol

Internettelefonie is een van de voorbeelden van nieuwe

techniek waarbij OPTA toezicht op maat moet bieden.

Het Europese reguleringskader gaat ervan uit dat

opkomende markten zeer terughoudend door toezicht-

houders moeten worden bejegend. Immers, de markt moet

ruimte krijgen om te innoveren en zich te ontwikkelen.

OPTA houdt zich intensief met het vraagstuk van

internettelefonie bezig. Groei van internettelefonie geeft

mogelijk op termijn een (drastische) daling van bellen

via bijvoorbeeld het telefoonnet van KPN te zien.

Het wordt voor consumenten aantrekkelijk om internet-

telefonie af te nemen ter vervanging van de traditionele

telefoondienst. OPTA heeft een consultatiedocument

gepubliceerd om meningen in de markt te peilen over de

verplichtingen waaraan aanbieders van spraak via

internet moeten voldoen. De uitkomst van de raadpleging

is van invloed op OPTA's marktanalysebesluiten. 

Ook het toekennen van telefoonnummers voor internet-

telefonie kan niet op de gebruikelijke leest worden

geschoeid. Internet is niet aan landsgrenzen gebonden en

dat maakt het moeilijk om de gewone telefoonnummers,

zoals geografische nummers, voor telefonie via het net

uit te geven. Over de relatie tussen internettelefonie en

het gebruik van telefoonnummers is de markt geconsul-

teerd. OPTA heeft marktpartijen duidelijkheid kunnen

bieden over welke telefoonnummers voor internettelefonie

kunnen worden gebruikt, waardoor marktpartijen verder

kunnen met het ontwikkelen van internettelefonie.

In Europees verband heeft OPTA zich ingespannen

voor het opstellen van een gezamenlijk standpunt over

het gebruik van nummers voor internettelefonie.

Interoperabiliteit

Om concurrentie tussen aanbieders van telecommuni-

catiediensten te bevorderen is het van bijzonder belang

dat consumenten die van verschillende aanbieders

gebruik maken met elkaar kunnen communiceren.

In de vernieuwde Telecommunicatiewet is voor de

noodzakelijke verbanden tussen diensten en netwerken

het begrip interoperabiliteit centraal komen te staan. 

Op spelers in de markten voor elektronische communicatie

rust een verplichting om, indien daar door een andere

speler om wordt gevraagd, met elkaar over de onderlinge

koppeling van hun netwerken te onderhandelen. Voor

telefonie geldt zelfs de verplichting dat interoperabiliteit

tot stand moet worden gebracht. 

De mate waarin de verplichtingen gelden is van invloed

op de bedrijfsvoering van de betrokken ondernemingen

en mede daarom heeft OPTA gemeend dat het van groot

belang is om duidelijkheid over interoperabiliteit te schep-

pen. In de zomer van het verslagjaar heeft OPTA haar

beleidslijn ter consultatie voorgelegd aan de marktpartijen.

Doelstelling was om eind 2004 beleidsregels bekend te

maken aan de marktpartijen. Door een uitspraak van het

College van Beroep voor het bedrijfsleven over een

geschil tussen T-Mobile en SMS-aanbieder Yarosa

heeft OPTA echter moeten besluiten de consultatie over

interoperabiliteit in te trekken. De rechter oordeelde dat

OPTA een te ruime opvatting van interoperabiliteit had

gehanteerd. Daarbij is aangegeven dat een onderneming

uitsluitend om (onderhandelingen over) interoperabiliteit

mag verzoeken als zij exploitant van een netwerk is en

als het verzoek erop is gericht om de communicatie-

mogelijkheden van haar eigen klanten te verbeteren.

Boetebeleid opnieuw geformuleerd

De gewijzigde Telecommunicatiewet biedt OPTA een

ruimere bevoegdheid om boetes op te leggen, 

bijvoorbeeld bij overtreding van het spamverbod. Ook

kan OPTA bij bepaalde overtredingen hogere boetes

opleggen dan eerder mogelijk was. In het verslagjaar
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heeft OPTA boetebeleidsregels geformuleerd en 

gepubliceerd. De regels geven partijen vooral duidelijk-

heid over de factoren die de hoogte van de boete

bepalen. De zwaarte van een boete wordt bepaald aan

de hand van de ernst van de overtreding in relatie tot de

concrete economische context. Boetes kunnen oplopen

tot € 450.000,- of maximaal 10 procent van de relevante

omzet. Zoals elders in dit jaarverslag te lezen is, heeft

OPTA in 2004 al een aantal boetes opgelegd conform

dit boetebeleid.

2. BEVORDEREN VAN DUURZAME
CONCURRENTIE

Concurrentie is een belangrijke aanjager van 

economische groei en hierdoor worden welvaarts-

voordelen voor consumenten bereikt. OPTA faciliteert,

stimuleert en optimaliseert concurrentie in de 

elektronische communicatiemarkten. Zij bevordert dat 

er keuze is voor consumenten, tussen verschillende

aanbieders en tussen diensten. Ook streeft zij na dat de

prijzen in de markt zorgen voor marktwerking, waardoor

nieuwe bedrijven in de markt kunnen stappen en blijven.

Ook moet het veranderen van aanbieder zonder 

drempels en problemen verlopen. 

Overgangsregime groothandelstarieven

Elk jaar doet KPN een voorstel voor de prijzen voor het

gebruik van en toegang tot het KPN-netwerk. De hoogte

van de groothandelsprijzen is gebonden aan de norm

van kostenoriëntatie. OPTA beoordeelt of de tarieven

niet hoger zijn dan de optelsom van de onderliggende

kosten, vermeerderd met een redelijke winstopslag.

Eind juni 2004 heeft OPTA het besluit gepubliceerd

waarmee KPN's groothandelstarieven (interconnectie-

tarieven) voor 2004/2005 werden vastgesteld. Het

besluit heeft geleid tot fors lagere prijzen voor een

aantal belangrijke groothandelsdiensten. Het heeft

marktpartijen bovendien maximale juridische zekerheid

gegeven over de tarieven die gelden. Dit is van invloed

op de concurrentiepositie van marktspelers die gebruik

maken van het vaste net van KPN, zoals aanbieders

van snel internet en carrier(pre)selectie.

Omdat in het verslagjaar de nieuwe wet wel van kracht

werd, maar de marktanalyses nog niet waren afgerond,

heeft OPTA bij de vaststelling van de groothandels-

tarieven gekozen voor een overgangsregime. OPTA

heeft de invulling van de norm van kostenoriëntatie

daarbij op een andere wijze toegepast dan voorgaande

jaren. Met het geïntroduceerde overgangsregime werd

zekerheid geboden aan de markt. Voorop stond het

veiligstellen van het belang van het vermijden van

juridische onzekerheid en procedures rondom de

groothandelstarieven. OPTA wilde ook zeker stellen dat

lopende procedures tegen vorig jaar vastgestelde

tarieven zouden worden ingetrokken. De onzekerheid

betekende voor marktpartijen het reserveren van 

financiële middelen als voorzieningen. Een andere

factor was de geconstateerde aanzienlijke daling van de

belvolumes op het vaste net van KPN. Door de groei

van breedbandinternet en mobiel bellen loopt er steeds

minder belverkeer via het vaste net. OPTA vond dat zij

deze ontwikkeling, vooruitlopend op de marktanalyses,

in haar afweging moest meenemen.

In 2004 heeft OPTA met KPN overlegd over de hoogte

van de groothandelsprijzen. Doel van deze gesprekken

was te komen tot een tariefvoorstel dat voor OPTA

acceptabel was. Voorgaande jaren waren andere

marktpartijen door middel van klankbordgroepen 

nauwer bij dit proces betrokken. De in het verslagjaar

gekozen werkwijze heeft weliswaar geleid tot zekerheid

en een snellere vaststelling van de tarieven, maar ook

tot veel vragen en kritiek uit de markt. Marktpartijen

waren met name ontevreden over de ondoorzichtigheid

van het proces en over het feit dat ze niet eerder in de

onderhandeling waren betrokken. Alsnog is daarover

intensief met de markt overlegd. OPTA heeft aan-

gegeven transparantie van groot belang te achten en 

te zullen bezien hoe in de toekomst beter rekening kan

worden gehouden met brede kritiek uit de markt.

Onvrijwillig van aanbieder veranderen

OPTA heeft zich ingespannen om consumenten beter te

beschermen tegen slamming, het ongewild veranderen

van belbedrijf voor vaste telefonie. Dit probleem komt

voor in de procedure van af- en aanmelding voor 

carrier(pre)selectie. Om de overgang van de ene naar

de andere vaste telefoonaanbieder te vergemakkelijken,

bijvoorbeeld overstappen tussen KPN en Tele2, kunnen

aanbieders direct opdrachten aan KPN geven om een

abonnee over te zetten. Dit mag uiteraard alleen als de

abonnee hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.

In de jacht naar klanten of door technische manco's

wordt soms ook zonder expliciete toestemming een

klant overgezet, waardoor deze ineens onverwacht via

een andere leverancier belt.

OPTA beschouwt slamming als een klein, maar hard-

nekkig en voor consumenten irritant probleem. In een

geschilprocedure tussen marktpartijen heeft zij zich

ingespannen voor het opstellen van een aangepaste

gedragscode om slamming in te dammen. OPTA is er

echter niet in geslaagd de partijen op één lijn te krijgen,

en bezit geen eigen wettelijke bevoegdheid om maat-

regelen op te leggen tegen ongewild overstappen. 

Op basis van de klachten die over dit onderwerp bij

OPTA binnen kwamen, heeft OPTA het Ministerie van

Economische Zaken gevraagd de wet aan te passen,

zodat OPTA wel tegen slamming kan optreden.
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Gemakkelijker veranderen van breedbandaanbieder 

Met daadwerkelijk omschakelen van een oude naar een

nieuwe aanbieder van snel internet, ontstaat doorgaans

een periode waarin er helemaal geen aansluiting is. 

Dit 'zwarte gat' in de dienstverlening en het geharrewar

rondom de overstap is voor veel consumenten reden om

bij de oude aanbieder te blijven. Dit soort overstap-

drempels vermindert concurrentie. Als een consument

weg wil, moet híj kunnen kiezen op welk moment hij bij

de nieuwe aanbieder van zijn keuze wordt aangesloten,

zonder in de tussentijd te worden afgesloten door de

oude aanbieder. OPTA heeft daarom eisen gesteld om

de overgangsperiode zo kort mogelijk te laten duren. 

Dit heeft er voor gezorgd dat de gemiddelde overstaptijd

is teruggebracht van ruim een week tot enkele uren.

Kortingenregime

Gedurende het verslagjaar heeft OPTA een groot aantal

tariefverzoeken van KPN behandeld. KPN is vanwege

zijn marktmacht verplicht al zijn prijzen voor consumenten

en zakelijke telefonie vooraf te laten goedkeuren door

OPTA. Bekeken werd of de wettelijke eis van prijs-

stelling op basis van onderliggende kosten is nageleefd

en of de concurrentie met dat eindgebruikertarief uit de

voeten kan. Bij té lage prijzen delft de concurrentie het

onderspit. Concurrenten die gebruik maken van het net

van KPN hebben te maken met de groothandelstarieven

die KPN rekent voor netwerktoegang. De concurrentie

zou gemakkelijk klem kunnen komen te zitten tussen

KPN's lage consumentenprijzen en hoge groothandels-

prijzen, zodat zij zelf geen geld meer kan verdienen.

OPTA houdt dit 'wak' tussen inkoop en verkoop 

nauwlettend in de gaten. Wanneer OPTA te hoge

kortingen zou toestaan, heeft de consument op korte

termijn financieel voordeel, maar op langere termijn

minder keuzevrijheid. Andere belbedrijven zijn namelijk

niet in staat dergelijke kortingen te bieden en worden uit

de markt gedrukt.

Positief besluit over bellen via breedband 

In het verslagjaar heeft OPTA een voor KPN positief 

besluit genomen naar aanleiding van een tariefvoorstel

van KPN met betrekking tot spraaktelefonie via de

breedbandaansluiting, ook wel Voice over DSL

genoemd. Dit is voor kleine zakelijke gebruikers een

goedkoper alternatief voor bellen via het vaste net. 

Net als bij internettelefonie (Voice over IP), vraagt Voice

over DSL maatwerk van OPTA. 

Bij Voice over DSL is er sprake van een efficiëntere

manier van aansluiten waardoor er kostenbesparingen

gerealiseerd kunnen worden. De vraag was hierbij of

KPN niet te veel korting geeft en te lage tarieven

hanteert. OPTA heeft op 4 november 2004 besloten dat

KPN de besparing in kosten wel mag doorgeven aan

klanten.

Kortingsactie KPN: boete € 450.000

KPN heeft als grote speler in sommige segmenten de

marktmacht om met kortingsacties concurrenten uit de

markt te drukken. KPN heeft daarom de verplichting

kortingsacties van te voren te laten beoordelen. 

In het actuele geval was KPN zonder toestemming van

OPTA overgegaan tot aanbieden van BelZakelijk-

abonnementen met extra korting. Door de actie konden

abonnees een maand gratis bellen. OPTA constateerde

een zware overtreding van de Telecommunicatiewet 

en startte een boetetraject. Begin 2005 is KPN de

maximale boete opgelegd van € 450.000. 
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Martijn Meijers, 

senior adviseur bij OPTA.

‘KRITIEK UIT DE MARKT, MAAR WEL
ZEKERHEID EN DUIDELIJKHEID OVER
GROOTHANDELSTARIEVEN.’

Elk jaar dient KPN een voorstel in bij OPTA voor de

tarieven die KPN zijn concurrenten wil rekenen voor het

gebruik van het vaste net. Volgens de Telecommunicatie-

wet moeten deze tarieven gebaseerd zijn op de onder-

liggende kosten. Zo wordt voorkomen dat KPN met te hoge

tarieven andere telefoonaanbieders uit de markt drukt. 

OPTA beoordeelt vervolgens de door KPN uitgevoerde

toerekening van kosten. Als de kostentoerekening

volgens OPTA niet juist is, vraagt OPTA aan KPN 

deze aan te passen. Ten opzichte van de door KPN

voorgestelde tarieven resulteert deze aanpassing

meestal in lagere tarieven.

In 2003 was dit traject aanleiding voor een conflict

tussen OPTA en KPN: KPN was het niet eens met de

door OPTA verlangde aanpassing van de kosten-

toerekening. KPN heeft hierop het besluit van OPTA

over deze tarieven aangevochten bij de rechter.

In 2004 is er door OPTA voor gekozen om de bepaling van

de tarieven anders dan normaal uit te voeren, waarmee

zowel het conflict uit 2003 tot een einde kon komen als

de tarieven voor de periode na juli 2004 konden worden

vastgesteld. Hiertoe heeft OPTA KPN begin 2004

uitgenodigd tot het voeren van besprekingen over het

door KPN voor de komende periode in te dienen tarief-

voorstel. Martijn Meijers is senior adviseur bij OPTA en

was verantwoordelijk voor deze besprekingen met KPN. 

‘Het tariefvoorstel voor de periode 2003/2004 lag bij de

rechter en het zou lang gaan duren voordat daarover

duidelijkheid zou zijn. Daarbij kwam dat de toen geldende

Telecommunicatiewet eigenlijk niet goed voorzag in een

situatie waarin OPTA een voorstel van KPN afkeurt.

Deze onduidelijkheid betekende grote onzekerheid voor

marktpartijen, omdat zij lange tijd niet zouden weten

welke tarieven nu uiteindelijk met KPN zouden moeten

worden afgerekend. Dit zou zeer nadelig uitwerken op

het investeringsklimaat, terwijl eventuele nabetalingen

aan KPN voor sommige partijen een wellicht onover-

komelijke strop zouden hebben betekend.

BALANCEREN 

TUSSEN OPENHEID

EN EINDRESULTAAT
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ook nog een flinke verlaging van tarieven opgeleverd.

Wellicht was de uitkomst van de reguliere beoordeling

nog lager geweest. Als dat echter had betekend dat er

opnieuw een jarenlange juridische procedure voor nodig

was, weegt dat iets lagere tarief volgens mij niet op

tegen risico's en onzekerheid over de tarieven. 

Nu de problemen uit het verleden zijn opgelost, kunnen

we ons volledig concentreren op de nieuwe

Telecommunicatiewet en op de vraag hoe in de

toekomst de tarieven van KPN beoordeeld moeten gaan

worden. Natuurlijk zullen we hierbij ook ongetwijfeld

'hobbels' op de weg tegenkomen, maar door een 

verstandige inrichting van dit proces, hebben wij goede

hoop alle partijen snel op één lijn te krijgen. Het punt van

beter informeren van betrokken marktpartijen nemen we

daarin mee.’

Besprekingen met KPN
Wij hebben het voorstel van KPN voor 2004 niet

afgewacht, om te voorkomen dat we hierover in eenzelfde

traject zouden komen als het jaar daarvoor. We hebben

KPN daarom al aan het begin van het jaar uitgenodigd

voor besprekingen over het voorstel, met als voorwaarde

dat ook het conflict van het voorgaande jaar door KPN

zou worden opgelost. In 2004 moest sowieso gekeken

worden naar een overgangsregeling van de oude naar

de nieuwe Telecommunicatiewet. Dit was een goede

aanleiding om tot het overgangsregime te komen en de

patstelling te doorbreken.

Ook KPN zag blijkbaar het voordeel van een snelle

oplossing van het probleem. De vele rechtszaken

kosten immers veel tijd en moeite. Bovendien is de

onzekerheid over tarieven ook voor de bedrijfsvoering

van KPN niet wenselijk.

Andere marktpartijen kritisch
Om andere marktpartijen op de hoogte te stellen van het

resultaat, hebben wij eind mei een informatiebijeenkomst

gehouden waar marktpartijen is gevraagd om schriftelijk

te reageren op het overgangsregime. We kregen

behoorlijk wat weerstand van sommige marktpartijen. 

Zij hadden eerder betrokken willen worden in de 

besprekingen en zagen zich nu geconfronteerd met een

tot op zekere hoogte voldongen feit. Achteraf gezien

denk ik dat we inderdaad de andere marktpartijen eerder

gedurende het proces hadden moeten informeren.

Voor ons ging het niet alleen om de tarieven voor de

periode 2004 en daarna. Wij wilden ook de duidelijkheid

scheppen over het voorgaande jaar. Het moment om

andere marktpartijen te informeren was daarom lastig 

te kiezen. Als we ze te vroeg hadden betrokken, waren

de besprekingen waarschijnlijk te snel en te veel naar

detailniveau getrokken, omdat elke marktpartij zijn 

eigen specifieke belangen en prioriteiten heeft. Dat had

het proces vertraagd en een uiteindelijk resultaat

bedreigd. Nu we hebben gewacht, voelden sommige

partijen zich buitengesloten. Evengoed zijn wij tot een

goed resultaat gekomen. Ook in de ogen van de meeste

marktpartijen.

Resultaat
Het belangrijkste wat we voor elkaar hebben gekregen

is dat er duidelijkheid en zekerheid is ontstaan over de

tarieven die KPN voor de periode juli 2003 tot januari

2006 moet hanteren. Dit is in het belang van alle markt-

partijen inclusief KPN zelf, en daarmee voor de verdere

ontwikkeling en innovatie binnen de Nederlandse

telecommunicatiesector. 

Daarbij heeft de overgangsregeling voor de periode juli

2004 tot januari 2006 voor de concurrenten van KPN
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Bellen van vast naar mobiel fors goedkoper

Ook is in 2004 veel aandacht van OPTA uitgegaan naar

de hoge mobiele afwikkeltarieven. Dat zijn de prijzen die

een mobiel belbedrijf een andere aanbieder in rekening

brengt voor het afleveren van gesprekken op zijn net-

werk. Hierdoor kunnen de klanten van de andere 

aanbieder bellen met de mobiele eindgebruiker. Een

mobiele aanbieder heeft een monopoliepositie voor het

afgeven van gesprekken aan abonnees op zijn netwerk.

Hierdoor zijn met name de prijzen van bellen van een

vast naar een mobiel toestel veel te hoog.

Onder gezamenlijke druk van de Nederlandse

Mededingingsautoriteit (NMa) en OPTA besloten 

de mobiele belbedrijven eind 2003 hun mobiele 

afwikkeltarieven stapsgewijs omlaag te brengen. 

De eerste stap is gezet op 1 januari 2004 en deze

geleidelijke verlaging wordt afgerond medio 2006. 

Dan zullen de afwikkeltarieven zijn gehalveerd. Het is 

de verwachting dat bellers van een vast naar een

mobiel toestel hiermee € 200 miljoen aan kosten

besparen gedurende het verslagjaar. De uitkomst van

de lopende analyse van de mobiele markt zal verdere

prijsverlagingen inluiden.

Kosten gespreksafgifte vaste netten 

De hoogte van het afwikkeltarief van vaste-netaanbieders

heeft bijzondere aandacht van OPTA gehad. Het gaat

om prijzen die KPN voor gespreksafwikkeling moet

betalen aan partijen met een eigen vast netwerk.

Bijvoorbeeld bellen van KPN naar een abonnee op het

vaste net van Versatel of MCI. Evenals bij de mobiele

afwikkeltarieven voelt een aanbieder bij de gespreks-

afwikkeling geen concurrentiedruk. Het gesprek kan

immers alleen via zijn net naar de consument worden

afgewikkeld. Zonder regulering zouden de afwikkel-

tarieven ongeremd kunnen stijgen met allerlei markt-

verstoringen als gevolg.

OPTA heeft in beleidsregels de hoogte van redelijke

afwikkelprijzen op vaste netten vastgesteld. Aan de

hand daarvan heeft OPTA in geschillen partijen verplicht

hun tarieven te verlagen.

Graafrecht en gedogen

Het kunnen aanleggen, onderhouden en verplaatsen

van infrastructuur voor elektronische communicatie is

van cruciaal belang voor met name de langetermijn-

doelstelling van onderlinge concurrentie tussen infra-

structuren. Krachtens de Telecommunicatiewet houdt

OPTA toezicht op bepaalde aspecten van ondergrondse

aanleg en verlegging van telecommunicatie- en 

omroepkabels. Het betreft regels over wanneer al 

dan niet een graafrecht of een gedoogplicht bestaat 

en de betalingsverplichtingen daaromtrent. In principe

geldt er een algemene gedoogplicht voor graafwerk-

zaamheden in verband met kabelaanleg of verplaatsing

van kabels. 

OPTA heeft in het verslagjaar veel activiteiten onder-

nomen om belanghebbende marktpartijen, gemeenten

en particulieren te informeren over de invulling en

reikwijdte van het graafrecht en gedogen. Bovendien

heeft OPTA een aantal beslissingen genomen aan de

hand van geschillen.

Door wijziging van de Telecommunicatiewet krijgt OPTA

vanaf medio 2005 een ruimere bevoegdheid en dus een

breder werkterrein om geschillen te behandelen. In het

nieuwe Europese reguleringskader ligt besloten dat het

aanleggen van infrastructuur wordt gestimuleerd.

KPN niet toegelaten tot kabelnetwerk UPC

In het najaar van 2004 maakte KPN een geschil aan-

hangig bij OPTA om toegang tot het kabelnet van UPC

te krijgen. Dit met het doel via het UPC-netwerk een

digitaal pakket radio- en televisieprogramma's aan te

bieden; KPN wil naast telefonie en internet ook omroep

aan zijn klanten kunnen aanbieden. Eind december

wees OPTA het verzoek van KPN af. De (nog) geldende

regels uit de 'oude' Telecommunicatiewet maakten het

niet mogelijk om het verzoek van KPN in te willigen. 

Of KPN op een later moment wél toegang kan krijgen, is

in belangrijke mate afhankelijk van de uitkomst van de

economische marktanalyse van de omroepmarkt die

OPTA in de eerste helft van 2005 zal afronden. OPTA is

aan een inhoudelijke beoordeling van het verzoek van

KPN niet toegekomen. KPN wilde een vorm van 

toegang waar de geldende wet niet in voorziet. Partijen

kunnen alleen verzoeken om doorgifte van specifieke

programma's en niet om een heel pakket. Het verzoek

van KPN was geënt op doorgiftecapaciteit en niet op

doorgifte van individuele programma's.

Overtreding KPN nummerinformatiedienst 

Bij het omzetten van telefoonabonnementen moeten

telefonieaanbieders toegang hebben tot nummer-

informatie. OPTA heeft in 2002 aan KPN de verplichting

opgelegd om nummerinformatie snel en eenvoudig 

ter beschikking te stellen aan concurrenten. Klanten,

Zonder regulering zouden 

de afwikkeltarieven 

ongeremd kunnen stijgen 

met allerlei marktverstoringen

als gevolg.
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met name in de zakelijke markt, beschikken vaak niet

zelf over alle relevante nummerinformatie, waardoor

KPN de enige is die hierover kan beschikken. Naar

bleek in 2004 werkte KPN inmiddels met een sneller 

en eenvoudiger systeem voor eigen gebruik, maar stelde

dit ten onrechte niet ter beschikking aan concurrenten.

Op KPN rust een wettelijke non-discriminatieplicht 

om dit wél te doen. Hiermee benadeelde KPN de

concurrentie en pleegde het een forse overtreding 

van de Telecommunicatiewet. Daarom is een boete

opgelegd van € 225.000.

3. CONSUMENTENBESCHERMING

Bescherming van de consument en het publiek belang

is een hoofddoelstelling van OPTA. Zeker in markt-

segmenten waar de concurrentiepositie van markt-

partijen zwak is en waar het stimuleren van markt-

werking onvoldoende is om de consument tegen nadeel

of misbruik te beschermen. Primair wordt het belang van

de consument nagestreefd via markttoezicht en het

stimuleren van concurrentie, maar in een aantal gevallen

ook met directe acties ter bescherming van de consument.

Zo heeft OPTA een specifieke bevoegdheid om spam

en ongewenste installatie van software op thuiscom-

puters te bestrijden. Vervuiling van de elektronische

snelweg is direct bedreigend voor concurrentie en groei.

OPTA signaleert, mede op basis van klachten, waar

consumenten bescherming behoeven.

Bestrijding spam 

Het ongevraagd versturen van e-mailberichten, SMS of

faxen aan particulieren is verboden. Voor al deze

ongewenste communicatie wordt de verzamelnaam

spam gehanteerd. OPTA heeft in 2004 de bevoegdheid

gekregen om op te treden tegen spam verzonden vanuit

Nederland. Consumenten kunnen klachten over spam

melden op de speciaal hiervoor opgezette website:

www.spamklacht.nl. OPTA stelt naar aanleiding van

deze klachten onderzoek in naar de verzender van

ongewenste e-mail en legt zo nodig boetes op. Ook

wordt uitgebreid informatie gegeven over hoe consu-

menten zichzelf tegen spam kunnen beschermen. 

In 2004 kreeg OPTA bijna 5.000 klachten over spam

binnen. OPTA heeft eind 2004 drie boetes uitgedeeld

voor het versturen van spam via internet en SMS.

Het betrof grote Nederlandse spammers. Zie ook de

overzichten op pagina 84.  

De meeste spam komt momenteel uit de Verenigde

Staten en Azië. Deze kan OPTA niet aanpakken; dit is

aan de toezichthouders in die landen. Door informatie

met hen uit te wisselen, kunnen spammers soms in het

buitenland worden aangepakt. OPTA heeft in 2004 met

de Franse toezichthouder op het gebied van spam een

samenwerkingsprotocol afgesproken om spam in

Europees verband te bestrijden.

OPTA heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten

met het College Bescherming Persoonsgegevens

(CBP) om elkaar in concrete onderzoeken bij te staan

(voor eenduidige wetsinterpretatie). Voor het versturen

van spam zijn adresbestanden nodig. Hierdoor is 

een levendige handel in e-mailadressen en mobiele 

telefoonnummers ontstaan. Dit is een probleem dat het

CBP aanpakt.

Bestrijden ongewild bellen dure betaalnummers 

Sinds het van kracht worden van de nieuwe

Telecommunicatiewet houdt OPTA toezicht op het

verbod op ongewenst geïnstalleerde software

(de 'cookies'). In 2004 zijn er veel klachten gekomen

over zogenaamde autodialers die computers een duur

telefoonnummer laten bellen. Een belangrijke oorzaak

van het probleem is dat een gebruiker tijdens internet-

surfen zogenaamde 'pop ups' op zijn scherm krijgt en

soms 'ok' zegt tegen een programma-installatie met

bijbehorende betalingsverplichting. De geïnstalleerde

software belt vervolgens langdurig, zonder dat de

consument dat weet, naar een betaalnummer of een

buitenlands nummer, met alle gevolgen van dien voor

de telefoonrekening. OPTA heeft in het verslagjaar

uitvoerig onderzoek gedaan naar autodialers, maar blijkt

nog niet goed in staat tegen dit fenomeen op te treden.

In de praktijk blijken deze programmaatjes vaak - zij het

niet altijd duidelijk - mét toestemming van de gebruiker

te worden geïnstalleerd op de computer.

Met de Stichting Informatiediensten en de Stichting

Onafhankelijke Commissie Informatienummers is

intensief samengewerkt en gezocht naar mogelijkheden

om consumenten tegen autodialers te waarschuwen.

Om consumenten duidelijk te maken wat ze zelf kunnen

doen om zich te beschermen, heeft OPTA zich in 2004,

in samenwerking met het Ministerie van Economische

Zaken, gericht op voorlichting (onder meer via de

website van OPTA). De minister van Economische

Zaken heeft nieuwe wetgeving in voorbereiding om

OPTA meer ruimte te geven toezicht te houden op het

gebruik van autodialers.
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Samenwerking Stichting Geschillencommissies

voor Consumentenzaken

OPTA heeft geen bevoegdheid om uitspraak te doen in

geschillen over contracten tussen individuele 

consumenten en telecomaanbieders, zoals over de

hoogte van de telefoonrekening. Dit is het domein van

de Stichting Geschillencommissies voor Consumenten-

zaken (SGC). OPTA treedt alleen op als het geschil gaat

over in de wet vastgelegde verplichtingen die niet het

contractenrecht betreffen, zoals telefooncellen en de

verplichting om telefoondiensten te bieden in afgelegen

gebieden. Omdat deze situatie verwarrend is, heeft

OPTA voorgesteld ook deze geschillen te laten 

afhandelen door de SGC. In 2004 zijn hierover werk-

afspraken gemaakt. 

Vanaf september 2004 geldt de SGC als hét loket voor

consumentengeschillen. Voor de overgangsperiode zijn

duidelijke werkafspraken gemaakt en wordt intensief

samengewerkt. In 2005 worden deze taken van OPTA

waarschijnlijk formeel overgedragen aan de SGC.

Dankzij inspanningen van OPTA hebben meer

telecommunicatieaanbieders zich aangesloten bij de

SGC waardoor meer klachten van consumenten

behandeld kunnen worden.

SMS-gedragscode heeft gewerkt

Mobiele telefoongebruikers worden niet alleen lastig

gevallen met spam, maar worden ook intensief bena-

derd om abonnementen op SMS-informatiediensten af

te sluiten. Naar aanleiding van de vele klachten over

problemen met opzeggen van deze betaalde diensten,

heeft OPTA in 2003 bij de marktpartijen aangedrongen

op een gedragscode. Hiervoor is gekozen omdat een

gedragscode dikwijls sneller werkt dan handhaving door

middel van boetes. Op basis van de vermindering van

klachten over dit onderwerp, lijkt deze code in 2004 een

succes. Op grond hiervan verwacht OPTA minder op te

hoeven treden in 2005. OPTA blijft uiteraard wel alert op

klachten over dit onderwerp.

Publieksvoorlichting

In het jaarverslag van 2003 heeft OPTA het voornemen

uitgesproken om de bereikbaarheid van OPTA te

vergroten. In deze doelstelling is OPTA geslaagd. OPTA

heeft in 2004 de beantwoording van consumentenvragen

en vragen van marktpartijen verbeterd. Met name de

veelgestelde vragen-rubriek op de website en de 

snellere telefonische dienstverlening dragen hieraan bij.

Ook is de registratie van klachten en vragen uitgebreid,

waardoor OPTA beter trends kan signaleren en daarop

sneller kan reageren. Verder heeft OPTA telefonisch en

via de website voorlichting gegeven, onder meer in de

bestrijding van autodialers en spam. Met voorlichting wil

OPTA de consument bewuster maken van mogelijk-

heden en waarschuwen voor risico's. In 2005 wordt dit

verder uitgebreid.

Behalve voor vragen is de frontoffice van OPTA ook het

meldpunt voor klachten. In bijlage 3 staat een overzicht

van de ingediende klachten. Aan de hand van deze

klachten kan OPTA bepalen welke onderwerpen

prioriteit hebben voor consumenten en hierop actie

ondernemen. In 2004 stonden klachten over autodialers

en het meenemen van (mobiele) nummers (nummer-

portabiliteit) bovenaan.

Meenemen van nummers bij overstap

Om de overstap naar een andere telefoonaanbieder te

vergemakkelijken, heeft OPTA zich op het standpunt

gesteld dat een nummer al tijdens de looptijd van een

abonnement mee kan worden genomen naar een

andere aanbieder. Het College van Beroep voor het

bedrijfsleven heeft echter besloten dat dit niet is 

toegestaan en dat OPTA een te ruime uitleg aan de

Telecommunicatiewet heeft gegeven. De verplichting

geldt pas ná het einde van het lopende contract. Voorts

zijn er in 2004 klachten binnengekomen over nummer-

portabiliteit bij contracten die wél zijn afgelopen.

Internationale roaming

OPTA heeft het initiatief genomen om de tarieven voor

internationaal mobiel bellen te onderzoeken, in samen-

werking met de andere Europese toezichthouders

verenigd in de European Regulators Group. Mobiele

aanbieders rekenen erg hoge tarieven wanneer 

gebruikers uit andere landen van hun netwerk gebruik

maken (bijvoorbeeld een Nederlander die in Frankrijk

mobiel belt). OPTA kan uitsluitend toezicht houden op

wat een Nederlandse mobiele aanbieder in rekening

brengt bij een buitenlandse aanbieder, wiens abonnees

in Nederland mobiel bellen. Hetzelfde geldt voor de

andere toezichthouders, ook zij kunnen hooguit iets

doen aan de tarieven van mobiele aanbieders in hun

land. In 2005 worden naar aanleiding van het onderzoek

in Europees verband afspraken gemaakt over een

gezamenlijke aanpak.

Toezien op naleving Universele Dienstverlening

KPN is als aanbieder van de Universele Dienst wettelijk

verplicht om een basisniveau aan bepaalde telefoon-

diensten aan te bieden. Deze verplichting garandeert
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dat alle huishoudens in Nederland gebruik kunnen

maken van telefonie. KPN moet deze diensten voor een

betaalbare prijs beschikbaar stellen. Zowel de prijs als

de omvang en inrichting van de diensten blijven onder-

werp van toezicht door OPTA. Zo heeft OPTA KPN in

2004 gevraagd om selectieve nummerblokkering ook

voor 06-nummers aan te bieden. Ter bescherming van

de consument en naar aanleiding van klachten is in

2004 opnieuw bij KPN aangedrongen op het leveren

van deze dienst. Sinds 1 december 2004 biedt KPN nu

ook selectieve nummerblokkering aan van 06-nummers

en 084-/087-nummers. Verder is in het verslagjaar de

beschikbaarheid gerealiseerd van een gespecificeerde

papieren telefoonrekening.

Weeffout in regime kwaliteitsrapportages

Aanbieders van vaste openbare telefoondiensten en

aanbieders van openbare betaaltelefoons zijn op grond

van de Telecommunicatiewet verplicht jaarlijks te

rapporteren over de kwaliteit van hun dienstverlening.

Door inzicht in de kwaliteit van de dienstverlening

kunnen consumenten de prestaties van verschillende

aanbieders vergelijken. De kwaliteitsrapportages moeten

door de belbedrijven zelf bekend worden gemaakt en

jaarlijks voor 1 april aan OPTA ter beschikking worden

gesteld.

Onder de 'oude' Telecommunicatiewet bestond een

vergelijkbare verplichting. Begin 2003 heeft het college

de markt geconsulteerd over deze rapportageplicht om

aan de hand van de reacties beleidsregels op te stellen

over de wijze van rapporteren. Nadat bleek dat onder de

vernieuwde Telecommunicatiewet deze rapportage-

plicht niet meer geldt voor CPS-aanbieders, heeft OPTA

afgezien van het opstellen van beleidsregels. De reden

daarvoor is dat onder de huidige Telecommunicatiewet

slechts voor een deel van de marktpartijen, namelijk

alleen aanbieders met een eigen netwerk, inzicht

verkregen wordt in de kwaliteit van de dienstverlening.

Deze weeffout is onder de aandacht gebracht van het

Ministerie van Economische Zaken, dat gevraagd is op

dit punt de wet te repareren. In afwachting van een

beslissing hierover is besloten voorlopig geen kwaliteits-

rapportages meer op te vragen.

4. EFFECTIEF EN EFFICIËNT TOEZICHT

OPTA streeft naar effectief en efficiënt toezicht. 

Dit betekent dat er kritisch wordt gekeken naar de

noodzaak van ingrijpen en op welke wijze dit het beste

kan gebeuren. OPTA onderhoudt hierover regelmatig

contact met de marktpartijen en het Ministerie van

Economische Zaken. Ook moeten marktpartijen erop

kunnen rekenen dat OPTA haar geschilbeslechting snel

en efficiënt afrondt en dat zij zich in elk geval houdt aan

de wettelijk geldende tijdslimieten.

Pro-actief toezicht

OPTA heeft in 2004 actief handhavend opgetreden. 

Zij heeft een aantal onderzoeken gestart naar 

overtredingen van de Telecommunicatiewet met name

op het gebied van ongeoorloofde kortingen. Ook is

geprobeerd mogelijke knelpunten in de toekomst te

voorkomen. De ontwikkelingen op de breedbandmarkt

rond de introductie van nieuwe diensten en alternatieve

standaarden (ADSL2+/VSDL) zijn aanleiding geweest

voor OPTA om bij gesprekken en onderhandelingen

tussen marktpartijen over dit onderwerp aanwezig te

zijn. Dit pro-actieve toezicht vindt op zowel de groot-

handelsmarkten als de consumentenmarkten plaats.

In 2004 heeft OPTA ook actiever contact gezocht met

de markt. In verschillende bijeenkomsten tussen markt-

partijen en medewerkers van OPTA is gesproken over

de verwachtingen van de markt, de stand van de

regulering en de wettelijke (on)mogelijkheden van OPTA

rondom specifieke marktontwikkelingen of andere

onderwerpen. Deze bijeenkomsten hebben onder andere

bijgedragen aan beter wederzijds begrip. De lessen die

OPTA heeft getrokken uit deze bijeenkomsten, zoals 

de sterke behoefte dat OPTA naar de buitenwereld

transparant is in haar afwegingen en handelen, zullen

ook in 2005 meer in de praktijk worden gebracht.

Transparantieprocedures

OPTA heeft alle lopende procedures en geschillen

tussen partijen en beroepsprocedures op de website

gezet. Marktpartijen zijn hierdoor beter op de hoogte

van de OPTA-agenda. Concurrentiegevoelige informatie

wordt hierbij niet bekend gemaakt. Voor partijen die

betrokken zijn bij geschillen vormt de website een

handig naslagwerk om de voortgang te volgen en

contactgegevens te vinden.

Geschillenbeslechting binnen wettelijke termijnen

OPTA heeft zich in 2004 grotendeels gehouden aan

wettelijke termijnen voor geschilbeslechting. 81 procent

van de geschillen is binnen de termijn afgedaan. In de

vernieuwde Telecommunicatiewet is het in de meeste

gevallen mogelijk een uitspraak van OPTA direct aan te

vechten bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven,
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zonder daarvóór een bezwaar- of beroepsprocedure bij

OPTA te hebben gevoerd. De verwachting is dat de

markt op die manier sneller weet waar zij aan toe is. 

Zie overzicht op pagina 81.

Doorlooptijden bezwaren versneld

Naar aanleiding van klachten van marktpartijen heeft

OPTA zich in 2004 ten doel gesteld om doorlooptijden

van bezwaren tegen besluiten terug te dringen en de

hierin opgebouwde achterstanden weg te werken.

Zie schema op pagina 83 van dit jaarverslag. Met name

op het gebied van geschillen over de hoogte van 

mobiele afwikkeltarieven (Mobile Terminating Access)

was er een grote achterstand.

De wettelijke termijn voor behandeling van bezwaarzaken

is in de vernieuwde Telecommunicatiewet teruggebracht

van 14 naar 10 weken. OPTA is erin geslaagd om ruim

80 procent van de procedures in 2004 binnen de

wettelijke termijn te behandelen. Procedures waarbij de

wettelijke termijn is overschreden, kwamen doorgaans

voort uit de achterstand van vorige jaren.

Samenwerking Ministerie van Economische Zaken

De samenwerking met het Ministerie van Economische

Zaken is van cruciaal belang. Dat ministerie is op het

gebied van beleid en regelgeving het 'moederdeparte-

ment' van OPTA. Als toezichthouder is OPTA belast met

de uitvoering van wet- en regelgeving afkomstig van het

Ministerie van Economische Zaken en in die zin liggen

beleid en uitvoering sterk in elkaars verlengde. Naast

wet- en regelgeving is de minister van Economische

Zaken bevoegd OPTA algemene beleidsaanwijzingen te

geven en heeft hij zodoende de mogelijkheid om accenten

en prioriteiten aan te geven in OPTA's toepassing van

bestaande wetten. Het ministerie doet geen uitspraken

in individuele geschillen en lopende procedures. OPTA

voorziet de minister van Economische Zaken gevraagd

en ongevraagd van advies en toetst de wettelijke 

uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving. 

Advies over splitsing Nozema

De minister van Economische Zaken heeft besloten om

Nozema N.V. te splitsen in een infrastructuurbedrijf en

een dienstenbedrijf. In 2004 heeft het ministerie OPTA

om advies gevraagd over de toedeling van opstelpunten

aan het te vormen infrastructuurbedrijf c.q. masten-

bedrijf. OPTA heeft de minister geadviseerd om alle

masten of opstelpunten in een separaat mastenbedrijf op

te nemen, zodat masten zowel voor Nozema-diensten

als voor haar concurrenten beschikbaar kunnen komen,

tegen transparante en non-discriminatoire voorwaarden.

Samenwerking Nederlandse Mededingingsautoriteit 

Om te voorkomen dat de NMa en OPTA zich over

dezelfde zaken buigen, is er intensief contact tussen 
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de NMa en OPTA en geldt tussen hen beiden een 

samenwerkingsprotocol. 

Dit protocol richt zich op het indammen van dubbele

aanvragen waarbij zowel de NMa als OPTA wordt

gevraagd dezelfde zaak in behandeling te nemen, het

zogeheten forum shopping. Uitgangspunt is dat OPTA

aan zet is zolang het geschil binnen de Telecommunicatie-

wet is op te lossen. Naast een duidelijke richtlijn voor het

verdelen van zaken, is in dit protocol ook geregeld dat

beide partijen gebruik kunnen maken van elkaars

expertise. Over kwesties van marktafbakening en het

definiëren van machtsposities op het gebied van post en

telecommunicatie consulteren de NMa en OPTA elkaar.

In 2004 hebben de NMa en OPTA een vernieuwd

samenwerkingsprotocol getekend, waardoor OPTA

betrokken wordt bij relevante fusie- en overnamezaken.

De afspraken die hierover zijn gemaakt, moeten zorgen

voor afstemming en gelijkluidende standpunten in

relevante concentratiezaken.

OPTA-website verbeterd

De website van OPTA speelt een belangrijke rol in

efficiënt en effectief toezicht. Door meer informatie

beschikbaar te maken op de website, kunnen markt-

partijen sneller worden geïnformeerd. OPTA heeft

ernaar gestreefd haar website toegankelijker en

'platter' te maken. In 2004 is de website geheel

vernieuwd en uitgebreid met veelgestelde vragen en

informatie over de veranderingen in verband met de

nieuwe Telecommunicatiewet. Bovendien is de website

voorzien van een uitgebreide parallelle Engelse versie.

De samenwerking met het 

Ministerie van Economische 

Zaken is van cruciaal belang.
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OPTA houdt toezicht op de

kwaliteit van de binnenlandse 

dienstverlening van 

TNT, zoals de bezorgtijd en de

bereikbaarheid van 

de postkantoren.

Naast het toezicht op de markten voor elektronische

communicatie houdt OPTA ook toezicht op de post-

markt. De postmarkt is gedeeltelijk geliberaliseerd.

TNT1 heeft nu nog een monopolie op brievenpost 

tot en met 100 gram, maar op de rest van de markt 

(bijvoorbeeld pakketpost en de bezorging van 

huis-aan-huisreclame) mag geconcurreerd worden. 

In het 'vrije' deel van de postmarkt bevordert OPTA

duurzame concurrentie door, waar mogelijk, toetredings-

barrières weg te nemen. Met ingang van 1 januari 2006

wordt het monopolie op brievenpost verlaagd naar 

50 gram. Op termijn wordt de markt waarschijnlijk

geheel vrij en verdwijnt ook het brievenmonopolie

geheel. OPTA is zich gaan richten op de voorbereiding

van de aangekondigde volledige liberalisering van de

postmarkt in 2007.

Behalve het brievenmonopolie is ook een aantal 

aanvullende diensten opgedragen aan TNT. Hierop is

ook de eis van Universele Dienstverlening van toe-

passing. Dit betekent dat deze diensten beschikbaar en

betaalbaar moeten zijn voor iedereen. De tarieven van

de aan TNT opgedragen dienstverlening, opgenomen in

het tariefbeheersingssysteem, zijn door de minister van

Economische Zaken op een bepaald maximum gesteld.

OPTA heeft er in het verslagjaar op toegezien dat TNT

zich aan dit maximum houdt. Overigens heeft TNT aan

de minister van Economische Zaken toegezegd om de

consumententarieven die onder het tariefbeheersings-

systeem vallen niet te laten stijgen tot 2007.

OPTA houdt toezicht op de kwaliteit van de binnen-

landse dienstverlening van TNT, zoals de bezorgtijd, het

aantal brievenbussen en de bereikbaarheid van post-

kantoren. In 2004 is gebleken dat TNT's dienstverlening

op het gebied van overkomstduur van brieven en

postvestigingen van voldoende kwaliteit is. Verder is

geconstateerd dat TNT zich over het algemeen houdt

aan de regels (zoals non-discriminatie) die gelden voor

het sluiten van contracten voor postdienstverlening met

zakelijke klanten. Hierbij heeft OPTA aangegeven dat

TNT op het punt van kenbaarheid voor dergelijke

contracten verbeteringen aan kan brengen.

In 2004 heeft OPTA TNT's berekeningssysteem 

(toerekeningsysteem) van kosten en opbrengsten tot

2007 goedgekeurd. Dit systeem bevat een rapportage-

systeem dat erop is gericht kruissubsidiëring tussen

monopoliemarkt en vrije diensten te voorkomen.

2.
POST

1. Gedurende het verslagjaar 2004 van OPTA was de naam van de concessie-
houder TPG N.V. Deze naam is medio april 2005 gewijzigd in TNT N.V. 
TNT N.V. is de rechtsopvolger van TPG N.V. en is als concessiehouder
verplicht het postvervoer binnen Nederland en van of naar gebieden buiten
Nederland te verrichten.
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OPTA is verantwoordelijk voor het beheer van het

nationale telefoonnummerplan. De vernieuwde

Telecommunicatiewet eist van OPTA dat de doorlooptijd

voor het behandelen van aanvragen van nieuwe 

telefoonnummers verkort wordt van 6 naar 3 weken. 

In 2004 zijn er - naar aanleiding van de vernieuwde

Telecommunicatiewet - veel nieuwe eisen bijgekomen

waaraan OPTA moest voldoen bij het toewijzen van

telefoonnummers. De mogelijke veiling van nummers 

is hier een voorbeeld van. OPTA heeft de interne

processen aangepast en de gestelde verkorte termijn

van 3 weken is in 90 procent van de gevallen gehaald.

Nu de organisatie staat, zal dat in 2005 verder kunnen

verbeteren. 

1. Veiling van bedrijfsnummers

In 2004 zijn de nieuwe 088-nummers (één telefoon-

nummer voor bedrijven en instellingen ongeacht de

geografische ligging) uitgegeven. Zie het schema op

pagina 82 van dit jaarverslag. Er is slechts een beperkt

aantal “mooie” 088-nummers, en daardoor kunnen die

volgens het ministerie van uitzonderlijke economische

waarde zijn. Als meerdere partijen dezelfde nummers

aanvragen, worden deze nummers niet direct toegekend

aan de eerste die het nummer aanvraagt, zoals dat met 

normale telefoonnummers gebeurt.

Deze nummers van uitzonderlijke waarde zijn geveild

onder de partijen die binnen een week dezelfde 

nummers hadden aangevraagd. In 2004 is in zeventien

gevallen een veiling uitgeschreven. 

In twee gevallen kwam het daadwerkelijk tot een veiling.

In de overige gevallen hebben partijen zich terug-

getrokken, waardoor het nummer alsnog kon worden

toegekend zonder veiling. Een veilingprocedure wordt

in alle nummerreeksen toegepast die het Ministerie van

Economische Zaken bestempelt als 'van uitzonderlijke

economische waarde'.

2. 0800- en 0900-nummers

Ook zogenaamde korte informatienummers (nummers

die beginnen met 0800, 0900, 0906 of 0909 en die in

totaal 8 cijfers bevatten) zijn relatief schaars. In 2004

heeft OPTA gecontroleerd welke van deze nummers

nog worden gebruikt. Hierbij is gebleken dat veel markt-

partijen 'vergeten' nummers hadden. Die hebben zij

uiteindelijk teruggegeven. Hiermee zijn deze nummers

weer beschikbaar gekomen voor uitgifte en hebben

deze partijen toezichtkosten van OPTA bespaard.

Ten slotte zijn hiermee bezwaarprocedures tegen

facturen van OPTA voorkomen.

3. Aanpak misbruik telefoonnummers

OPTA heeft - in het uiterste geval - de mogelijkheid om

telefoonnummers in te trekken. In 2004 heeft dit zich

voorgedaan met nummers voor persoonlijke dienst-

verlening (084- en 087-nummers). Via deze nummers

wordt doorgeschakeld naar verschillende telefoon-

nummers van de gebruiker, zoals fax, voicemail, privé 

of zakelijk. Naar aanleiding van klachten heeft OPTA

ontdekt dat misbruik is gemaakt van deze dienst. 

Door de doorschakeling te maken naar dure telefoon-

nummers, zijn bellers onverwacht met hoge kosten

geconfronteerd. OPTA heeft dit misbruik bestraft met

het intrekken van 48.000 van de 50.000 toegewezen

nummers aan één partij.

4. Registratiesysteem marktpartijen uitgebreid

De markten waarop OPTA toezicht houdt, zijn uitgebreid

in de nieuwe Telecommunicatiewet. Alle aanbieders van

openbare elektronische communicatiediensten en

netwerken moeten aangemeld zijn bij OPTA. Deze

aanbieders worden onderverdeeld in de 5 marktclusters

en 18 markten van de nieuwe Telecommunicatiewet. 

In 2004 zijn bestaande registraties bij OPTA omgezet

naar de nieuwe indeling.

5. Meldingsplicht marktpartijen

Marktpartijen zijn verplicht zich aan te melden bij OPTA.

In de nieuwe wet vallen meer partijen onder het toezicht

van OPTA. Daarom is zij in 2004 actief op zoek gegaan

naar marktpartijen die zich moeten registreren. Hiermee

zijn partijen zoals Internet Service Providers (ISP's)

opgespoord die nog niet aan deze plicht hadden 

voldaan. Door OPTA zijn 135 marktpartijen benaderd

voor registratie, hiervan vechten er 15 de plicht tot

registratie aan.
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Om elektronische communicatie bij gebruikers van een

degelijke juridische status te voorzien, wordt gebruik

gemaakt van zogeheten Trusted Third Parties (TTP).

Hiermee wordt een elektronische handtekening

gelijkwaardig aan een handgeschreven handtekening.

Via TTP's wordt de authenticiteit van de afzender van

een bericht bevestigd. Ook is zo het vertrouwen te

vergroten dat een bericht onderweg op het internet niet

meer is veranderd. OPTA is gevraagd het Ministerie van

Economische Zaken te adviseren over de evaluatie van

het door de regering gevoerde TTP-beleid. Hierin is

onder meer geregeld dat OPTA toezicht houdt op de

beginnende TTP-markt. Omdat die markt op dit moment

nog vrij beperkt is (drie partijen), zijn de kosten die door

het ministerie worden bepaald voor het toezicht hoog.

Naar aanleiding van een verzoek van de marktpartijen

heeft OPTA in 2004 aan Economische Zaken een

voorstel gedaan om deze kosten te verlagen en eerlijker

te verdelen. Per 1 januari 2005 worden de kosten

verdeeld op basis van het aantal certificaten dat een

TTP heeft uitgegeven
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4.
TRUSTED 
THIRD PARTIES

Met Trusted Third Parties (TTP) 

wordt een elektronische 

handtekening gelijkwaardig

aan een handgeschreven 

handtekening.



Marianne Kracht, 

adviseur Interconnectie en Bijzondere Toegang.

‘ZES WEKEN GEEN INTERNET BIJ
OVERSTAP VAN PROVIDER? ONZIN!’

In 2004 hebben concurrenten van KPN een geschil

ingediend over de tijd die nodig was voor het omzetten

van een breedbandinternetverbinding van de ene naar

de andere aanbieder. KPN sprak van onoverkomelijke

problemen, terwijl concurrenten claimden dat het om

niet meer ging dan ‘het omzetten van een schakelaar’.

In de praktijk zaten mensen die overstapten van de ene

naar de andere internetaanbieder gemiddeld zes weken

zonder (snelle) internetverbinding. OPTA vond dat deze

termijn ontoelaatbaar was.

Marianne Kracht was als adviseur Interconnectie en

Bijzondere Toegang betrokken bij het besluit dat een

snellere overstap mogelijk maakt.

‘Snel internet via kabel en ADSL heeft een vlucht

genomen. Je ziet het al aan het aantal reclames van

verschillende aanbieders. In de meeste gevallen loopt

internet via ADSL nog steeds over de lijnen van KPN. 

Er komt alleen in plaats van KPN een concurrent aan de

andere kant van de lijn te zitten. Voor de rest blijft alles

hetzelfde.

De vrije markt voor internetaanbieders is goed 

geregeld. Er zijn meerdere aanbieders en KPN is

verplicht om deze concurrenten toegang te geven tot

haar netwerk. In de praktijk bleek het echter niet zo

soepel te lopen.

Op het moment dat een consument wilde overstappen

van de ene naar de andere aanbieder duurde dit enkele

weken en in sommige gevallen zelfs zes weken. In de

tussenliggende tijd had de consument geen internet-

aansluiting, of was aangewezen op een veel langzamere

oude analoge modem, waarbij hij voor iedere 'tik' moest

betalen. Voor veel consumenten, maar zeker voor

zakelijke gebruikers, was dit een onacceptabele gang

van zaken en reden om dan maar bij de oude - vaak

duurdere - aanbieder te blijven. De concurrentie was

dus helemaal niet zo vrij.

BESLUIT OPTA MAAKT

SNELLE OVERSTAP

BREEDBANDAANBIEDER

MOGELIJK
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Procedure van overzetten
De kern van het probleem was de procedure van het

overzetten. KPN wilde dat bij een overstap eerst werd

gecontroleerd bij de oude aanbieder of de consument

geen rekening meer had openstaan. Anders zou de klant

zomaar weg kunnen lopen en zou de aanbieder geen

stok meer achter de deur hebben om zijn geld te krijgen.

KPN Wholesale (de exploitant van het vaste net) wilde

dat hierover eerst unanieme afspraken werden gemaakt

tussen alle breedband (ADSL-)aanbieders. Die unanimi-

teit kwam er niet, want een andere KPN-tak, KPN Retail,

die dan mee zou gaan werken aan het afstaan van klanten

aan de concurrent, lag begrijpelijkerwijs dwars.

De concurrenten hebben hierover een geschil ingediend

bij OPTA en wij hebben ze in het gelijk gesteld. OPTA

vond het eerst betalen van de oude rekening een te

zware belemmering: als de consument toestemming

geeft om het abonnement over te zetten, moet dat

gewoon gebeuren. Financiële verplichtingen moeten

uiteraard worden nagekomen, maar dat mag de over-

stap niet vertragen. De tijd voor het overzetten is nu

teruggebracht tot maximaal 24 uur.

Hiermee is het belangrijkste obstakel voor een overstap

weggenomen. Met dit besluit van OPTA kunnen 

consumenten, nadat ze schriftelijk toestemming hebben

gegeven, snel overstappen naar een andere internet-

aanbieder, zonder dat zij onnodig lang snelle internet-

verbinding moeten missen. Voor de marktpartijen biedt

dit de mogelijkheid om écht de concurrentie aan de gaan.

Reacties
Dit besluit heeft aardig wat stof doen opwaaien. Vanuit

de markt en de vakpers, maar ook op allerlei gebruikers-

websites kregen wij direct zeer positieve reacties.

Hiermee was - zoals ook bleek uit de klachten van

gebruikers die wij hierover ontvingen - een grote ergernis

uit de wereld geholpen.

Dit speelde afgelopen zomer. Ik denk dat als je nu kijkt

naar de breedbandmarkt, dat je ziet dat de concurrentie

is toegenomen. Door markttucht moeten aanbieders nu

wel scherpe prijzen bieden en goede service leveren…

anders is de consument zo overgestapt naar de andere

aanbieder. Bovendien zullen straks allerlei andere

diensten via breedband worden geleverd - zoals 

televisie en telefonie - en is ook daar gemakkelijker

overstappen verzekerd.’
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Met het besluit van OPTA 

kunnen  consumenten snel

overstappen naar een andere

internetaanbieder.
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1. Evaluatie OPTA

Volgens de Wet OPTA wordt de werkwijze van OPTA

eens in de vier jaar door een onafhankelijke partij

geëvalueerd. Dit onderzoek is in 2004 in opdracht van

het Ministerie van Economische Zaken uitgevoerd door

organisatieadviesbureau Berenschot. Het evaluatie-

rapport concludeert:

• dat OPTA haar wettelijke taken voldoende tot goed

heeft vervuld,

• dat de interne bedrijfsorganisatie voldoende te 

noemen is,

• dat de samenwerking met EZ als voldoende tot goed

kan worden bestempeld en

• dat de samenwerking met overige organisaties goed is.

Onder de noemer ‘evalueren is leren’ heeft Berenschot

een aantal aanbevelingen gedaan opdat OPTA zich

verder kan ontwikkelen. 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. De minister van

Economische Zaken heeft de rapportage van

Berenschot begin 2005 aangeboden aan de Tweede

Kamer.

2. Verandering management en organisatie

Om beter in te spelen op de eisen van de nieuwe

Telecommunicatiewet in termen van verantwoordelijk-

heid en noodzaak voor maatwerk, is de management-

D e e l  3   J a a r v e r s l a g

structuur van OPTA aangepast en is de functie van

directeur komen te vervallen. Hierdoor is het college

directer dan voorheen verantwoordelijk geworden voor

de OPTA-organisatie en voor de dagelijkse aansturing

van werkzaamheden. Verder is aan het einde van het

verslagjaar een algehele reorganisatie in gang gezet

om ervoor te zorgen dat de gehele OPTA-organisatie

wat structuur en werkwijze betreft wordt ingesteld op

het eisenpakket dat volgt uit de vernieuwde

Telecommunicatiewet. De reorganisatie zal fte-neutraal

verlopen.

3. Verhuizing naar Zurichtoren

In 2004 is OPTA binnen Den Haag verhuisd van het

Babylon-gebouw naar de Zurichtoren aan de Muzenstraat.

De behuizing in het Babylon-gebouw werd te krap en

moest worden gerenoveerd. Door de verhuizing is per

medewerker meer ruimte beschikbaar gekomen, zijn

ruimere vergaderfaciliteiten ontstaan en zitten alle

onderdelen van OPTA nog steeds bij elkaar in één

gebouw. De verwachting is dat de verhuizing ook een

nadere impuls zal geven aan de samenwerking met 

de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Immers, 

verschillende onderdelen van de NMa (en de Dienst

uitvoering en toezicht Energie) zijn eveneens in de

Zurichtoren gevestigd.

4. Integriteit en veiligheid verbeterd

OPTA heeft prioriteit gegeven aan het integriteitbeleid

en de veiligheid. Gezien de grote invloed die OPTA

heeft op de markt en de concurrentiegevoelige 

informatie waarmee wordt gewerkt, is het van groot

belang dat vertrouwelijkheid is gewaarborgd. 

De procedures en systemen binnen OPTA zijn aan een

extern onderzoek onderworpen. Daaruit is gebleken dat

de voor 2004 voorgenomen verhoging van de veiligheid

is bereikt. Bovendien zijn integriteitadviseurs aangesteld

om toe te zien op de balans tussen transparantie en

vertrouwelijkheid. De uitgangspunten hiervoor zijn

vastgelegd in de Gedragscode integriteit.

5. Kennismanagement op hoger peil

Kennis is de spil waar de OPTA-organisatie om draait.

De aanwezige disciplines moeten optimaal kunnen

samenwerken en elkaar kunnen aanvullen om de taak

van OPTA zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren.

In 2004 heeft OPTA belangrijke stappen gezet op het

vlak van kennismanagement en het uitwisselen en delen

van kennis. In het voorjaar is OPTA Kennisnet gelanceerd

als vervanging van het oude intranet. Het Kennisnet

biedt een geautomatiseerde en technisch vernuftige

omgeving voor kennisvergaring- en uitwisseling.

Inmiddels zijn vervolgstappen gezet om kennis-

management gericht in te zetten als instrument om

medewerkers te stimuleren gebruik te maken van

kennis, ervaring en best practice.

5.
INTERNE 
ORGANISATIE
1.  Evaluatie OPTA

2.  Verandering management en organisatie

3.  Verhuizing naar Zurichtoren

4.  Integriteit en veiligheid verbeterd

5.  Kennismanagement op hoger peil

6.  Efficiëntere organisatie door planmatig werken

7.  Personeelsbeleid en ziekteverzuim

8.  Voorbereiding vernieuwing vergoedingenstelsel

9.  Digitalisering archief uitgesteld
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6. Efficiëntere organisatie door planmatig werken

In 2004 is actie ondernomen om de werkprocessen

eenduidiger te maken. De werkwijze moet erin voorzien

dat het werk- en besluitvormingsproces van OPTA

efficiënter verloopt. De invoering van planmatig werken

bij OPTA heeft geleid tot een eenduidiger werkwijze. 

Nu wordt aan de hand van duidelijke projectopdrachten

gewerkt waardoor doelen en middelen helder worden en

interne afstemming sneller verloopt. Elke afdeling geeft

er zijn eigen invulling aan, afhankelijk van het product

dat wordt geleverd. Het is nog te vroeg om aan te geven

wat de kostenbesparing van deze operatie is.

7. Personeelsbeleid en ziekteverzuim

Alle medewerkers zijn in het verslagjaar intensief

geschoold in de werking en betekenis van de vernieuwde

Telecommunicatiewet. In 2004 stond net als in 2003 de

ontwikkeling en beoordeling van medewerkers in het

teken van competentiemanagement. Besloten is het

stelsel van personeelsbeoordeling en competentie-

management te versimpelen. De 24 competenties per

functieprofiel zullen worden teruggebracht naar slechts 8.

In het verslagjaar is meer gebruik gemaakt van in- en

externe coaching en is gewerkt aan het opzetten van

interne supervisiegroepen.

Het ziekteverzuim bedraagt gemiddeld over 2004 

6 procent (5,26 procent exclusief zwangerschapsverlof).

Het ziekteverzuim is 1 procent lager dan in 2003.

Vergeleken met andere instellingen van de

Rijksoverheid is dit een gemiddeld verzuim. Zie voor

overzichten van personele cijfers pagina 85.

8. Voorbereiding vernieuwing vergoedingenstelsel

Marktpartijen hebben de afgelopen jaren bezwaren

ingediend tegen de jaarlijkse factuur voor de toezicht-

kosten van OPTA. De bezwaren richtten zich onder

meer op de wijze van verdeling van kosten over de

marktpartijen binnen een marktcategorie. Meer in het

bijzonder de verdeling over marktpartijen zonder aan-

merkelijke marktmacht en partijen mét aanmerkelijke

marktmacht. Deze laatste partijen dragen 80 procent van

de kosten van een marktcategorie, terwijl 20 procent

wordt verdeeld over de overige partijen die geregistreerd

zijn in de desbetreffende marktcategorie. Hoewel OPTA

in deze factuurzaken door de rechter in het gelijk is

gesteld, is dit voor het Ministerie van Economische

Zaken aanleiding geweest om naar een alternatief te

zoeken voor de verdeling van de kosten. In 2004 is

samen met het ministerie gewerkt aan een stelsel dat 

de kosten van de marktcategorie elektronische 

communicatie naar rato van de relevante omzet over de

marktpartijen verdeelt. Naar verwachting krijgt de

vernieuwing in 2005 zijn beslag.

9. Digitalisering archief uitgesteld

OPTA had haar gehele archief in 2004 willen digitaliseren

en daarmee haar hele fysieke poststroom digitaal

beschikbaar willen maken. Inmiddels is besloten dit uit

te stellen tot 2006. Eerst wordt het OPTA-archief in

overeenstemming gebracht met de eisen die worden

gesteld in de Archiefwet 1995. Die wet regelt aan de

hand van de taken van een organisatie welke catego-

rieën archiefbescheiden voor altijd bewaard moeten

blijven en welke categorieën op termijn vernietigd

kunnen worden.
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Alle medewerkers zijn 

intensief geschoold in 

de werking en betekenis 

van de vernieuwde

Telecommunicatiewet.
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Accountantsverklaring

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit verslag op

pagina 57 tot en met 73 opgenomen jaarrekening van

OPTA te Den Haag gecontroleerd. De jaarrekening is

opgesteld onder verantwoordelijkheid van het college

van OPTA. Het is onze verantwoordelijkheid een

accountantsverklaring inzake de jaarrekening te 

verstrekken.

Werkzaamheden

Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland

algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot

controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze

controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat

een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat

de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang

bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek

door middel van deelwaarnemingen van informatie ter

onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in

de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoor-

deling van de grondslagen voor financiële verslaggeving

die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast

en van belangrijke schattingen die de leiding van de

huishouding daarbij heeft gemaakt, alsmede een 

evaluatie van het algemene beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke

grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordeel

Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw

beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het

vermogen van OPTA op 31 december 2004 en van het

resultaat over 2004 in overeenstemming met in

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving en dat de in de jaarrekening

opgenomen ontvangsten en uitgaven ook overigens

voldoen aan de van toepassing zijnde bepalingen van

de OPTA-wet.

Den Haag, 29 maart 2005 

BDO CampsObers Accountants

6.
JAARREKENING
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OPTA JAARREKENING 2004

Balans

31 december 2004 31 december 2003

x € 1.000 x € 1.000

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa:

Oprichtingskosten 163 245

Materiële vaste activa:

Huurdersbelang 1.203 505

Inventaris 241 143

Computerhardware en software 1.522 1.132

3.129 2.025

Vlottende activa

Vordering op Ministerie van Economische Zaken - 756

Vorderingen op debiteuren 717 761

Overige vorderingen 234 250

Liquide middelen 1.628 8.429

2.579 10.196

TOTAAL ACTIVA 5.708 12.221

D e e l  3   J a a r v e r s l a g
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31 december 2004 31 december 2003

x € 1.000 x € 1.000

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve - 437 634

Investeringsbestemmingsreserve 454 454

Tarievenbestemmingsreserve 952 219

Reserve activering oprichtingskosten 163 245

1.132 1.552

Voorzieningen

Voorziening bezwaar en beroep 185 630

185 630

Langlopende schulden

Leningen Ministerie van Economische Zaken 163 327

163 327

Kortlopende schulden

Schuld Ministerie van Economische Zaken 964 6.337

Schulden aan leveranciers 1.311 1.361

Belastingen en premies sociale verzekeringen 248 234

Overige schulden 1.705 1.780

4.228 9.712

TOTAAL PASSIVA 5.708 12.221

Opvallend is de grote daling van het balanstotaal ten opzichte van 2003. Belangrijkste oorzaak hiervan is de aflossing

in 2004 van de kortlopende renteloze liquiditeitslening ad € 6.174.000 aan het Ministerie van Economische Zaken.
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Resultatenrekening

Realisatie Begroting incl. spam Realisatie

2004 2004 2003

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

BATEN

Opbrengst marktcategorieën 15.779 15.116 14.999

Overige baten 3.032 3.790 2.787

TOTAAL BATEN 18.811 18.906 17.786

LASTEN

Personeelskosten

Salarissen en sociale lasten 9.104 9.816 8.257 

Overige personeelslasten 1.737 1.531 1.546 

10.841 11.347 9.803

Opdrachten aan derden 2.343 2.393 3.145

Materiële kosten 3.297 3.597 3.437

Afschrijvingen 1.597 1.741 1.024

Bijzondere lasten 1.287 - -

TOTAAL BEDRIJFSLASTEN 19.365 19.078 17.409

BEDRIJFSRESULTAAT - 554 - 172 377

Rentebaten 134 - 77

RESULTAAT - 420 - 172 454

Over 2004 is een verlies gerealiseerd van € 420.000. Dit verlies is met name te wijten aan de bijzondere lasten 

ad € 1.287.000. 

Gedurende 2004 is de oorspronkelijke kostenbegroting van OPTA over 2004 ten behoeve van spambestrijding 

verhoogd met € 280.000 tot in totaal € 19.078.0001. Dit heeft tevens tot gevolg dat het oorspronkelijk begrote positieve

resultaat ad € 151.000 gewijzigd is in een begroot verlies van € 172.000. De werkelijke meerkosten als gevolg van

spambestrijding zullen in latere jaren via de tarievenbestemmingsreserve aan marktpartijen doorberekend worden. 

D e e l  3   J a a r v e r s l a g

1 Brief Ministerie van Economische Zaken, 13 april 2004, kenmerk 4023574.
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Rekening kapitaaluitgaven en -ontvangsten

Realisatie Realisatie

2004 2003

x € 1.000 x € 1.000

Uitgaven kapitaalgoederen 2.701 766

Aflossingen 163 163

Resultaat 420 -

TOTAAL KAPITAALUITGAVEN 3.284 929

Resultaat - 454

Afschrijvingen 1.597 1.024

TOTAAL KAPITAALONTVANGSTEN 1.597 1.478

SALDO KAPITAALUITGAVEN EN -ONTVANGSTEN - 1.687 549

Kasstroomoverzicht

Realisatie Realisatie

2004 2003

x € 1.000 x € 1.000

Resultaat - 420 454

Afschrijvingen 1.597 1.024

Afname debiteuren en overige vorderingen 816 4.488

Afname voorzieningen - 445 - 125

Afname kortlopende schulden - 5.484 - 1.087

NETTO KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN - 3.936 4.754

Investeringen in materiële vaste activa - 2.701 - 766

NETTO KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN - 2.701 - 766

Afname langlopende schuld - 164 - 163

NETTO KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN - 164 - 163

NETTO KASSTROOM - 6.801 3.825

Saldo liquide middelen 1 januari 8.429 4.604

Saldo liquide middelen 31 december 1.628 8.429

MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN - 6.801 3.825
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Toelichting 

bij de balans van OPTA per 31 december 2004 en de resultatenrekening over 2004

1. Waarderingsgrondslagen

Algemeen
Bij de balans per 31 december 2004 zijn als vergelijkende cijfers de bedragen uit de balans per 31 december 2003

opgenomen. Tevens zijn bij de resultatenrekening de begrotingsbedragen over 2004 en de realisatiecijfers van 2003

vermeld.

De activa en de passiva zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa betreffen de oprichtingskosten van OPTA. Deze geactiveerde kosten zijn gewaardeerd

tegen de historische kostprijs, verminderd met de verrichte afschrijvingen tot en met december 2004. Afschrijving

geschiedt lineair over een periode van tien jaar. Op basis van de afspraken die bij verzelfstandiging van OPTA met het

Ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn gemaakt, worden de afschrijvingskosten in de tarieven aan marktpartijen

doorberekend.

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa zijn op de balans opgenomen tegen de aanschaffingswaarde, onder aftrek van de verrichte

afschrijvingen tot en met december 2004. Afschrijving geschiedt lineair op basis van de geschatte economische

levensduur die varieert van 3 tot 10 jaar. De afschrijvingstermijnen zijn als volgt vastgelegd:

Huurdersbelang (= onroerende zaken) 10 jaar

Inventaris (= inventaris en kantoormachines) 5 jaar

Computerhardware en -software 3 jaar

Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale bedragen, verminderd met de noodzakelijk geachte voorziening voor

mogelijke oninbaarheid.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
De opbrengsten en kosten worden verantwoord conform het baten- en lastenstelsel. Aan de marktpartijen worden de

integrale kosten in de tariefstelling doorberekend, met uitzondering van de kosten van bezwaar en beroep, de kosten

van uitvoeringstoetsen en de bijzondere lasten.

Opbrengsten en kosten marktcategorieën
De basis voor het in rekening brengen van tarieven aan marktpartijen is te vinden in de Telecommunicatiewet, het

Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet, de Postwet en het Besluit vergoedingen Postwet alsmede de Wet

Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit.

De aan marktpartijen door te berekenen kostendekkende tarieven worden jaarlijks door de minister van Economische

Zaken goedgekeurd en gepubliceerd in de Staatscourant als ‘Regeling vergoedingen OPTA’. Uitgangspunt bij het

vaststellen van de tarieven is het profijtbeginsel. De kosten van bezwaar en beroep en de kosten van uitvoeringstoetsen

worden door het Ministerie van Economische Zaken gedragen op basis van nacalculatie. 

D e e l  3   J a a r v e r s l a g
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2. Immateriële vaste activa

De oprichtingskosten van OPTA zijn als immateriële vaste activa op de balans opgenomen. Het verloop van de 

oprichtingskosten luidt als volgt:

Oprichtingskosten 

(x € 1.000)

Aanschaffingswaarde tot en met 2003 817 

Afschrijvingen tot en met 2003 - 572

Boekwaarde 31 december 2003 245 

Afschrijvingen 2004 - 82 

Boekwaarde 31 december 2004 163 

3. Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa luidt als volgt:

Huurders Inventaris Computer Totaal    

belang hard- en  materiële

software vaste activa

(x € 1.000) (x € 1.000) (x € 1.000) (x € 1.000)

Aanschaffingswaarde tot en met 2003 1.144 744 3.902 5.790

Afschrijvingen tot en met 2003 - 639 - 601 - 2.770 - 4.010

Boekwaarde 31 december 2003 505 143 1.132 1.780

Investeringen 2004 1.268 272 1.161 2.701

Afschrijvingen 2004 - 570 - 174 - 771 - 1.515

Desinvesteringen - 1.144 - 115 - 2.184 - 3.443

Cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen 1.144 115 2.184 3.443

Totaal mutaties 2004 698 98 390 1.186

Aanschaffingswaarde tot en met 2004 1.268 901 2.879 5.048

Afschrijvingen tot en met 2004 65 660 1.357 2.082

Boekwaarde 31 december 2004 1.203 241 1.522 2.966

In verband met de verhuizing naar de Zurichtoren in 2004 is er in 2004 voor een bedrag van € 530.000 vervroegd

afgeschreven. In 2003 was in verband hiermee al € 198.000 vervroegd afgeschreven, hetgeen de totale vervroegde

afschrijvingen brengt op € 728.000.
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4. Vlottende activa

Vordering op Ministerie van Economische Zaken

De specificatie van de vordering luidt als volgt:

31 december 2004 31 december 2003

(x € 1.000) (x € 1.000)

Afrekening voorschotten Ministerie:

Bezwaar en beroep - 806

Uitvoeringstoetsen - - 50 

- 756

Vorderingen op debiteuren

De specificatie van de vorderingen luidt als volgt:

31 december 2004 31 december 2003

(x € 1.000) (x € 1.000)

Vorderingen op debiteuren 1.156 1.284 

Voorziening dubieuze debiteuren - 439 - 523

717 761 

De opgenomen voorziening voor vorderingen op dubieuze debiteuren2 is als volgt samengesteld: vorderingen ouder

dan 12 maanden zijn voor 100% voorzien, vorderingen jonger dan 12 maanden op failliete debiteuren zijn eveneens

voor 100% voorzien en vorderingen tussen 2 en 12 maanden oud en groter dan € 4.500 zijn afzonderlijk beoordeeld en

indien nodig voorzien. 

Overige vorderingen

De specificatie van de overige vorderingen luidt als volgt:

31 december 2004 31 december 2003

(x € 1.000) (x € 1.000)

Vooruitbetaalde bedragen 149 168 

Diversen 85 82 

234 250

D e e l  3   J a a r v e r s l a g

2 Boetes en lasten onder dwangsom worden niet voorzien.
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Liquide middelen

De specificatie van de vorderingen van liquide middelen luidt als volgt:

31 december 2004 31 december 2003

(x € 1.000) (x € 1.000)

Kas 2 1

ING-bank 157 84

Postbank 1.469 8.344

1.628 8.429

De grote daling van het saldo van de liquide middelen ten opzichte van 2003 wordt veroorzaakt door de aflossing in

2004 van de kortlopende renteloze liquiditeitslening ad € 6.174.000 aan het Ministerie van Economische Zaken.

5. Eigen vermogen

De specificatie van het eigen vermogen luidt als volgt:

31 december 2004 31 december 2003

(x € 1.000) (x € 1.000)

Algemene reserve

Saldo 1 januari 634 429 

Onttrekking cq. dotatie - 1.071 205

Saldo 31 december - 437 634

Investeringsbestemmingsreserve

Saldo 1 januari 454 342

Dotatie - 112

Saldo 31 december 454 454

Tarievenbestemmingsreserve

Saldo 1 januari 219 - 

Dotatie 733 219

Saldo 31 december 952 219

Reserve activering oprichtingskosten

Saldo 1 januari 245 327 

Vrijval - 82 - 82

Saldo 31 december 163 245 

Saldo 1.132 1.552

In de nota Financiële uitgangspunten verzelfstandiging directie Toezicht, Netwerken en Diensten zijn de uitgangspunten

voor de vorming van het eigen vermogen van OPTA vastgelegd. Op deze regelgeving zijn enkele aanvullingen over-

eengekomen tussen OPTA en het Ministerie van Verkeer & Waterstaat (en overgenomen door het Ministerie van

Economische Zaken), waardoor OPTA een tarievenbestemmingsreserve en een investeringsbestemmingsreserve

mag vormen. De tarievenbestemmingsreserve dient ter verwerking van het resultaat van de verschillende markt-

categorieën ten behoeve van de verrekening in toekomstige tarieven.
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D e e l  3   J a a r v e r s l a g

Algemene reserve

In de nota Financiële uitgangspunten verzelfstandiging directie Toezicht, Netwerken en Diensten is vastgelegd dat aan

deze reserve jaarlijks € 45.000 mag worden toegevoegd tot een maximum van € 681.000.  Deze dotatie is echter

afhankelijk van het voorgeschreven minimum van de reserve activering oprichtingskosten en van het resultaat over het

boekjaar. 

De vrijval in 2004 uit de reserve activering oprichtingskosten ad € 82.000 is gedoteerd aan de algemene reserve.

Hiertegenover staat een onttrekking aan de algemene reserve van € 1.153.000. Dit bedrag is het saldo van de 

bijzondere lasten ad € 1.287.000 en de rentebaten ad € 134.000. Per saldo is derhalve € 1.071.000 onttrokken aan de

algemene reserve, waarna deze reserve ultimo 2004 een negatief saldo vertoont van € 437.000.

Investeringsbestemmingsreserve

Ultimo 2003 heeft de investeringsbestemmingsreserve de maximale omvang van € 454.000 bereikt. In 2004 heeft

deze reserve geen wijzigingen ondergaan.

Tarievenbestemmingsreserve 

Het saldo van de tarievenbestemmingsreserve per 31 december 2004 bedraagt € 952.000 en zal in toekomstige jaren

terugvloeien naar de marktcategorieën. In 2004 heeft een dotatie plaatsgevonden van € 733.000 aan de tarieven-

bestemmingsreserve. Dit bedrag is gelijk aan het werkelijke resultaat over de marktcategorieën in 2004.

In onderstaande tabel is weergegeven hoe de tarievenbestemmingsreserve is verdeeld over de verschillende markt-

categorieën:

31 december 2004 31 december 2003

Openbare telecommunicatienetwerken 620 364

Omroepnetwerken - 61 262

Openbare elektronische communicatienetwerken 559 626

Openbare telecommunicatiediensten - 288 -339

Huurlijnen - 214 - 151

Openbare elektronische communicatiediensten - 502 - 490

Systemen voor voorwaardelijke toegang 96 - 26

Elektronische communicatienetwerken per vergunning 196 375

Elektronische Communicatie 349 485

TTP - certificatiedienstverleners 7 - 23

Nummers 459 - 733

Post 137 490

952 219

Reserve activering oprichtingskosten

De reserve activering oprichtingskosten van OPTA bedraagt ultimo 2004 nog € 163.000. Deze reservering wordt

aangehouden ter hoogte van de geactiveerde oprichtingskosten. In 2004 heeft een vrijval plaatsgevonden van 

€ 82.000 ten gunste van de algemene reserve.
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6. Voorzieningen 

Voorziening bezwaar en beroep

De specificatie van de voorziening luidt als volgt:

31 december 2004 31 december 2003

(x € 1.000) (x € 1.000)

Saldo per 1 januari 630 755

Dotatie 94 116

Vrijval - 455 - 226

Afboeking - 84 - 15

Saldo per 31 december 185 630

Deze voorziening betreft bezwaar- en beroepzaken inzake bestreden facturen voor jaarlijks toezicht, registratie/

vergunning en toekennen dan wel reserveren.

De dotatie is samengesteld uit één in 2004 afgeboekte niet voorziene factuur, alsmede nieuw opgenomen facturen

waarvan het in 2004 ingediende bezwaar c.q. beroep nog niet is afgehandeld. 

De vrijval bestaat uit facturen waarvan het bezwaar c.q. beroep ongegrond is verklaard en uit facturen waarvan het

bezwaar c.q. beroep is ingetrokken. 

De afboeking is samengesteld uit facturen waarvan het bezwaar c.q. beroep gegrond is verklaard en facturen waarvan

het bezwaar c.q. beroep ongegrond is verklaard, maar deze facturen bleken oninbaar te zijn.
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7. Langlopende schulden

Om de overdracht van vaste activa te financieren heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat bij de oprichting van

OPTA twee renteloze leningen verstrekt voor elk een bedrag van € 817.000. De aflossing dient te geschieden in 

10 gelijke jaarlijkse termijnen, waarvan de achtste termijn ad € 163.000 in 2004 is voldaan. Deze lening is overgenomen

door het Ministerie van Economische Zaken. 

8. Kortlopende schulden

Schuld aan Ministerie van Economische Zaken

De specificatie van de schuld luidt als volgt: 

31 december 2004 31 december 2003

(x € 1.000) (x € 1.000)

Termijnaflossing renteloze lening 163 163

Afrekening voorschotten Ministerie:

Bezwaar en beroep 623 -

Uitvoeringstoetsen 178 -

Kortlopende renteloze lening Ministerie - 6.174

964 6.337

De termijnaflossing ad € 163.000 heeft betrekking op de negende aflossingstermijn van de langlopende renteloze

lening welke in 2005 moet worden voldaan.

Het Ministerie van Economische Zaken heeft OPTA in 2002 een kortlopende renteloze liquiditeitslening ad € 6.174.000

verschaft aangezien OPTA de jaarlijkse toezichtkosten van aanmerkelijke marktmacht, in afwachting van een uitspraak

in hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), niet kon innen. Nadat OPTA door het CBb in het

gelijk was gesteld zijn de verschuldigde bedragen in 2003 geïnd. Vervolgens is in 2004 de gehele lening afgelost.

D e e l  3   J a a r v e r s l a g
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Overige schulden

De specificatie van de overige schulden luidt als volgt: 

31 december 2004 31 december 2003

(x € 1.000) (x € 1.000)

Reservering reorganisatie 560 -

Opgelegde boetes 348 35

Reservering vakantiegeld 306 290

Reservering vakantiedagen 207 123

Nog te ontvangen facturen 195 598

Reservering vergoeding bedrijfsnummers 67 -

Reservering kosten verhuizing - 727

Diversen 22 7

1.705 1.780

Wanneer opgelegde boetes c.q. lasten onder dwangsom zijn geïnd, dan worden zij afgedragen aan het Ministerie van

Economische Zaken.

De specificatie van de opgelegde boetes c.q. lasten onder dwangsom luidt als volgt: 

31 december 2004 31 december 2003

(x € 1.000) (x € 1.000)

Partij

KPN Telecom B.V. 225 -

M.R. Bossini 43 -

Groenendaal Uitgeverij B.V. 25 -

Stichting Yellow Monday, h.o.d.n. Purple Friday 20 -

Low Cost Linking Inc. 20 20

Lijbrandt Telecom 15 15

348 35

In 2004 zijn geen boetes c.q. lasten onder dwangsom afgedragen aan het Ministerie.

Het aantal nog niet opgenomen vakantiedagen is voorzien. De post nog te ontvangen facturen betreft facturen die nog

niet zijn ontvangen voor balansdatum en betrekking hebben op prestaties door derden die in 2004 zijn geleverd.

Er is een reservering opgenomen voor vergoeding van bedrijfsnummers ad € 67.000 omdat in de ‘Wijziging Regeling

vergoedingen OPTA 2004’3 de vergoeding voor bedrijfsnummers abusievelijk is vastgesteld voor het hele jaar in plaats

van naar rato. 

3 Staatscourant, 8 september 2004, nr. 172 / pag. 23.
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9. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

OPTA huurt kantoorruimte in de Zurichtoren aan de Muzenstraat te Den Haag. Het tienjarige huurcontract loopt tot 

31 januari 2014. De totale huursom (inclusief servicekosten) bedraagt € 1.680.000 voor 2005. 

Overige reeds aangegane verplichtingen per balansdatum betreffen € 193.000 voor onderzoek- en adviesopdrachten,

€ 294.000 voor inhuur van personeel en € 283.000 voor kosten van de landsadvocaat. Tevens zijn verplichtingen

aangegaan inzake huur en onderhoud van printers en kopieerapparaten voor € 99.000.

Door partijen met aanmerkelijke marktmacht zijn bezwaren ingediend tegen facturen voor jaarlijkse toezichtkosten 

over 2000, 2001, 2002 en 2003 voor in totaal € 19.414.000. Partijen met aanmerkelijke marktmacht hebben bezwaar

ingediend tegen facturen voor jaarlijks toezicht over 2004 voor in totaal € 5.903.000.

Daarnaast zijn er twee rechtszaken waarin OPTA enig risico loopt dat een vordering tot schadevergoeding door markt-

partijen wordt ingediend.

10. Gemiddeld aantal werknemers

Het gemiddeld aantal werknemers over 2004 is 147 (2003: 140).

De specificatie van salaris, pensioenbijdrage en sociale lasten luidt als volgt: 

31 december 2004 31 december 2003

(x € 1.000) (x € 1.000)

Salaris 7.523 6.932

Pensioenbijdrage 1.046 795

Sociale lasten 535 530

9.104 8.257
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4 Dit bestaat uit salaris en een vaste vergoeding (zie de Integrale tekst Regeling rechtspositie vaste leden OPTA, Staatscourant, 31 oktober 2001, nr. 211 / pag. 12).

11. Bezoldiging van bestuurders

De specificatie van de bezoldiging van het college over 2004 luidt als volgt:

J.C. Arnbak L.Y. Gonçalves-   H.A. van

Ho Kang You Karnebeek Totaal

(x € 1.000) (x € 1.000) (x € 1.000) (x € 1.000)

Salaris4 146 110 40 296

Vaste toelage 16 10 - 26

Toelage representatiekosten 7 3 2 12

Vergoeding reiskosten - 3 - 3

Pensioenbijdrage 23 15 - 38

Sociale lasten 4 2 - 6

196 143 42 381

Over 2003 was de bezoldiging van het college als volgt gespecificeerd:

J.C. Arnbak L.Y. Gonçalves-   H.A. van

Ho Kang You Karnebeek Totaal

(x € 1.000) (x € 1.000) (x € 1.000) (x € 1.000)

Salaris4 147 110 40 297

Vaste toelage 16 10 - 26

Toelage representatiekosten 7 3 2 12

Vergoeding reiskosten - 3 - 3

Pensioenbijdrage 19 13 - 32

Sociale lasten 5 3 - 8

194 142 42 378

12. Bijzondere lasten

De totale bijzondere lasten bedragen € 1.287.000. Deze hebben betrekking op de lopende reorganisatie van OPTA.
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13. Opbrengsten en kosten marktcategorieën en overige categorieën

De opbrengsten van OPTA vloeien voort uit de wettelijke verplichting om marktpartijen vergoedingen in rekening te

brengen voor jaarlijks toezicht, registratie/vergunning, toekennen dan wel reserveren, wijziging en spoedbehandeling.

De vergoedingen zijn aan de marktpartijen in rekening gebracht op basis van de ‘Regeling vergoeding OPTA 2004’5. 

In 2004 heeft tweemaal een wijziging plaatsgevonden van de vergoedingsregeling6.

Teneinde na te gaan of en in hoeverre de desbetreffende marktpartijen zich conform de wettelijke verplichtingen

hebben gedragen voert OPTA een handhavingsbeleid uit. Het jaarverslag biedt inzicht in de wijze waarop OPTA de

toezichtactiviteiten vervult en dus omtrent de wijze waarop zekerheid wordt verkregen met betrekking tot de rechtmatig-

heid van de ontvangsten van de marktpartijen. De realisatie is opgenomen op basis van nacalculatie. 

De specificatie van baten en lasten naar marktcategorieën luidt als volgt: 

Realisatie Begroting incl. spam Realisatie

2004 2004 2003

(x € 1.000) (x € 1.000) (x € 1.000)

BATEN

Opbrengst marktcategorieën: 

Openbare telecommunicatienetwerken 4.341 4.269 3.660

Omroepnetwerken 1.339 1.300 945

Openbare elektronische 

communicatienetwerken 5.680 5.569 4.605

Openbare telecommunicatiediensten 3.460 3.370 4.671

Huurlijnen 1.268 1.330 949

Openbare elektronische 

communicatiediensten 4.728 4.700 5.620

Systemen voor voorwaardelijke toegang 484 290 312

Elektronische communicatienetwerken 

per vergunning 1.206 1.206 1.014

Elektronische Communicatie 12.098 11.765 11.551

TTP - certificatiedienstverleners 72 160 139

Nummers 3.353 2.935 2.384

Post 256 256 925

Subtotaal marktcategorieën 15.779 15.116 14.999

Overige baten:

Bezwaar en beroep 2.825 3.410 2.630

Uitvoeringstoetsen 207 380 94

Overige baten - - 63

Subtotaal overige baten 3.032 3.790 2.787

TOTAAL BATEN 18.811 18.906 17.786

5 Staatscourant, 24 december 2003, nr. 249 / pag. 9.
6 Staatscourant, 14 mei 2004, nr. 92 / pag. 15 en Staatscourant, 8 september 2004, nr. 172 / pag. 23. 
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Realisatie Begroting incl. spam Realisatie

2004 2004 2003

(x € 1.000) (x € 1.000) (x € 1.000)

LASTEN

Lasten marktcategorieën:

Openbare telecommunicatienetwerken 4.085 4.140 2.925

Omroepnetwerken 1.662 1.558 965

Openbare elektronische 

communicatienetwerken 5.747 5.698 3.890

Openbare telecommunicatiediensten 3.409 3.277 4.702

Huurlijnen 1.331 1.154 945

Openbare elektronische 

communicatiediensten 4.740 4.431 5.647

Systemen voor voorwaardelijke toegang 362 445 499

Elektronische communicatienetwerken 

per vergunning 1.385 1.502 969

Elektronische Communicatie 12.234 12.076 11.005

TTP - certificatiedienstverleners 42 144 147

Nummers 2.161 2.369 2.582

Post 609 699 895

Subtotaal marktcategorieën 15.046 15.288 14.629

Overige lasten:

Bezwaar en beroep 2.825 3.410 2.630

Uitvoeringstoetsen 207 380 94

Bijzondere lasten 1.287 - -

Overige lasten - - 56

Subtotaal overige lasten 4.319 3.790 2.780

TOTAAL LASTEN 19.365 19.078 17.409

BEDRIJFSRESULTAAT - 554 - 172 377

Als gevolg van het ingaan van de nieuwe Telecommunicatiewet heeft op 10 mei 2004 een wijziging plaatsgevonden 

in de Regeling Vergoedingen OPTA 2004. Dit betreft een aanpassing van de naamgeving van de categorieën. 

De marktcategorie Huurlijnen wordt nu gerekend tot de categorie Openbare elektronische communicatiediensten 

en Omroepnetwerken tot Openbare elektronische communicatienetwerken. De toerekening van kosten naar markt-

categorieën over heel 2004 is als gevolg hiervan echter niet gewijzigd.

Naar verwachting worden conform de vernieuwde Telecommunicatiewet de categorieën Openbare elektronische 

communicatienetwerken, Openbare elektronische communicatiediensten, Systemen voor voorwaardelijke toegang en

Elektronische communicatienetwerken per vergunning in de toekomst samengevoegd tot de categorie ‘Elektronische

Communicatie’.
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Toelichting baten

Over het algemeen wijken realisatie en begroting weinig van elkaar af. Uitzonderingen zijn de marktcategorieën Nummers,

Systemen voor voorwaardelijke toegang en TTP. Bij Nummers is een aanzienlijk hogere realisatie als gevolg van een

niet begrote facturatie van toekenning en toezicht bedrijfsnummers. Bij Systemen voor voorwaardelijke toegang is

sprake van een hogere realisatie door een groter aantal geregistreerde partijen dan begroot. Bij TTP is sprake van een

aanzienlijk lagere realisatie, omdat er slechts twee marktpartijen zijn geregistreerd in plaats van de geprognosticeerde

vijf. De baten inzake bezwaar en beroep en uitvoeringstoetsen zijn gelijk aan de overeenkomstige lasten.

Toelichting lasten

Over het algemeen is er weinig verschil tussen de begrote en gerealiseerde lasten per marktcategorie. Uitzondering is

TTP met een erg lage realisatie. Oorzaak hiervan is dat OPTA, na overleg met het Ministerie van Economische Zaken,

weinig uren heeft besteed aan TTP. 

De kosten van bezwaar en beroep en uitvoeringstoetsen worden anders dan de marktcategorieën jaarlijks met het

Ministerie van Economische Zaken op basis van nacalculatie afgerekend. Bij de categorie bezwaar en beroep is

sprake van een lagere realisatie dan begroot, omdat OPTA-medewerkers relatief weinig uren hebben geschreven op

bezwaarzaken.

Bij uitvoeringstoetsen is ook sprake van een naar verhouding lagere realisatie dan begroot. Oorzaak hiervan is dat er

minder uitvoeringstoetsen door het Ministerie zijn gevraagd dan begroot.

Overige gegevens

1. Accountantsverklaring
Zie voor de accountantsverklaring pagina 56 van de jaarrekening. 

2. Voorstel bestemming van het resultaat
Het college heeft besloten het negatieve resultaat over 2004 ad € 420.000 als volgt te verdelen:

1. € 1.153.000 wordt onttrokken aan de algemene reserve;

2. € 733.000 wordt toegevoegd aan de tarievenbestemmingsreserve.

Dit besluit is reeds in de jaarrekening verwerkt.
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Bijlage 1
OPTA: wettelijke taken en bevoegdheden

OPTA als onafhankelijk toezichthouder en 

scheidsrechter

OPTA houdt toezicht op de naleving van wet- en regel-

geving op de markten van elektronische communicatie

en post. Het gaat hierbij om de Telecommunicatiewet,

de Postwet en de bijbehorende Europese en lagere

regelgeving. OPTA is een zelfstandig bestuursorgaan

(ZBO) en voert wetten en regels uit die door de politiek

zijn vastgesteld. De politieke verantwoordelijkheid voor

OPTA ligt bij de minister van Economische Zaken, maar

OPTA is onafhankelijk en neemt haar beslissingen los

van politieke of ondernemingsbelangen. De minister kan

algemene aanwijzingen geven, maar kan niet ingrijpen

in individuele dossiers. Het bestuur van OPTA wordt

gevormd door een college van drie leden. OPTA treedt

op indien er op markten concurrentieproblemen bestaan.

Verder beslecht OPTA geschillen tussen marktpartijen.

Bij terugkomende vergelijkbare geschillen kan OPTA

algemene regels opstellen waaraan partijen zich dienen

te houden. OPTA heeft op grond van wettelijke bepalingen

ook een taak bij consumentenbescherming. 

De belangrijkste taken van OPTA in 2004

Marktanalyses, marktafbakeningen en proportionaliteit

als uitgangspunt van toezicht

De vernieuwde Telecommunicatiewet, gebaseerd op

Europese richtlijnen, introduceerde in 2004 voor OPTA

een nieuwe systematiek voor het opleggen van verplich-

tingen aan marktpartijen met aanmerkelijke marktmacht.

Alle Europese OPTA's moeten marktanalyses uitvoeren

voordat zij verplichtingen opleggen aan partijen met

aanmerkelijke marktmacht. De wet schrijft de volgende

systematiek voor bij het opleggen van maatregelen aan

marktpartijen.

Allereerst dient OPTA de 'relevante markt' af te bakenen.

Vervolgens moet OPTA op de relevante markten 

onderzoeken of er partijen actief zijn die aanmerkelijke

marktmacht of anders gezegd een economische

machtspositie hebben. Een hoog marktaandeel kan een

indicatie zijn voor het bestaan van een economische

machtspositie maar is niet per se doorslaggevend.

Indien er op de markt een onderneming actief is met een

economische machtspositie en de markt dus niet

effectief concurrerend is, dan kan OPTA verplichtingen

opleggen. De verplichtingen die OPTA oplegt moeten

een oplossing bieden voor de gevonden concurrentie-

problemen op de geanalyseerde markt.

OPTA zal in de loop van het voorjaar van 2005 de

ontwerpbesluiten aan marktpartijen ter consultatie

voorleggen. Ook wordt het besluit voorgelegd aan de

Europese Commissie en andere Europese OPTA's.

De Europese Commissie ziet erop toe dat de richtlijnen

op een uniforme wijze door de lidstaten van de

Europese Unie worden toegepast.

Beslechten van geschillen tussen bedrijven

OPTA is op grond van de Telecommunicatiewet

bevoegd geschillen te beslechten tussen aanbieders.

Het gaat dan vooral om geschillen op het gebied van

toegang tot netwerken, interoperabiliteit, interconnectie

en op het gebied van voorwaarden en tarieven die

partijen met elkaar overeen moeten komen.

Toezicht en handhaving

OPTA houdt toezicht op het naleven van de

Telecommunicatiewet en grijpt in als dit niet gebeurt.

OPTA heeft verschillende mogelijkheden om partijen

de opgelegde regels na te laten leven. De meest 

voorkomende acties van OPTA zijn het berispen van

partijen, het opleggen van dwangsommen, uitdelen van

boetes en het intrekken van telefoonnummers. Indien

nodig kan OPTA handhaving op maat toepassen en

alternatieve straffen opleggen.

Het reguleren van prijzen en nemen van tarief-

maatregelen

Op grond van overgangsrecht golden voor prijsregulering

en tariefmaatregelen in 2004 de bepalingen uit de oude

Telecommunicatiewet. Aanbieders met aanmerkelijke

marktmacht (AMM) zijn verplicht interconnectietarieven

te hanteren die kostengeoriënteerd zijn. Om dit aan te

kunnen tonen dienen zij een toerekeningssysteem voor

de kosten op te stellen dat het mogelijk maakt om te

beoordelen of hun tarieven inderdaad kostengeoriënteerd

zijn. OPTA keurt deze systemen goed. 
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7.
OVERIGE GEGEVENS

Bijlage 1  OPTA: wettelijke taken en bevoegdheden

Bijlage 2  De organisatie in 2004

Bijlage 3  Kengetallen Jaarverslag 2004

Bijlage 4  Begrippenlijst
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OPTA houdt eveneens toezicht op eindgebruikerstarieven

voor vaste telefonie en voor huurlijnen. Daarmee wordt

voorkomen dat aanbieders met AMM deze macht ten

koste van eindgebruikers uitoefenen. Dit kunnen zij

doen door hoge tarieven te hanteren, die niet zijn

gebaseerd op de onderliggende kosten.

Uitgifte van telefoonnummers

OPTA is belast met de uitgifte van nummers. OPTA

geeft bijvoorbeeld alle gewone telefoonnummers uit en

ook de zogeheten informatienummers. Dat gebeurt op

basis van nummerplannen waarin staat welk telefoon-

nummer waarvoor bestemd is. Bestaande en nieuwe

aanbieders kunnen deze nummers, zo nodig met

duizenden tegelijk, bij OPTA aanvragen. 

OPTA reserveert en beheert eveneens nummers voor

de nummerbehoefte op langere termijn. De vernieuwde

Telecommunicatiewet maakt het mogelijk dat telefoon-

nummers kunnen worden geveild. Van de uitgifte houdt

OPTA een register bij. Dit is openbaar in te zien via de

website van OPTA. Zodoende kan worden gezien welke

nummers zijn uitgegeven en welke nog vrij zijn.

Registratie van marktpartijen

Partijen die actief zijn op de markt voor elektronische

communicatie zijn verplicht zich bij OPTA te laten

registreren en mededeling te doen van hun activiteiten.

OPTA gebruikt de registratie en de gevraagde gegevens

voor de uitvoering van de Telecommunicatiewet.

Bijvoorbeeld bij het inwinnen van informatie voor de bij

wet voorgeschreven marktanalyses. Hoe beter OPTA

weet welke diensten een aanbieder aanbiedt, hoe

specifieker en dus korter OPTA vragen kan stellen aan

de betreffende partijen in de markt. De lijst van geregi-

streerde bedrijven is te raadplegen via de website van

OPTA.

Bescherming van privacy

OPTA handhaaft specifieke plichten die aanbieders

hebben op het gebied van privacy. Zo moet een beller

kunnen verhinderen dat zijn telefoonnummer bekend

wordt bij degene die hij belt. Deze zou hem anders met

allerlei ongevraagde diensten kunnen benaderen. Ook

ziet OPTA erop toe dat geheime nummers niet zonder

toestemming van de consument voor commerciële

doeleinden wordt gebruikt.

Elektronische handtekening

De Wet elektronische handtekening regelt de rechts-

gevolgen voor elektronische handtekeningen, waaronder

de gelijkstelling van elektronische en handgeschreven

handtekeningen. Bedrijven hebben een certificaat nodig

om met een elektronische handtekening te kunnen

werken. Op basis van de Telecommunicatiewet houdt

OPTA toezicht op organisaties die deze certificaten aan

het publiek willen aanbieden of afgeven en in Nederland

een vestiging hebben. Als onderdeel van dit toezicht

stelt de wet verplicht dat een dergelijke certificatiedienst-

verlener zich registreert bij OPTA.

Toezicht op de postconcessie

Op grond van de Postwet ziet OPTA toe op de uitvoering

van de taken die zijn opgedragen aan de zogeheten

concessiehouder TNT N.V. (voorheen TPG N.V.). 

Het betreft hier met name toezicht op de tarieven en de

kwaliteit van dienstverlening die aan TNT is opgedragen

(de universele postdienst) waar het monopolie op brieven

(de concessie) deel van uitmaakt. Ook houdt OPTA

toezicht op de administratieve scheiding binnen TNT

tussen activiteiten die in concurrentie plaatsvinden en

activiteiten waarvoor TNT een monopolie heeft.

Om toezicht uit te kunnen oefenen beschikt OPTA

onder meer over de volgende bevoegdheden:

• bedrijven verzoeken bepaalde inlichtingen te geven

over bijvoorbeeld kosten die zij maken voor een

bepaalde dienst;

• regels vaststellen waarmee conflicten tussen bedrijven

opgelost dienen te worden. Deze bestaan uit geschil-

beslechting en het opleggen van verplichtingen; 

• boetes opleggen van maximaal € 450.000 bij 

overtreding van de Telecommunicatiewet of 10 procent

van de relevante omzet;

• lasten onder dwangsom opleggen om naleving van

wettelijke verplichtingen af te dwingen;

• (telefoon)nummers intrekken.

D e e l  3   J a a r v e r s l a g
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Universele Dienstverlening, vergunningsvoorwaarden,

mobiele telefonie en post. De afdeling ziet ook toe op

naleving van het spamverbod en op de kenbaarheids-

verplichting ten aanzien van autodialers.

De afdeling Interconnectie en Bijzondere Toegang 

is verantwoordelijk voor de behandeling van inter-

connectie of interoperabiliteitsgeschillen, geschillen over

bijzondere toegang en geschillen over toegang tot de

kabel. De afdeling houdt toezicht op diverse aspecten

van interconnectie en bijzondere toegang en infra-

structurele kwesties zoals gedoogregelingen en het

delen van antenne-opstelpunten. Ook toegang tot de

kabel en voorwaardelijke toegangssystemen behoren

tot het werkterrein van deze afdeling, evenals de hoogte

van interconnectietarieven. 

De afdeling Nummers en Registraties

is verantwoordelijk voor de uitgifte van nummers en het 

handhaven van correct gebruik van nummers. Sommige

nummers worden per reeks uitgegeven, zoals mobiele

06-nummers, en sommige nummers, zoals 0800- en

0900-nummers worden individueel uitgegeven.

Daarnaast houdt de afdeling openbare registers van

nummers bij. Deze registers zijn te raadplegen via de

website van OPTA. De afdeling houdt registers bij van

alle aanbieders die actief zijn op de markten voor

openbare elektronische communicatie. Een relatief

nieuwe taak is het toezicht houden op aanbieders van

elektronische handtekeningen (TTP) die juridisch

gelijkwaardig zijn aan handgeschreven handtekeningen.

Het project Marktanalyse

voert marktanalyses uit op 18 markten in de elektronische

communicatiesector, behorend tot de clusters: breed-

band, huurlijnen, omroep, mobiele telefonie en vaste

telefonie. Uitvoering van de marktanalyses vindt plaats

volgens drie stappen. Ten eerste het afbakenen van

relevante markten, ten tweede het vaststellen van de

mate waarin de markt al dan niet daadwerkelijk

concurrerend is, en ten derde het aanwijzen van

dominante marktpartijen in die relevante markt.

De marktanalyses vormen de basis voor de eventuele

aanwijzing en oplegging van verplichtingen aan partijen

met aanmerkelijke marktmacht.

De afdeling Strategie en Communicatie

coördineert afdelingsoverstijgende zaken, de samen-

hang van het OPTA-beleid en het overleg met externe

organisaties. Daarnaast ontwikkelt de afdeling het in- en

externe communicatiebeleid. Ook functioneert Strategie

en Communicatie als 'denktank' voor de organisatie en

ontwikkelt zij strategische inzichten voor de langere

termijn. De afdeling heeft de taak om te zorgen voor een

goede voorbereiding en organisatie van de besluit-

vorming door het college van OPTA.
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Bijlage 2
De organisatie in 2004

Het college van OPTA is belast met de wettelijke taken

en verantwoordelijkheden. In de uitvoering hiervan

worden de collegeleden bijgestaan door het bureau van

OPTA. De organisatie van dit bureau is als plat te

karakteriseren. Op de verschillende werkterreinen zijn

adviseurs werkzaam die al snel zelfstandig en met een

behoorlijke eigen verantwoordelijkheid moeten kunnen

werken. De markten waar OPTA toezicht op houdt,

zijn continu in beweging. De dynamiek in de interne en

externe omgeving maakt OPTA voor academici en

HBO-ers een aantrekkelijke werkgever. Het bureau van

OPTA bestaat uit zeven afdelingen en het project

Marktanalyse. Het college en het bureau van OPTA

worden in deze paragraaf kort beschreven.

Het college

Het college van OPTA bestaat uit drie door de minister

van Verkeer en Waterstaat benoemde onafhankelijke

deskundigen, afkomstig uit verschillende disciplines:

L.Y. Gonçalves - Ho Kang You, H.A. van Karnebeek en

J.C. Arnbak, voorzitter. Het Ministerie van Economische

Zaken is inmiddels moederdepartement van OPTA.

Het bureau

De afdelingen van het bureau van OPTA zijn: Eind-

gebruikersmarkt (EGM), Interconnectie en Bijzondere

Toegang (IBT), Nummers en Registraties (N&R),

Strategie en Communicatie (SenC), Juridische Zaken

(JZ) en Bedrijfsvoering (B). Het bureau wordt geleid

door het college en bestuurd door het Management

Team (MT), dat bestaat uit twee collegeleden en alle

afdelingshoofden. De voorzitter van het college zit het

MT voor. In 2004 is het project Marktanalyse aan het

bureau toegevoegd in het kader van de invoering van de

vernieuwde Telecommunicatiewet. Het team bestaat

onder andere uit een vertegenwoordiging van de afdelin-

gen Eindgebruikersmarkt en Interconnectie & Bijzondere

Toegang.

Medio 2004 is besloten de OPTA-topstructuur aan te

passen aan de verandering in werkzaamheden door de

invoering van de vernieuwde Telecommunicatiewet. In

het verlengde van de aangepaste topstructuur zal ook

de interne organisatie worden geherstructureerd om

invulling te geven aan de nieuwe werkzaamheden. 

In het najaar van 2004 is gestart met een interne 

reorganisatie die medio 2005 zal zijn afgerond.

De afdeling Eindgebruikersmarkt

houdt toezicht op de eindgebruikertarieven (inclusief

kortingsregelingen en regionale tariefdifferentiatie),

verplichtingen voor vaste verbindingen en telefonie,

algemene regels voor dienstverlening, privacy,
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De afdeling Juridische Zaken

behandelt beroep- en bezwaarschriften, levert juridische

ondersteuning aan OPTA-medewerkers en het college,

toetst voorgenomen wet -en regelgeving en houdt

controle op de vereiste juridische kwaliteitsnormen.

Juridische Zaken bedient OPTA als ware het een intern

advocatenkantoor.

De afdeling Bedrijfsvoering

is verantwoordelijk voor het bevorderen van een

optimaal functionerende organisatie en doet dat door

een breed palet van ondersteunende en adviserende

taken uit te voeren. Hieronder vallen onder meer werk-

zaamheden op het gebied van financiën, personeel en

organisatie, automatisering en facilitaire zaken. Daarbij

ondersteunt de afdeling het management en ontplooit zij

activiteiten gericht op de sturing en beheersing van de

bedrijfsprocessen.

Organogram

College

Strategie en

Communicatie

Bedrijfsvoering

Juridische Zaken

Nummers en

Registraties

Interconnectie en

Bijzondere toegang
Eindgebruikersmarkt Project Marktanalyse
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Bijlage 3
Kengetallen Jaarverslag 2004
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In 116 bezwaren is een hoorzitting gehouden. Van de 126 ingediende beroepen in 2004 waren er 13 een hoger beroep.

Bezwaar en beroep

In behandeling Ingediend Afgedaan In behandeling 

per 1-1-2004 per 31-12-2004

Bezwaarschriften 141 135 233 41

Beroepszaken 61 126 87 100

Voorzieningen 4 11 14 1

Boetebesluiten 0 6 5 1

Afgedane bezwaren

Ingetrokken 29

Gegrond 1

Ongegrond 91

Niet-ontvankelijk 58

Deels gegrond, deels ongegrond 42

Deels ongegrond, deels niet-ontvankelijk 3

Anders 0

Niet in behandeling genomen 9

Totaal 233

Handhaving

Opgelegde boetes 4

Opgelegde lasten onder dwangsom 2

Binnengekomen en afgehandelde geschillen

Ingediend Afgehandeld Afgehandeld

(binnengekomen in 2004) (binnengekomen vóór 2004)

Interconnectie 5 5 4

Bijzondere toegang 5 5 3

Sitesharing 1 1 0

Gedogen 4 2 1

Toegang tot de kabel 1 1 4

Toelichting: Van de 135 ingediende bezwaarschriften zijn er 6 na uitspraken in beroep.
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Toegekende telefoonnummers

Stand per 31-12-2004 Stand per 01-01-2004 Percentage van de totale nummer-

voorraad toegekend op 31/12

0900 kort 1.186 1.170 49%

Overig kort 1.908 1.861 21%

Lange informatienummers 47.514 47.466 <1%

Totaal 50.608 50.497 <1%

In 2004 zijn er 56 spoedaanvragen in behandeling genomen. 51 hiervan betroffen informatienummers.

Er zijn 7 aanvragen binnen gekomen die hebben geleid tot een loting. In totaal zijn er 3 lotingen verricht.

Nummerreeks Bestemming Toegekend %

16xy Carrierselectienummers, 4-cijferig 55 55%

06 Mobiele nummers ( x 1 mln) 39,25 85%

09760 Toegang tot internet 463 <1%

273

27

320

2.735

3.404

Naams-

wijziging

Buiten

behandeling

laten

Afwijzing

Intrekking

Toekenning

40%
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1%

50%

Aantal nummerbeschikkingen tussen 1-1-2004 en 31-12-2004

Nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen (088-bedrijfsnummers)

Voor toelichting zie jaarverslag pagina 52.
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Zie voor een verdere toelichting pagina 52 van het jaarverslag.

Registraties van marktpartijen volgens artikel 2 Telecommunicatiewet (Stb 1998, 610)

Categorie Stand per Registratie Stand per

1 januari 2004 in 2004 31 december 2004

Aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk 99 20 18

Aanbieder van een openbare telecommunicatiedienst 213 60 44

Aanbieder van een systeem voor voorwaardelijke toegang 7 3 -

Aanbieder van gekwalificeerde certificaten 1 - -

Aanbieder van huurlijnen 49 9 10

Aanbieder van een omroepnetwerk 73 5 8

Aanmelding netwerkaansluitpunten 39 6 6

Totaal 481 103 86

Registraties van marktpartijen volgens artikel 2 Telecommunicatiewet (Stb 2004, 189)

Categorie Stand op Registratie Stand op

1 januari 2004 in 2004 31 december 2004

Aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk - 221 218

Aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst - 225 213

Aanbieder van bijbehorende faciliteiten - 9 8

Aanbieder van gekwalificeerde certificaten - 2 2

Totaal - 457 441

Doorlooptijd nummerbehandeling
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Realisatie bedrijfsnummers
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bedrijfsnummers
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niet-bedrijfsnummers

Realisatie niet-bedrijfsnummers

Toelichting: De vernieuwde Telecommunicatiewet heeft de doorlooptijd voor nummertoekenning gehalveerd. OPTA is

doorgaans beneden de wettelijk gestelde plafonds gebleven.
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Toelichting: Ten opzichte van vorig jaar is het aantal klachten en vragen behoorlijk gestegen. Nieuw is het grote aantal

vragen en klachten (voornamelijk klachten) over autodialers. Deze werden met name telefonisch geuit. Het aantal

klachten onder spam betreft niet de klachten die zijn ingediend via www.spamklacht.nl.

Zie voor toelichting pagina 47 en verder van het jaarverslag.

Spamklachten 2004 via www.spamklacht.nl

Aantal %

E-mail-klachten 3968 85%

SMS-klachten 319 7%

Fax-klachten 154 3%

Telefonieklachten 39 1%

Overige klachten 195 4%

Totaal 4675 100%

Jaaroverzicht klachten en vragen via OPTA-frontoffice 

Totaal Brieven Telefoon Fax E-mail

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %

Mobiele telefonie (alg.voorwaarden; nummers 

meenemen) 946 28% 80 25% 511 29% 12 28% 343 27%

Vaste telefonie en carrier selectie (o.a. algemene 

voorwaarden; CPS niet bij BelBudget) 856 25% 56 18% 467 27% 15 35% 318 25%

Internet en ADSL (levertijdvoorwaarden; 

veranderen van aanbieders) 543 16% 30 10% 214 12% 3 7% 296 23%

Autodialers 368 11% 53 17% 237 13% 1 2% 77 6%

Spam 144 4% 9 3% 44 3% 4 9% 87 7%

Tarieven (Transparantie / kenbaarheid / roaming) 108 3% 25 8% 45 3% 1 2% 37 3%

Post 48 1% 6 2% 22 1% 0 0% 20 2%

Kabelaangelegenheden 103 3% 13 4% 58 3% 2 5% 30 2%

Privacy 89 3% 6 2% 47 3% 0 0% 36 3%

Overig 197 6% 37 12% 113 6% 5 12% 42 3%

Totaal 3402 100% 315 100% 1758 100% 43 100% 1286 100%

Communicatie

Product Aantal

Connecties 6

Persberichten 9

Persconferentie 1

Toelichting: Het jaar stond in het teken van de overgang naar de vernieuwde Telecommunicatiewet en de voorbereiding

van de ontwerp-marktanalysebesluiten. Aan het eind van het jaar konden de eerste resultaten van de bestrijding van

spam gepubliceerd worden. In vergelijking met voorgaande jaren bracht OPTA minder persberichten uit en werd maar

één persconferentie georganiseerd. Deels was dat het gevolg van de overgang naar de implementatie van de nieuwe

wet, anderzijds was het het gevolg van de bewuste keuze om minder actief op de voorgrond te treden in de pers. 

Het aantal afgehandelde perscontacten en -vragen vertoonde in 2004 daarentegen een stijging naar 450.
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Personele bezetting

per 1 januari 2004 per 31 december 2004 gemiddeld in 2004

Aantal medewerkers 151 143 147

Fte’s 147 138 142

Schaalopbouw

Schaal 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Aantal medewerkers 1 4 9 9 11 4 6 16 21 25 20 10 4 2

Toelichting: de stijging van de totale salarissom hangt voornamelijk samen met gestegen pensioenlasten en het 

toegenomen aantal medewerkers.

Personeel 

jan t/m dec 2004 jan t/m dec 2003

(bedragen in euro’s x 1000) (bedragen in euro’s x 1000)

Totale salarissom, incl. afdrachten, excl. toelagen, excl. college 8.367,13 7.621,73

Gemiddelde loonsom 46,77 45,58

Ambtshalve toelagen (kosten) 26,14 26,14

Ambtshalve toelagen (aantal) 2 2

Overige personeelsuitgaven 455,49 347,58

Bezoldiging college en geassocieerde leden 380,94 378,04
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Bijlage 4
Begrippenlijst

Aankiesbaarheid

Dit begrip ziet toe op het kunnen 'draaien' ofwel de

bereikbaarheid van telefoonnummers en de toegankelijk-

heid van diensten verbonden aan het gebruik van

telefoonnummers. Aankiesbaarheid is van groot belang

om diensten aan te kunnen bieden in de markten voor

elektronische communicatie, maar is voor sommige

diensten niet altijd vanzelfsprekend. OPTA bevordert de

aankiesbaarheid van diensten.

Aanmerkelijke marktmacht (AMM)

OPTA moet op de relevante elektronische communicatie-

markten onderzoeken of er partijen actief zijn die een

economische machtspositie hebben ofwel aanmerkelijke

marktmacht. Dit uit de Telecommunicatiewet afkomstige

begrip beschrijft een onderneming die alleen of samen

met andere ondernemingen over een economische

macht beschikt die haar in staat stelt zich in belangrijke

mate onafhankelijk van haar concurrenten, klanten en

uiteindelijk consumenten te gedragen. Een hoog markt-

aandeel kan een indicatie zijn voor het bestaan van

aanmerkelijke marktmacht.

Aansluitnet van KPN

Het gedeelte van het vaste netwerk van KPN tussen de

wijkcentrale en de aansluiting bij de abonnee thuis.

Accounting separation

Het apart boekhouden van kosten en opbrengsten uit

enerzijds de eindgebruikersmarkt (retail) en anderzijds de

groothandelsmarkt (wholesale). Accounting separation

is van belang voor het inzichtelijk maken van kosten die

voor alternatieve aanbieders in rekening worden

gebracht voor bijvoorbeeld toegang tot elektronische

communicatienetten.

Aflevertarieven of terminating-tarieven

Tarieven die een aanbieder in rekening brengt voor het

afleveren van een telefoongesprek op zijn netwerk.

Alfanumerieke nummers

Ook wel naamnummers genoemd. Alfanumerieke

nummers verwijzen met gebruik van letters naar 

bijvoorbeeld de naam van een bedrijf, een organisatie of

een merk. Doordat de cijfers van de toetsen op een

telefoontoestel corresponderen met letters, komt een

woord overeen met een bepaald nummer.

ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line 

Techniek die snel internetverkeer over de telefoonlijn

mogelijk maakt. De asymmetrie heeft betrekking op het

verschil in de snelheid van downloaden en uploaden. De

gebruiker kan sneller data binnenhalen (downloaden)

dan data versturen (uploaden).

ADSL2+

Behelst een technische standaard waarmee een nieuwe

en snellere generatie breedband (ADSL) kan worden

geïntroduceerd.

(Auto)dialers

Een (auto)dialer is een softwareprogramma dat de

normale internetverbinding verbreekt en een andere

internetverbinding tot stand brengt. De geïnstalleerde

software belt vervolgens langdurig, dikwijls zonder dat

de consument dat weet, naar een betaalnummer of een

duur buitenlands nummer.

BARP: Besluit Algemene Richtlijnen Post 

Regeling ter nadere invulling van de Postwet, waarin de

concessiehouder (TNT) bepaalde plichten opgelegd

krijgt.

Bedrijfsnummers (088-nummers)

088-bedrijfsnummers zijn speciale telefoonnummers

bestemd voor ondernemingen en instellingen met

meerdere locaties in Nederland. De bedrijfsnummers

maken het mogelijk dat deze verschillende locaties via

eenzelfde doorkiesreeks (088- x xxx xxx) gebeld kunnen

worden. Met de 088-reeks kunnen zowel vaste als

mobiele aansluitingen worden bereikt.

Bitstroomtoegang

Vorm van toegang voor alternatieve aanbieders tot 

de infrastructuur van KPN om breedbandinternet-

verbindingen te kunnen leveren.

Breedband (internettoegang) 

Toegang tot het internet via zogenaamd breedbandige

infrastructuren, zoals kabel, xDSL, glasvezel.

Breedband heeft als belangrijk kenmerk dat het sneller

in het gebruik is dan traditionele vormen van internet-

toegang zoals internetten via de gewone analoge

telefoonlijn (smalbandinternettoegang genoemd).

Daarnaast voorziet breedbandinternettoegang in een

onafgebroken verbinding en wordt het doorgaans

afgerekend via een vast bedrag per tijdsperiode, 

ongeacht de feitelijke gebruiksduur. Van deze drie

kenmerken is met name de snelheid van datatransport

(ontvangen en versturen) de meest onderscheidende

factor ten opzichte van een andere vorm van internet-

toegang, smalbandinternettoegang.

D e e l  3   J a a r v e r s l a g
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Briefmonopolie

Het exclusieve recht van TNT om brieven tot en met 

100 gram te bezorgen (concessie). Vanaf 1 januari 2006:

50 gram.

BULRIC: Bottom Up-Long Range Incremental Cost-

systematiek

Systeem waarmee de kosten worden berekend voor het

afwikkelen van telefoonverkeer. Als uitgangspunt

worden de kosten genomen van een efficiënte operator.

De systematiek wordt gehanteerd bij de beoordeling van

de tarieven die KPN aan andere aanbieders vraagt voor

toegang tot haar vaste net. Zie ook 'Embedded Direct

Cost'.

Bundeling

Het aanbieden van meerdere producten of diensten als

één product: de bundel.

Carrier-selectie/preselectie (CS/CPS)

Methode waarmee een telefoonabonnee door middel

van het intoetsen van vier cijfers of meer het gesprek via

een alternatieve telecommunicatieaanbieder kan laten

afhandelen. Bij carrier-preselectie gebeurt dit auto-

matisch. Bedrijven die carrier(pre)selectie aanbieden

maken gebruik van het vaste net van KPN om zelf

telefoniediensten aan hun klanten te kunnen bieden.

Churn rate 

Percentage consumenten of gebruikers dat in een

bepaalde periode verandert van aanbieder.

Circuit-geschakeld netwerk

Fysieke verbinding tussen twee punten waarvan de

capaciteit volledig beschikbaar is voor deze verbinding.

Voorbeeld is een telefoongesprek. Zie ook 'pakket-

geschakeld netwerk'. 

Collocatie

Het aanbieden van huisvesting in de wijkcentrale,

waarmee andere partijen (dan KPN) toegang tot het

aansluitnet naar de abonnees kunnen krijgen.

Competentiemanagement

Systematiek waardoor inzicht ontstaat in de vaardig-

heden en kwaliteit van medewerkers en deze optimaal

ontwikkeld kunnen worden.

Concessie(houder)

De overheid heeft een aantal taken opgedragen aan

TNT. De opdracht bestaat uit de voorbehouden dienst-

verlening (concessie) en de overige opgedragen dienst-

verlening. Tot de concessie behoren brieven tot en met

100 gram (vanaf 2006: 50 gram). Brieven en drukwerk

tot en met 2 kilogram en pakketten tot en met 10 kilogram

behoren tot de overige opgedragen dienstverlening.

Consultatiedocument

Een document over een belangrijk communicatie- of

postonderwerp waarmee OPTA aan belanghebbenden

en geïnteresseerden laat weten wat haar mening is,

welke besluiten zij van plan is te nemen en voor welke

vragen zij zich gesteld ziet, en hen verzoekt om een

reactie te geven.

Convergentie

Een voorbeeld van convergentie is dat in de elektronische

communicatiesector steeds meer diensten, via dezelfde

technieken over meerdere soorten netwerken kunnen

worden geleverd.

DSL: Digital Subscriber Line

Er bestaan vele vormen van DSL waarbij ADSL de be-

langrijkste is voor de consumentenmarkt. Zie ook 'ADSL'.

Embedded Direct Cost (EDC) Model

Systeem waarmee de hoogte van de interconnectie-

tarieven wordt bepaald die KPN mag rekenen voor het

ophalen van telefoonverkeer (originating) op andere

telefonienetten. Hierbij zijn de feitelijk door KPN

gemaakte kosten bepalend. Zie ook 'BULRIC'.

Glasvezel(netwerk)

Bij een glasvezelkabel wordt informatie niet in de vorm

van elektrische pulsen verzonden, maar in de vorm van

lichtflitsen. Glasvezelverbindingen bieden een enorme

datacapaciteit. Glasvezelnetwerken kennen een hogere

bandbreedte dan coax- of kopernetwerken, zodat meer

informatie in korte tijd verzonden kan worden.

GPRS: General Packet Radio Service

GPRS is een techniek in het GSM-netwerk, die het

mogelijk maakt om meer data te verzenden en te

ontvangen met GSM-telefoons. Dit komt omdat bij

GPRS de data niet in één keer over het netwerk worden

verstuurd, maar in stukjes. Op die manier wordt het

netwerk efficiënter gebruikt en wordt het ook mogelijk

om andere, grotere delen informatie te versturen.

Groothandelstarieven

Groothandelstarieven (wholesale) die KPN in rekening

brengt aan zijn afnemers voor gebruik van het KPN-

netwerk voor telefoonverkeer, dataverkeer en huurlijnen.

GSM: Global System Mobile

GSM was oorspronkelijk de afkorting van Groupe

Spéciale Mobile, de naam van een studiegroep die in

1982 werd geformeerd om een Europese (en later ook

Noord-Amerikaanse) standaard voor een netwerk van

mobiele telefonie op te richten. De afkorting GSM kreeg

later een andere betekenis: Global System for Mobile

Communications ('wereldwijd systeem voor mobiele

communicatie'). Zie ook 'UMTS'.
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Huurlijn

Een huurlijn is een telecommunicatiedienst waarbij de

abonnee de beschikking krijgt over een permanente lijn

met een vaste capaciteit voor een vast tarief. Een

huurlijn kan bijvoorbeeld worden toegepast tussen twee

bedrijfslocaties. Voor telefoonlijnen die zeer intensief

worden gebruikt (bijvoorbeeld bij betaalautomaten) loont

het de moeite om een huurlijn toe te passen in plaats

van een gewone geschakelde telefonieverbinding.

Interconnectie

Het koppelen van communicatienetwerken, zodat

gebruikers van een netwerk kunnen communiceren met

gebruikers die aangesloten zijn op een ander netwerk. 

Interoperabiliteit

Om concurrentie tussen aanbieders van tele-

communicatiediensten te bevorderen is het van 

bijzonder belang dat consumenten die van verschillende

aanbieders gebruik maken met elkaar kunnen 

communiceren. In de vernieuwde Telecommunicatiewet

is voor de noodzakelijke verbanden tussen diensten en

netwerken het begrip interoperabiliteit centraal komen te

staan. Op spelers in de markten voor elektronische

communicatie rust een verplichting om, indien hun daar

door een andere speler om wordt gevraagd, met elkaar

over de onderlinge koppeling van hun netwerken te

onderhandelen. Voor telefonie geldt zelfs de verplichting

dat interoperabiliteit tot stand moet worden gebracht.

ISDN: Integrated Services Digital Network

Openbaar telecommunicatienetwerk op basis van

internationale standaarden. Maakt het mogelijk 

meerdere telecommunicatiediensten tegelijkertijd over

het netwerk aan te bieden.

ISP: Internet Service Provider

Aanbieder die een internetdienst aan consumenten en

andere eindgebruikers levert.

Kostengeoriënteerde prijzen

Prijzen die gebaseerd zijn op daadwerkelijke kosten

plus een redelijke winstopslag.

Kruissubsidiëring 

Ten aanzien van post: het subsidiëren van commerciële

activiteiten met de opbrengst uit het monopolie.

Linesharing

Zie ontbundelde toegang.

Marktanalyse

Het afbakenen van relevante markten volgens de

principes van het algemeen mededingingsrecht. 

Indien één of meerdere partijen op deze markt zo sterk

zijn dat ze zich onafhankelijk van concurrenten kunnen

gedragen legt OPTA passende verplichtingen op aan

deze partijen om de concurrentie op deze markt te

bevorderen. Zie ook 'proportionaliteit'.

MMS: Multimedia Messaging Service

Net zoals met SMS is het met MMS mogelijk berichten

te sturen van de ene (mobiele) telefoon naar de andere.

Het grote verschil met SMS is dat niet alleen tekst, maar

ook foto's, afbeeldingen en geluidsfragmenten verstuurd

kunnen worden.

Mobile Terminating Access (MTA)

Het afleveren van inkomend verkeer op een mobiel

netwerk. MTA-tarieven zijn de tarieven voor het afleveren

van inkomend verkeer op een mobiel netwerk.

MVNO: Mobile Virtual Network Operator

Zelfstandige mobiele dienstenaanbieder zonder eigen

netwerk die gebruik maakt van het netwerk van een

andere mobiele aanbieder om zijn klanten te bereiken.

Nummercentrale/wijkcentrale (lokale telefooncentrale) 

Vanaf deze centrale loopt het laatste stuk telefoonlijn

naar consumenten en andere eindgebruikers.

Nummerplan 

In een nummerplan van het Ministerie van Economische

Zaken staat hoe de (telefoon)nummers zijn ingedeeld,

voor welk gebruik zij bestemd zijn (bijvoorbeeld 

geografische nummers) en welke nummerseries

beschikbaar zijn. Nummerplannen worden door OPTA

uitgevoerd.

Nummerportabiliteit

Het meenemen van een telefoonnummer bij het 

overstappen naar een andere aanbieder.

Ontbundelde toegang 

Een manier waarbij KPN andere aanbieders in staat

stelt om via het KPN-aansluitnetwerk telefonie- en

breedbanddiensten aan te bieden. De aansluitlijnen 

(de koperdraden van een huisaansluiting naar de

wijkcentrale) worden bij ontbundelde toegang 

geëxploiteerd door een concurrent van KPN. Hierbij kan

sprake zijn van volledige ontbundeling waarbij de

concurrent de volledige aansluiting heeft overgenomen

en van gedeelde toegang, ook wel 'linesharing'

genoemd, waarbij de concurrent de aansluitlijn deelt 

met KPN die zijn telefoondienst blijft aanbieden.
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Originating access 

Het ophalen van een telefoongesprek door een 

aanbieder bij een abonnee van een andere aanbieder.

Hiervoor gelden ophaal- of originating-tarieven. 

Een voorbeeld is verkeer van een carrier(pre)selectie-

aanbieder. Zie ook 'Embedded Direct Cost' en 

'terminating access'.

Pakket-geschakeld netwerk 

Netwerk waarover de verstuurde informatie wordt

verpakt in kleine pakketten waarbij ieder pakketje

behalve de informatie zelf ook gegevens bevat over de

bron en bestemming. Het pakket wordt doorgegeven

totdat het de gewenste bestemming bereikt. Het voor-

deel ten opzichte van een circuit-geschakeld netwerk is

dat er geen toegewijde capaciteit is waardoor de

beschikbare netwerkcapaciteit efficiënter kan worden

gebruikt. Een voorbeeld van een pakket-geschakeld

netwerk is het internet. Zie ook 'circuit-geschakeld

netwerk'.

Postvestigingenbeleid 

Verplichting van TNT om te voldoen aan onder andere

een bepaald aantal postvestigingen in Nederland en de

spreiding ervan.

Prijsklem (price squeeze)

Ontstaat als het eindgebruikerstarief van KPN lager is

dan de prijs die concurrenten voor hun inkoop aan KPN

moeten betalen om dezelfde dienst aan consumenten te

kunnen bieden. Als dit verschil te klein is, maakt een

bedrijf te weinig winst om met KPN te kunnen concurreren.

De concurrent komt letterlijk 'klem' te zitten.

Proportionaliteit

Het passend, gerechtvaardigd en naar proportie op-

leggen van verlichtingen aan de marktpartijen op basis

van de Telecommunicatiewet. Zie ook 'marktanalyse'.

Roaming

Mobiel bellen in het buitenland via een ander (buiten-

lands) netwerk naar een Nederlands netwerk. Dankzij

internationale roaming-overeenkomsten tussen mobiele

aanbieders kunnen internationale gesprekken eenvoudig

tot stand gebracht worden. Voor het gebruik van de

verschillende netwerken worden door de verschillende

providers (hoge) kosten in rekening gebracht.

Slamming

Verschijnsel waarbij een abonnee plotseling via een

andere aanbieder belt, terwijl hij daar niet om heeft

gevraagd.

SMS: Short Message Service

Een methode om tekstberichten van het ene (mobiele)

toestel naar het andere te sturen.

Spam

Ongevraagde berichten via e-mail, via de mobiele

telefoon (SMS of MMS) of fax. Dit kunnen zowel reclame-

boodschappen als berichten met een charitatief of ideëel

karakter zijn.

Spyware

Spionagesoftware die informatie toegankelijk maakt

voor derden of data verzendt via het internet waarvan de

gebruiker zich niet bewust is. Spyware registreert tal van

gegevens van de gebruiker. Welke websites bezoekt hij,

welke programma's worden gebruikt, hoeveel uur per

dag bevindt hij zich op internet, hoeveel mail ontvangt hij?

Tariefbeheersingssysteem

Ten aanzien van post: mechanisme om ervoor te zorgen

dat de posttarieven niet meer stijgen dan een percentage

dat aan de inflatie is gerelateerd.

Terminating access

Het afleveren van een telefoongesprek bij een abonnee

op een vast of mobiel netwerk. Term wordt veelal

gebruikt in relatie tot terminating access-tarieven die

belbedrijven elkaar onderling vragen voor het afwikkelen

van telefoonverkeer. Dit zijn tarieven die een mobiele of

vaste operator aan andere aanbieders in rekening

brengt voor het afhandelen van een gesprek naar zijn

abonnees. Zie ook 'BULRIC' en 'originating access'.

Transittarief 

Tarief dat een telecommunicatieaanbieder in rekening

mag brengen aan partijen die van zijn netwerk gebruik

willen maken voor het verkeer naar een derde aanbieder.

Triple Play

Het bundelen van drie producten. Bijvoorbeeld het

aanbieden van een breedbandinternetaansluiting in

combinatie met vaste telefonie (bellen over internet) en

televisie.

TTP: Trusted Third Party 

Geeft een onafhankelijke verklaring over de werkelijke

identiteit van een elektronische zakenpartner. Dit is

belangrijk als partijen via internet zakendoen en werken

met elektronische handtekeningen.

UMTS: Universal Mobile Telecommunication System 

Derde generatie mobiele telefonie die mobiele breed-

bandcommunicatie mogelijk maakt. Zie ook 'GSM'.

Universele Dienstverlening 

Het geheel aan diensten waarvan de politiek meent dat

het maatschappelijk breed beschikbaar moet zijn tegen

een bepaalde prijs en kwaliteit en dat de ex-monopolist

verplicht is te leveren.
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VBTB-systematiek: Van Beleidsbegroting Tot

Beleidsverantwoording

Deze systematiek gaat uit van het formuleren van

heldere beleidsdoelstellingen die in een jaar moeten

worden gehaald. Aan het eind van ieder jaar vindt

hierover verantwoording plaats. Uiterlijk in 2006 moet de

VBTB-systematiek rijksbreed zijn ingevoerd.

Vergoedingenstelsel

Stelsel voor het jaarlijks vaststellen van vergoedingen

toegerekend aan de marktpartijen voor onder andere

het houden van toezicht door OPTA.

Voice over IP/DSL/ATM (internettelefonie)

Bellen via het Internet Protocol. Vormen van spraak-

telefonie over datanetwerken, zoals het internet.

Wireless Local Loop (WLL)

Verzamelnaam voor technieken van draadloze internet-

toegang.

WiFi/WiMAX

WiFi is een techniek waarmee eindgebruikers draadloos

op bijvoorbeeld openbare plekken kunnen internetten

via lokale contactpunten, ook wel hotspots genoemd.

WiMAX is de volgende generatie WLL en heeft een

verder bereik dan WiFi.

Verwante organisaties nationaal en 
internationaal

College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)

De hoogste rechterlijke instantie waarbij in beroep kan

worden gegaan tegen besluiten van OPTA. Tegen

sommige besluiten kan rechtstreeks beroep worden

aangetekend bij het CBb.

College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)

Dit college houdt toezicht op het gebruik van persoons-

gegevens en op het waarborgen van de privacy van

burgers.

Europese Commissie (EC)

Beleid en regelgeving van de Europese Unie over

elektronische communicatie en post.

European Regulators Group (ERG)

Een samenwerkingsverband van nationale toezicht-

houders binnen de Europese Unie op het gebied van

elektronische communicatie, waarin ook de Europese

Commissie participeert.

Forum of Electronic Signatures Supervisory

Authorities (FESA)

Verband van Europese toezichthouders op het gebied

van elektronische handtekeningen.

Forum voor Interconnnectie en Speciale Toegang

(FIST)

Op initiatief van OPTA opgericht platform voor markt-

partijen voor overleg over interconnectie en bijzondere

toegang.

Independent Regulators Group (IRG)

Samenwerkingsverband tussen Europese toezicht-

houders op het gebied van elektronische communicatie,

waaraan ook niet-EU-lidstaten deelnemen.

Ministerie van Economische Zaken (EZ)

Bevordert duurzame economische groei in Nederland

en is onder andere belast met regelgeving op het gebied

van elektronische communicatie en post.

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

De Nederlandse Mededingingsautoriteit houdt toezicht

op naleving van de Mededingingswet, handhaaft het

verbod op kartels en misbruik van een economische

machtspositie en toetst fusies en overnames.

Rechtbank Rotterdam

Tegen bepaalde besluiten van OPTA kan beroep

worden aangetekend bij de rechtbank Rotterdam. 

Hoger beroep kan worden ingesteld bij het CBb.

Stichting Onafhankelijke Commissie

Informatienummers (OCI)

Houdt toezicht op het gebruik van informatienummers

door aanbieders van informatiediensten en platform-

aanbieders. OCI behandelt klachten en geeft informatie

over telefonische informatiediensten (0800-/090x-

nummers).

Stichting Geschillencommissie voor

Consumentenzaken (SGC)

Overkoepelende organisatie van geschillencommissies

voor geschillen tussen consumenten en bedrijven, zoals

telecommunicatieaanbieders, kabelexploitanten en

postbedrijven.
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