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Connecties is het kwartaalblad van de 
Onafhankelijke Post en Telecommunicatie 
Autoriteit. Reacties op de inhoud van dit blad 
zijn van harte welkom op Connecties@opta.nl.
Connecties wordt met grote zorgvuldigheid 
samengesteld. Om de leesbaarheid te 
bevorderen zijn juridische zinsneden 
vaak vereenvoudigd weergegeven. Soms 
betreft het ook delen van of uittreksels 
uit wetteksten. In al deze gevallen is het 
verstandig de originele teksten te raadplegen. 
Aan de artikelen in Connecties kunnen geen 
rechten worden ontleend.

missie OpTa

OPTA stimuleert bestendige concurrentie in 
de telecommunicatie en postmarkten. Dat 
wil zeggen: een duurzame situatie waarin 
particuliere en zakelijke eindgebruikers een 
keuze kunnen maken tussen aanbieders en 
tussen diensten, zodanig dat het prijs- en 
kwaliteitsaanbod op de diverse deelmarkten 
tot stand komt door effectieve marktprikkels.
Bij onvoldoende keuze beschermt OPTA 
eindgebruikers.
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Chris fonteijn

 voorzitter van het college 

Bij het uitkomen van deze Connecties zitten mijn eerste honderd 
dagen als voorzitter van OPTA erop. Van een rustige inwerkperiode 
was geen sprake en dat bevalt mij goed. 

In het oog springend was natuurlijk de kwestie rond de kabeltarieven, 
waar de Tweede Kamer veel belangstelling voor bleek te hebben. 
Inmiddels zijn we daarmee weer een fase verder, gezien de discussie 
die wij hierover met de Europese Commissie voeren. Daarnaast was 
er de nationale afronding van de marktbesluiten voor de vaste-telefo-
niemarkt, die ook het nodige stof hebben doen opwaaien. Onderdeel 
ervan was dat wij van plan zijn het internetbellen lichter te reguleren 
dan oorspronkelijk gedacht. Ook was er het bijzonder geslaagde 
afscheid van het vorige college, met als sprekers mevrouw Kroes 
en de heren Verwaayen en Brinkhorst, gevolgd door een opvallend 
levendige discussie. 

De afgelopen weken heb ik veel relaties van OPTA ontmoet, tijdens 
diverse kennismakingsgesprekken. Het viel mij op dat er in het alge-
meen waardering is voor het werk van de medewerkers van OPTA. 
Tegelijkertijd is er ruimte voor verbetering, zo is mij gebleken. Een 
belangrijk punt – dat ook naar voren kwam in de vierjaarlijkse evalu-
atie van OPTA – is het vergroten van de transparantie van OPTA. Dat 
vind ik een belangrijk punt waar ik mij de komende jaren sterk voor ga 
maken. Het consulteren van onze strategische agenda is denk ik een 
nuttige eerste stap in dit proces.  

De financiering van OPTA blijkt een punt van zorg en soms zelfs 
chagrijn voor vele marktpartijen. Dat is begrijpelijk. Het ministerie 
van Economische Zaken voert per 1 januari aanstaande een nieuw 
vergoedingensysteem in, dat hopelijk een betere verdeling van de 
lasten geeft. Daarbij heb ik mij ingezet om de begroting van OPTA 
voor 2006 nauwelijks te laten stijgen. Als de minister akkoord gaat, 
ligt deze ook komend jaar rond de achttien miljoen euro. Binnen de 
begroting is een ruime verbetering gerealiseerd (tien procent) van 
de verhouding tussen indirecte en directe kosten. Mijn intentie is om 
deze lijn de komende jaren voort te zetten, geheel volgens de aanbe-
velingen uit de evaluatie.

Dynamiek, transparantie en enthousiasme: dat is denk ik OPTA en 
haar omgeving in een notendop. Wat mij betreft houden wij dat zo!

Eerste ervaringen

Column

�

dECEmbEr 2005 Nr 5

INTErNaTIONaal

Onbezorgd mobiel 
bellen in het 
buitenland?

hOE COmmuNICEErT...

pieter kalbfleisch

TEChNIEk 

goedkoper door koper 

16 

19 

20 



vanaf 1 januari 2006 is er een nieuw vergoedingenstelsel 

voor de toezichtwerkzaamheden en diensten die OpTa 

verricht. de vergoeding die marktpartijen moeten betalen 

is dan niet langer  gebaseerd op hun marktpositie, 

maar gerelateerd aan hun omzet. waarom is het nieuwe 

stelsel nodig? wat zijn de consequenties voor partijen? 

Connecties sprak met de bedenkers van het nieuwe stelsel 

en peilde kritische geluiden in de markt.  

“Een toezichthouder als OPTA maakt kosten voor 
de verschillende toezichtactiviteiten die zij uitvoert. 
Deze kosten moeten worden gefinancierd,” legt Marco 
Boerlage uit, senior jurist bij de directie Wetgeving 
en Juridische Zaken (WJZ) van het ministerie van 
Economische Zaken. “In het verleden hebben we, om 
politieke redenen, ervoor gekozen om de direct belang-
hebbenden het merendeel van de kosten te laten 
betalen. Toen is er een vergoedingenstelsel ingevoerd 
waarmee de toezichtkosten van OPTA werden doorbe-
rekend aan de geregistreerde aanbieders van elektroni-
sche communicatienetwerken en -diensten. Dat zijn de 
partijen die worden geacht te profiteren van een betere 
marktwerking.” 

huidige situatie 

Boerlage is sinds enkele jaren betrokken bij de regelge-
ving voor het oude vergoedingenstelsel. We zitten op zijn 
kamer op de dertiende verdieping van een kantoorge-
bouw van het ministerie, pal aan de A12. Op de snelweg 
is het rustig, maar voor Boerlage zorgt de stelselwijziging 
voor drukke tijden. “De kosten worden nu nog toege-
rekend aan de verschillende activiteiten van OPTA en 
daarmee ook aan de markten waarvoor deze activiteiten 
worden uitgevoerd. OPTA kijkt welke partijen actief zijn 
op die markt en brengt vervolgens die partijen de bijbe-
horende vergoeding in rekening. Een partij met aanmer-
kelijke marktmacht (AMM) betaalt een groot deel van de 
kosten. De partijen die niet zijn aangewezen, betalen een 
standaardvergoeding. De tarieven worden vooraf voor 
een jaar vastgesteld, zodat partijen van tevoren weten 
waar ze aan toe zijn. Dit stelsel wordt vanaf komend jaar 
helemaal anders.” 
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Herverdeling lasten en minder rompslomp met nieuw vergoedingenstelsel

Omzet bepaalt wat  je betaalt   

TEKST: Wino Penris & Cas van de velde 
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Marco Boerlage, Economische Zaken

“het nieuwe stelsel leidt tot een even-
rediger verdeling van de vergoedingen.”



minder rompslomp

Op de vraag waarom dit vergoedingenstelsel gewijzigd 
moet worden, zegt Boerlage: “De directe aanleiding zijn 
de Europese richtlijnen die leiden tot een nieuwe manier 
van marktafbakening. Dit levert een gedifferentieerd en 
zeer dynamisch palet van verschillende markten op. 
De oude regeling is in deze situatie niet meer praktisch 
uitvoerbaar, met name omdat marktafbakeningen  kunnen 
wijzigen. Bovendien zijn enerzijds de werkzaamheden 
van OPTA en anderzijds de marktpartijen niet meer aan 
één gedefinieerde markt te koppelen. Vooraf per markt 
vaststellen van de tarieven is daarmee een bijna onmoge-
lijke opgave geworden.” 
Wijziging van het vergoedingenstelsel is dus nodig. 
De herziening biedt daarnaast een uitgelezen kans de 
vergoedingen evenrediger te verdelen. “Een voorbeeld: 
in de oude opzet betaalt de AMM-partij veruit de grootste 
vergoeding, terwijl nu nog de niet-aangewezen nummer 
twee uit dezelfde markt evenveel betaalt als een hele 
kleine onderneming. In die oude opzet kan dus ook de 
vergoeding voor zeer kleine marktpartijen relatief hoog 
zijn,” licht Boerlage toe. “Daarnaast streven we naar 
beperking van de administratieve lasten en maximale 
transparantie van het nieuwe stelsel.”

winnaars 

Het nieuwe vergoedingenstelsel is er gekomen na 
intensief overleg tussen het Directoraat Generaal 
Telecommunicatie en Post (DGTP), WJZ en OPTA en na 
consultatie van de markt. Het voorstel voor de stelselwij-
ziging is vervolgens goedgekeurd door de Ministerraad 
en daarna voor advies naar de Raad van State gegaan. 
“We zijn nu dat advies aan het verwerken en hopen de 
gewijzigde regeling binnenkort ter ondertekening aan de 
Koningin voor te leggen. De regeling kan daarna gepubli-
ceerd worden,” aldus Boerlage.
Stef de Vries, senior adviseur bij de afdeling Telefonie en 
nummers van OPTA, legt uit dat het verandertraject van 
het vergoedingenstelsel bijna is voltooid. “Voordat de stel-
selwijziging kan ingaan, volgen er een aantal belangrijke 
voorbereidende werkzaamheden, zoals het informeren van 
marktpartijen over de nieuwe regeling. na de introductie 
gaan we bij marktpartijen informatie opvragen voor de 
tariefbepaling. En niet te vergeten controleren of de opgele-
verde informatie in alle gevallen ook klopt. OPTA is immers 
toezichthouder, ook wat betreft het vergoedingenstelsel.” 
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rob van Esch, directeur van de brancheorganisatie 

van Nederlandse kabelbedrijven vECaI: 

“Wij zijn principieel tegen financiering door de marktpar-
tijen. OPTA is goed voor heel nederland - voor zover je 
van goed kunt spreken - en niet alleen voor de telecombe-
drijven. Dat gezegd hebbende is het stelsel dat er nu komt 
redelijker dan wat er was. De kosten worden nu evenredi-
ger verdeeld over de partijen die baat hebben bij OPTA en 
niet alleen gelegd bij de ‘slachtoffers’.”

feyo Sickinghe, voorzitter van de associatie van 

Competitieve Telecomoperators (aCT): 

“De ondernemingen aangesloten bij ACT maken zich er 
grote zorgen over dat het herziene stelsel tot een zeer 
aanzienlijke stijging van de lasten van de ACT-leden gaat 
leiden, terwijl KPn veel minder dan voorheen gaat betalen. 
De gedachte zou kunnen postvatten dat de overheid 
KPn een cadeautje wil geven dat zij wil laten financieren 
door diens concurrenten. Gelet op de bijzondere zeggen-
schapsrechten en de aandeelhoudersbelangen van de 
nederlandse Staat in KPn, beschouwt ACT dit als een 
ongewenste vorm van belangenverstrengeling.”
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herverdeling

Het nieuwe stelsel leidt tot een herverdeling van de 
lasten: sommigen gaan waarschijnlijk meer betalen, 
anderen minder of helemaal niets. Hoewel ten tijde van 
het schrijven van dit artikel de tarieven nog niet bekend 
zijn, wordt er al uitgebreid over gespeculeerd, zoals ook 
blijkt uit de reacties uit de markt (zie kadertje). Dit geeft 
aan dat dit thema gevoelig ligt. De markt is gebaat bij 
een transparant en redelijk systeem van financiering van 
de toezichtkosten. Het nieuwe stelsel is zonder enige 
twijfel transparanter dan het oude. Of het ook aanleiding 
geeft tot minder discussie dan het oude, zal afhangen 
van de werkelijke tarieven. «

het nieuwe stelsel 

•  Aanbieders met een omzet boven € 30.000.000,- 

betalen een promillage van hun omzet.

•  Aanbieders met een omzet tot en met € 30.000.000,- 

betalen een gemiddelde standaardvergoeding, bere-

kend over de omzetten van deze partijen. 

•  Aanbieders die aan OPTA aantonen dat ze een omzet 

van minder dan € 1.000.000,- hebben, betalen geen 

vergoeding.

Er is bij de tweede categorie gekozen voor een standaard-

vergoeding, omdat dit de administratieve lasten voor die 

partijen beperkt. Alleen de aanbieders met een omzet 

boven € 30.000.000,- moeten een accountantsverklaring 

overleggen. Ook dit is bedoeld om de administratieve 

rompslomp  te verminderen. 

Het nieuwe stelsel leidt dus tot een herverdeling van de 

lasten. De hele kleine marktpartijen gaan straks helemaal 

niets betalen. Daar staat tegenover dat sommige andere 

partijen meer gaan betalen dan nu.

“de nieuwe lastenverdeling is zonder 
enige twijfel transparanter dan de oude.”



Niets geheimzinnigs aan het vak 
van telecomrechter

De meeste mensen kennen 
zijn naam uitsluitend van de 
ondertekening van uitspraken. 
Kees Borman erkent dat rech-
ters niet de gewoonte hebben 
uit eigen beweging naar buiten 
te treden. “Als je over concrete 
zaken praat, loop je het risico 
over het standpunt van één 
van de partijen te spreken. Dat 
kan de schijn van vooringeno-
menheid opwekken. Dat moet 
je vermijden.” Maar er is ook 
een andere kant, zegt Borman: 
“Het is aantrekkelijk om in 
abstracto uit te leggen wat 
je als rechter doet. Je merkt 
dat er veel nieuwsgierigheid 
bestaat over ons vak. Terwijl er 
niets geheimzinnigs aan is.” 

binnenvaart en kansspelen

Hoe toetst een bestuursrechter 
de besluiten van een bestuurs-
orgaan als OPTA? Borman 
is niet verrast door de vraag. 
“Veel van OPTA’s besluiten 
zijn bijzonder. neem geschil-
zaken. OPTA heeft dan zelf 
al als scheidrechter opgetreden. Voor ons draait het erom 
dat bestuursorganen hun handelingen kunnen uitleggen 
in het licht van de Algemene wet bestuursrecht. Dat geldt 
ook voor OPTA. natuurlijk, je kunt de vraag stellen: ‘Is het 
niet allemaal veel te ingewikkeld voor een rechter? U bent 
toch jurist, geen econoom of technicus?’ Het antwoord luidt 
dat als er een besluit is genomen, OPTA allereerst op een 
begrijpelijke wijze moet uitleggen wat het besluit precies 
inhoudt. Daarnaast moet zij verdedigen waarom het in 
overeenstemming is met het geldende recht, nationaal en 
Europees.” 

“Het is dus niet zo dat je als rechter heel diep in de tech-
niek hoeft te zitten. Je moet niet denken dat je zelf de 
techniek beheerst of eigen economische opvattingen op 

een casus loslaten.” Borman 
- “ik stuur geen sms‘jes en heb 
geen breedband” – geeft aan 
dat de rechterlijke beoordeling 
in telecomzaken in beginsel 
niet afwijkt van die in andere 
zaken. Zijn sectie is verant-
woordelijk voor verschillende 
zaken, veelal op het gebied 
van marktordening. Hij pakt 
er een lijst bij: “Wij gaan over 
elektriciteit, landbouw, binnen-
vaart, kansspelen, winkeltijden, 
om een paar onderwerpen te 
noemen.”

Correct proces

“Als je me vraagt ‘Hoe doet 
OPTA het?’, zeg ik: lees de 
uitspraken van ons college. 
Wel heeft OPTA in vergelijking 
met andere bestuursorganen 
een ingewikkelde taak. Bij 
besluiten van OPTA zijn vaak 
meerdere partijen betrok-
ken en zijn de dossiers zeer 
omvangrijk. OPTA weet dat het 
geen steken kan laten vallen: 
partijen houden nauwlettend 

in de gaten of het besluitvormingsproces correct verloopt. 
In telecomzaken is het vaak lastig helder op tafel te krijgen 
waar de zaak precies over gaat. natuurlijk is het aan 
partijen om ons dat uit te leggen. Helaas komt het nogal 
eens voor dat partijen elkaar over de feiten al tegenspre-
ken. Het wordt dan extra lastig om daaraan een juridische 
kwalificatie te geven.”

“Verder bevatten veel OPTA-besluiten bedrijfsvertrouwelijke 
passages die voor één van de geadresseerden niet volle-
dig bekend zijn. Dan ben je als rechter een besluit aan het 
beoordelen waarvan degene die het besluit aanvecht niet 
weet wat erin staat! Dat is een novum. Het bestuursrecht is 
eigenlijk niet voor dit soort procedures gemaakt. Gelukkig 
weten wij ons er in de praktijk mee te redden.” «

TEKST: Martijn de Keizer

mr. C.j. borman is de belangrijkste Nederlandse rechter in telecommunicatiezaken. als vice-president van het 

College van beroep voor het bedrijfsleven (Cbb) is hij sinds 1 november voorzitter van de sectie die zich onder 

meer bezighoudt met telecom. het Cbb oordeelt in hoogste instantie over besluiten van OpTa. “Er is veel 

nieuwsgierigheid over ons vak.”

“OpTa weet dat het geen steken 
kan laten vallen.”
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blijf op de hoogte
Meer informatie over de onderwerpen in deze rubriek is te vinden op 
oPta’s website: www.opta.nl. om dagelijks, wekelijks of maandelijks op 
de hoogte te blijven van actuele nieuwsfeiten kunt u zich via de website 
abonneren op de digitale nieuwsbrief Conn@cties.
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uitzonderlijke omstandigheden

Op 20 mei 2005 vroeg minister 
Brinkhorst OPTA om een uitvoerings-
toets op de voorgenomen regeling 
‘Toegang in uitzonderlijke omstandig-
heden’. OPTA had de minister om 
deze regeling verzocht. Op grond 
van die regeling  (artikel 6a.11 Tw) 
zou OPTA in buitengewone omstan-
digheden partijen met een aanmerke-
lijke marktmacht kunnen verplichten 

beelden over OpTa

Tijdens het externe afscheid van het eerste OPTA-college op 31 oktober in 
Sociëteit de Witte, overhandigde voorzitter Chris Fonteijn de collegeleden een 
bijzonder boekje met de titel: Beelden over OPTA. Hierin staan vijftien inter-
views met toonaangevende personen in de elektronische communicatie en 
post. Hen is gevraagd de balans op te maken van acht jaar OPTA-college en 
een blik te werpen in de toekomst. Het boekje geeft aldus een bijzonder beeld 
van OPTA door de ogen van de buitenwereld. Ter afsluiting van het sympo-
sium kregen genodigden het boekje mee naar huis. Abonnees vinden het 
boekje als extraatje bij dit nummer van Connecties. Geïnteresseerden kunnen 
het boekje kosteloos opvragen bij OPTA via mail@opta.nl en bekijken op de 
website. 

Beelden over OPTA 
de balans na acht jaar markttoezicht

om zelf bij te dragen aan de kosten 
voor het verlenen van toegang aan 
andere telecomaanbieders. De minis-
ter heeft de regeling tegelijkertijd 
voorgelegd aan het Overlegorgaan 
Post en Telecommunicatie (OPT) en 
de Europese Commissie. 
Op basis van de conceptrege-
ling heeft OPTA de genoemde 
verplichting in de ontwerp-markt-
analysebesluiten voor de meeste 

wholesalemarkten als proportionele 
maatregel aan KPn opgelegd. Met 
het oog op de reacties van markt-
partijen en de Commissie conclu-
deerde de minister vervolgens op 
2 september in een brief aan OPTA 
dat het vaststellen van de regeling 
op dit moment niet opportuun is. De 
Commissie stelde in haar reactie 
dat de maatregel die in de regeling 
wordt genoemd niet in alle gevallen 
buiten de gewone toegangsmaatre-
gelen hoeft te vallen. OPTA heeft de 
ontwerpbesluiten, die op dit moment 
in Brussel voorliggen, hierop aange-
past. 
De brief van 2 september en de 
reactie van de Europese Commissie 
zijn te vinden op de website van het 
ministerie (www.ez.nl onder Actueel > 
WOB-verzoeken). 

marktanalysebesluiten mobiel

Op 15 november jl. traden de 
volgende besluiten in werking: de 
wholesalemarkt voor toegang en 
gespreksopbouw op openbare 
mobiele telefoonnetwerken in 
nederland en de besluiten voor de 
wholesalemarkten voor gespreksaf-
gifte op afzonderlijke mobiele tele-
foonnetwerken in nederland. OPTA 
oordeelt op basis van onderzoek dat 
de markt voor toegang en gespreks-
opbouw op openbare mobiele 
telefoonnetwerken voldoende concur-
rerend is. Daarom krijgen aanbieders 
geen verplichtingen opgelegd en 
vervalt de bestaande aanwijzing van 
KPn als aanbieder met aanmer-
kelijke marktmacht (AMM) en de 
daarmee verband houdende verplich-
tingen op de markt voor toegang en 
gespreksopbouw in nederland.
Voor de wholesalemarkten voor 
gespreksafgifte op afzonderlijke 
mobiele netwerken komt OPTA tot 
het oordeel dat op deze markten 
geen sprake is van daadwerkelijke 
concurrentie, aangezien elke aanbie-
der AMM heeft op zijn eigen netwerk. 
Daarom legt OPTA elke aanbieder 
verplichtingen op voor toegang, 
tariefregulering, non-discriminatie en 



17 miljoen euro boete voor kpN

Eind november heeft OPTA KPn boetes opgelegd voor in totaal 17 miljoen 
euro. KPn overtrad gedurende een aantal jaren in een groot aantal gevallen 
de Telecommunicatiewet door ongeoorloofde kortingen te verlenen in de zake-
lijke markt voor vaste telefonie en huurlijnen. De wet werd structureel en op 
grote schaal overtreden, wat de concurrentie gedurende langere tijd mogelijk 
aanzienlijk heeft benadeeld. De kortingen vielen buiten de reguliere en door 
OPTA toegestane kortingsruimte van KPn.
OPTA onderzocht de ongeoorloofde kortingen sinds de zomer van 2004. In het 
najaar van 2004 meldde KPn zelfstandig een groot aantal gevallen aan OPTA. 
Ook werkte KPn volledig mee aan het onderzoek en het stelt een schadever-
goeding van 18 miljoen euro ter beschikking aan een stichting waarin diverse 
concurrenten zijn verenigd. 
Om de hoogte van een boete te bepalen onderscheidt het algemene boetebe-
leid van OPTA diverse factoren die onderling gewogen worden, zoals de ernst 
van de overtreding, het zelf melden van de overtredingen, het verlenen van 
goede medewerking aan het onderzoek, de bereidheid niet verder te procede-
ren over het boetebesluit en het verstrekken van een schadevergoeding aan 
concurrenten. 
OPTA-voorzitter Chris Fonteijn: “Met dit boetebesluit menen wij een goede 
balans gevonden te hebben tussen de bestraffing van KPn en de afschrik-
kende werking van de boetehoogte.” 
Het boetebesluit en het boeterapport zijn in te zien op de website, evenals 
OPTA’s persbericht ‘Reactie OPTA op persbericht KPn over kortingen’ van 19 
oktober 2004.

totdat de rechter heeft beslist. De 
grote voorraad aan bezwaarschriften 
over factuurbesluiten is nu nagenoeg 
volledig weggewerkt.
De bezwaarmakers maakten in een 
aantal gevallen gebruik van de moge-
lijkheid om hun bezwaren mondeling 
toe te lichten. Tegen de beslissingen 
die OPTA op de bezwaren heeft 
genomen is beroep mogelijk. Slechts 
een viertal bezwaarmakers heeft 
deze mogelijkheid benut en alsnog 
beroep aangetekend.

Strategische agenda en  

begroting 2006

De strategische agenda 2006 bevat 
OPTA’s prioriteiten voor komend jaar 
op strategisch niveau. De agenda 
is in september geconsulteerd in de 
markten, wat leidde tot een groot 
aantal zinvolle reacties van diverse 
marktpartijen. Deze reacties zijn 
samengevat in een bijlage bij de 
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transparantie. Voor de tariefregule-
ring geldt een glijpad. Op 1 juli 2006, 
op 1 juli 2007 en 1 juli 2008 vinden 
gelijke aanpassingen plaats. Tussen 
1 december 2005 en 1 juli 2006 
blijven de eerder door de mobiele 
aanbieders overeengekomen tarie-
ven van kracht. 

aankiesbaarheidsplicht 

De nieuwe nummerreeksen voor 
bedrijfsnummers (088-nummers) 
zijn vanaf afgelopen zomer in dienst 
gesteld nadat OPTA de eindgebrui-
kerstarieven van KPn had goedge-
keurd. Dit najaar kwamen bij OPTA 
verscheidene klachten binnen van 
bedrijven die merkten dat zij niet 
vanuit elk netwerk op hun 088-
nummers aankiesbaar waren. OPTA 
heeft daarom actief de aankiesbaar-
heidsplicht voor het bellen naar 088-
nummers gehandhaafd. 
De aankiesbaarheidsplicht uit het 
Besluit Interoperabiliteit geldt voor 
alle aanbieders van openbare telefo-
nie. Momenteel ondersteunen vrijwel 
alle aanbieders van openbare tele-
fonie het bellen naar 088-nummers. 
De plicht geldt echter niet voor 
carrier(pre)selectie (CPS)-aanbie-
ders. OPTA ontvangt wel regelmatig 
klachten van eindgebruikers dat niet 
alle CPS-aanbieders 088-nummers 
ondersteunen. OPTA heeft echter 
geen bevoegdheid om ervoor te 
zorgen dat de aanbieders deze 
nummers aankiesbaar maken.

bezwaren tegen factuurbesluiten

Het afgelopen jaar ontving OPTA 
een groot aantal bezwaren tegen 
eerder genomen factuurbesluiten. In 
de periode juni tot september van 
dit jaar heeft OPTA 36 van deze 
bezwaarschriften in korte tijd afge-
handeld. Enkele bezwaren hadden 
een duidelijke relatie met bezwaren 
uit voorgaande jaren. Omdat die 
specifieke zaken nu nog ter beoor-
deling voorliggen bij rechterlijke 
instanties, is de behandeling van 
deze bezwaarschriften in overleg met 
de bezwaarmakers aangehouden 

definitieve agenda en erin verwerkt. 
De prioriteiten in de Strategische 
agenda 2006 vormden de basis voor 
de begroting van 2006. 
De begroting van 2006 ligt ter 
goedkeuring bij de minister van 
Economische Zaken (EZ). In deze 
begroting zet OPTA met een reduc-
tie van de indirecte kosten van tien 
procent een duidelijke eerste stap 
op weg naar een betere verhouding 
tussen haar directe en indirecte 
kosten. De hoogte van de voor-
gestelde begroting is nauwelijks 
gestegen, ondanks prijsstijgingen 
en een uitbreiding van taken, zoals 
het gezamenlijke informatieloket met 
nMa/DTe en EZ. Ook heeft OPTA 
geprobeerd inzichtelijker te maken 
welke prioriteiten zij heeft in 2006 en 
welke kosten daaraan zijn verbonden. 

De strategische agenda en de begro-
ting zijn in te zien op de website. «
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OpTa is de meest actieve spambestrijder van Europa. In anderhalf jaar tijd daalde de hoeveelheid spam in 

Nederland met 85 procent. door effectieve opsporing en handhaving maakt OpTa’s spamteam het leven van 

actieve Nederlandse spammers bijzonder moeilijk.

TEKST: MiChiel lugt & jonas rosenstoK

Effect spam-bestrijding  niet voor de poes

Spam ontleent zijn naam aan 
een bekende scène in het 
tv-programma Monty Python’s 
Flying Circus uit 1970. Een koppel 
kan in een restaurant geen gerechten 
zonder SPAM bestellen. Dat was toen 
(en nu nog) een merk van ingeblikte ham. 
Tegenwoordig staat ‘spam’ voor ongewenste 
mail met opdringerige advertenties en voor het verspreiden 
van virussen via e-mail. Het verzenden van zulke mails 

kost vrijwel niets en levert veel op. De 
stroom spam die dat veroorzaakt, leidt echter niet 

alleen tot irritatie onder e-mailgebruikers, maar veroorzaakt 
ook heel wat economische schade. Een belangrijke stimu-
lans voor de overheid om zelf actief in te grijpen.
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Elk land bestrijdt spam op zijn eigen wijze. In de Verenigde 
Staten heerst de harde lijn. De schade door spam is daar 
zo groot, dat veel bedrijven op eigen kracht spammers voor 
de rechter slepen. De schadevergoedingen en boetes voor 
spam zijn zo hoog dat de Amerikaanse aanpak veel succes 
oogst. In nederland ligt dat anders. De schade is voor indi-
viduele bedrijven zelden groot genoeg om spammers aan 
te pakken, maar voor de nederlandse economie als geheel 
groot genoeg om de groei te belemmeren. Aangezien 
dit het publieke belang schaadt, valt de bestrijding van 
spam onder verantwoordelijkheid van het ministerie van 
Economische Zaken en voert OPTA deze taak uit.

Voor het handhaven van de spam-wetgeving beschikt 
OPTA over een ‘spam-team’ met toezichtsmedewerkers 
en digitale rechercheurs. In totaal acht specialisten op het 
gebied van communicatie, opsporing, ict en recht. Het 
team is anderhalf jaar geleden van start gegaan en is nu 
al (mede)verantwoordelijk voor de aanzienlijke daling van 
de hoeveelheid spam. Dit succes kan worden verklaard 
met adequate wetgeving, effectieve handhaving en goede 
samenwerking met marktpartijen en internationale toezicht-
houders.

filter

De Telecommunicatiewet geeft OPTA de bevoegdheid 
spammers te vervolgen die vanuit nederland opereren. 
Daaronder vallen zowel de partijen die opdracht geven tot 
versturen als de daadwerkelijke verzenders. Het maakt 

daarbij geen verschil in welk land de berichten worden 
ontvangen. De boetes van OPTA lopen tot nu toe 

op tot tienduizenden euro’s.
De basis voor handhaving is de inbreng 

van consumenten en marktpartijen. 
Consumenten kunnen spam melden 
op www.spamklacht.nl en doen dit 
massaal. Sinds de oprichting zijn ruim 

tienduizend meldingen binnengekomen. 
Daar zit veel overlap tussen. Daarom filtert het spam-

team de klachten op overeenkomsten en kan het zo de 
grote spammers ertussenuit halen en een zaak starten. De 
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“Spam belemmert de groei van de 
Nederlandse economie.”

digitale rechercheurs zijn zo bedreven in het vinden van de 
bron van spamberichten, dat het tot dusver nog nooit gelukt 
is iemand niet te vinden. De filtering heeft al geleid tot een 
zestigtal zaken, die gezamenlijk meer dan de helft van het 
aantal klachten beslaan. Voor deze zaken doet het spam-
team eigen onderzoek, vordert informatie bij marktpartijen 
en doet – indien echt nodig – invallen bij verdachte partijen.

Spamvrij 

Als een zaak ernstig genoeg is, treedt OPTA streng op. Dit 
is het geval als het bereik van de overtreding (de hoeveel-
heid spam) groot is, de veroorzaakte schade (door bijvoor-
beeld uitgevallen servers) ernstig is of wanneer sprake is 
van herhaling. Vier van de vijf overtreders komen eraf met 
een waarschuwing. In de overige zaken aarzelt OPTA niet 
hoge boetes uit te delen. Tot dusver hebben acht partijen 
een boete opgelegd gekregen, waarvan de hoogste 42.500 
euro bedroeg. 

De buitenwereld is te spreken over de vorderingen van 
OPTA. Internetgigant Microsoft roemt OPTA’s krachtdadige 
optreden vanaf het eerste begin en de fikse boetes die zij 
uitdeelt. De kosten van spammen in nederland zijn hier-
door drastisch toegenomen, zodat spammen geleidelijk 
zijn aantrekkingskracht verliest. Eind vorig jaar noemden 
de makers van de website www.spamvrij.nl als belangrijk-
ste oorzaak voor het dalen van de hoeveelheid spam in 
nederland het optreden van OPTA en de rol van  
spamvrij.nl zelf. 

hazenpad 

Hoewel in nederland veel progressie wordt geboekt met 
de spam-bestrijding, nopen internationale ontwikkelingen 
tot grensoverschrijdende samenwerking. Steeds meer 
spam is afkomstig uit het buitenland, mede doordat ook 
nederlandse spammers de grens oversteken. OPTA werkt 
daarom intensief samen met buitenlandse overheden. Door 
het uitwisselen van kennis, vaardigheden en tips slagen 
steeds meer landen erin hun straatje schoon te vegen. In 
het kat- en muisspel tussen spammers en spambestrijders, 
lijken de nederlandse muizen het hazenpad te kiezen. «

Voor meer informatie:
www.spamklacht.nl
www.spamvrij.nl
www.surfopsafe.nl

ratrace Medewerker van het spam-team Martijn de Keizer vertelt dat niet alleen spammers zelf geld proberen te 
verdienen aan deze dubieuze praktijk, maar ook de ’spamtekstontwerpers’. Er is namelijk een levendige handel in concept-
teksten die op het moment van aankoop nog gegarandeerd door de netten van de spamfilters glippen. Het is vervolgens 
aan de techneuten om de spamfilters aan te passen, waardoor zo’n tekst meestal binnen 24 uur weer onbruikbaar wordt. 



Met name de markt voor analoge radiosignalen is van 
grote waarde. Omroepen zijn van de dienst omroepzen-
dertransmissie afhankelijk om hun programma’s aan de 
kijker of luisteraar aan te kunnen bieden. Daarnaast komt 
gebruik van de ether steeds meer in beeld als alternatief 
voor verzending van data. Johan Keetelaar, sectorleider 
Omroep bij OPTA en belast met de marktafbakening: “In 
de markt voor omroepzendertransmissie is analoge radio 
de primaire dienst waar het om draait. Op het strand, in 
de auto of op de bouwsteiger wordt veel naar de radio 
geluisterd. Dat kan op dat soort plekken alleen dankzij de 
etherverspreiding van omroepsignalen. Binnenshuis zijn er 
meer mogelijkheden, zoals kabel of internet.” 

maaiveld

Dat rondzenden van elektronische signalen 
gebeurt via antennemasten of zendtorens die 

verspreid staan door het land. Dat zijn grote beton-
nen bouwwerken met daarop antennesystemen 
die tientallen meters boven het maaiveld uitsteken. 
Keetelaar: “Een omroep verspreidt doorgaans niet 
zelf haar eigen signaal, maar neemt daarvoor een 

zendertransmissiebedrijf in de arm. Vroeger had 
nozema het alleenrecht in deze markt, 
tegenwoordig is er concurrentie en zijn er 
meerdere aanbieders.” Omroepen kunnen 
dus kiezen met welke zendermaatschap-
pij zij liever in zee gaan. De vergunning 
om bijvoorbeeld een FM-etherfrequentie 
– zeg 100.7 FM – te gebruiken wordt aan 
de omroep gegeven en het ‘aansteken’ van 
die vergunning gebeurt door een zender-
transmissiebedrijf.

drietrapsraket

Voor de marktregulering is het van groot 
belang hoe de machtsverhoudingen liggen 

rond het gebruik en de toegankelijkheid van 
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de ether is nog springlevend

TEKST: stefan Wijers

In het kader van de marktanalyses heeft OpTa kort geleden de markt 

voor verspreiding van omroepsignalen onderzocht en afgebakend. In 

deze markt gaat het om de rondzending van televisie- en radiosigna-

len via de ether. Een focus op deze vrij onbekende nichemarkt in de 

elektronische communicatie.

“In de auto luister je naar de radio 
dankzij de etherverspreiding van 
omroepsignalen.”



technisch toezichtmedewerker bij OPTA. 
“Daarnaast is de verwachting dat conver-
gentie een rol gaat spelen in de markt 
voor digitale transmissie via de ether 
op het moment dat de frequenties 
vrijkomen die nu nog gebruikt worden 
voor het uitzenden van de analoge 

televisiesignalen van de programma’s 
van nederland 1, 2 en 3. na afscha-
keling van deze zenders (rond 2007) 
kan de vrijgekomen ruimte gebruikt 
worden om allerlei vormen van data 
uit te zenden. In die zin is de rol van de 
ether in de elektronische communicatie 
nog een lang leven beschoren,” aldus 
Hilberts. «

de zendtorens en de antenneapparatuur die daaraan 
is bevestigd. Keetelaar: “In de praktijk is een zendtoren 
vaak een drietrapsraket, bestaande uit een betonnen 
onderbouw met daarop vastgeschroefde masten (anten-
neopstelpunten) en daaraan bevestigde antennesystemen. 
Alledrie de schakels kennen hun eigen kenmerken en 
concurrentievraagstukken. naarmate een faciliteit moeilij-
ker te dupliceren en daardoor essentiëler en schaarser is, 
wordt de kans op marktmacht groter en neemt de regule-
ringsnoodzaak toe.” 
In principe worden lage masten (tot veertig meter) wél 
dupliceerbaar gevonden en hogere niet. Gezien het markt-
belang en de geconstateerde schaarste is OPTA van plan 
in de markt voor analoge radio bepaalde verplichtingen 
op te leggen aan bedrijven die over aanmerkelijke markt-
macht beschikken. Keetelaar: “Zij moeten bijvoorbeeld 
andere bedrijven die daarom vragen onder redelijke voor-
waarden toelaten op hun antennesystemen. Het econo-
mische belang van analoge radio wordt in belangrijke 
mate versterkt doordat de publieke omroepen binnenkort 
hun zendertransmissie opnieuw voor een reeks van jaren 
willen gaan aanbesteden.”

Televisie met een sprietje

In de zendertransmissiemarkt is meer dan analoge radio 
alleen. Sinds enkele jaren is televisieontvangst via de 
ether nieuw leven ingeblazen. niet dat op het dak van elk 
huis weer een televisieantenne wordt geplaatst. Een groot 
aantal huishoudens in nederland krijgt via Digitenne en 
KPn de mogelijkheid om via de ether televisiesignaal te 
ontvangen als alternatief voor de kabel. In huis wordt een 
sprietje geplaatst dat het televisiesignaal opvangt. KPn 
bezit een groot deel (veertig procent) van de aandelen in 
Digitenne en wil dat waarschijnlijk nog verder uitbreiden. 
“Hoewel er naast Digitenne geen alternatieve aanbieder 
is van ethertelevisie, vinden wij regulering niet nodig. De 
prijsstelling van Digitenne wordt voldoende gedisciplineerd 
door de kabel,” legt Keetelaar uit.

lang leve de ether

Zowel radio- als televisiesignalen kunnen in digitale vorm 
via de ether worden verspreid. “Beeld- en geluidskwaliteit 
zullen vele malen beter zijn dan de kwaliteit van analoge 
signaaloverdracht: vergelijk de overgang van LP naar CD. 
De markt voor dit soort diensten – met bijbehorende radio- 
en televisieapparatuur die allemaal moet worden geïntro-
duceerd – moet zich nog helemaal gaan ontwikkelen en 
bevindt zich in de kinderschoenen,” aldus Bert Hilberts, 
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“Naarmate een faciliteit moeilijker te 
dupliceren is, neemt de regulerings-
noodzaak toe.”

“de rol van de ether in de 
elektronische communi-
catie is nog een lang leven 
beschoren.”

1�
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“luisteren is een belangrijke kwaliteit  van een toezichthouder”
maandag �1 oktober vond het externe afscheid plaats van OpTa’s eerste collegeleden jens arnbak, lilian gonçalves-ho 

kang You en herman van karnebeek. OpTa ontving zo’n tweehonderd gasten in de stijlvolle Sociëteit de witte aan het 

haagse plein. daar werd voor aanvang van de receptie en onder vakkundige leiding van OpTa-medewerker Stefan wijers 

een kort symposium gehouden met een drietal prominente sprekers onder het thema Kansen en risico’s in geliberaliseerde 

markten: reguleren naar groei? Een foto-impressie.

Chris fonteijn,  

collegevoorzitter OpTa 

“Ik ervaar OPTA als een 
enerverende organisatie. 
Luisteren is een belangrijke 
kwaliteit van een toezicht-
houder.” 

De drie gastsprekers achter 
de forumtafel.

minister laurens jan brinkhorst van Economische zaken 

“Polderen is prachtig, maar soms is actie noodzakelijk. Het 
is beter om negen goede en één slecht besluit te nemen 
dan helemaal geen besluit.”

ad Scheepbouwer,  

CEO kpN 

“OPTA voert haar taak als 
marktmeester goed uit, 
maar er is nu geen sprake 
van symmetrie in de regel-
geving. Wíj moeten andere 
bedrijven toegang geven 
tot onze infrastructuur, 
maar de kabelnetwerken 
zijn helemaal gesloten. Wij 
willen ook toegang tot de 
kabel.” 

rob rosendaal, mCI

“nationale marktdominantie 
moet blijvend goed in de 
gaten worden gehouden.”

jaap van van Till, Stratix 

Consulting

“De KPn’s van deze wereld 
worden bedreigd door 
bedrijven als Google en 
Microsoft. Wat gaat Europa 
doen als er destructieve 
innovaties worden gedaan?” 

Neelie kroes, lid Europese 

Commissie, belast met 
mededinging: “Ik wil geen 
innovaties remmen, maar 
er mag niet maar één 
monopolist overblijven.“
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“luisteren is een belangrijke kwaliteit  van een toezichthouder”

alwin Sixma, 

Consumentenbond

“Consumenten moeten 
beschermd worden op het 
gebied van de kabel.”

wim dik, voormalig CEO van kpN

“De consument mag blij zijn dat hij meebtaalt aan de
diensten van morgen!” 

Uit handen van Chris 
Fonteijn ontvingen de 
collegeleden een bijzonder 
boekje met de titel Beelden 
over OPTA. 

Scheidend collegevoorzitter 

jens arnbak spreekt zijn 
zwanenzang uit.

ben verwaayen, CEO bT

“De consument wil wel de voordelen van innovaties, maar 
wil niet de consequenties dragen.” 

hendrik jan de ru,  

allen & Overy

“OPTA moet onduidelijk-
heden wegnemen, bijvoor-
beeld over de definitie van 
interoperabiliteit.”

ferd Crone, Tweede 

kamerlid (pvda)

“Acht jaar regulering heeft 
heel veel goeds gebracht. 
Met de start van sector-
specifieke regulering is één 
regel losgelaten, namelijk: 
Wim Dik regelt alles.” 

Alle aanwezigen: “Een kritische blik op de verhouding 
tussen toezichthouder en marktpartij blijft belangrijk.” 

marjon de heer van Tele2

“Het is niet redelijk als in 
het wholesale-tarief van 
KPn al een innovatiever-
goeding verrekend is.” 
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“Internationale aanpak roamingtarieven zaak van lange adem”

Onbezorgd mobiel bellen
in het buitenland?



INTErNaTIONaal dECEmbEr 2005 Nr 5

Kort gezegd houdt roaming in dat mobiele bellers hun 
toestel in het buitenland kunnen gebruiken zonder 
eerst klant te worden van een buitenlandse aanbieder. 
Edwin Clement, Manager Carrier Relations bij Orange: 
“Om klanten in het buitenland te laten bellen en gebeld 
te laten worden, moet Orange afspraken maken met 
buitenlandse mobiele operators. Dit ‘gastgebruik’ van 
hun netwerk heeft een ander tarief dan bij het bellen en 
gebeld worden via de eigen provider. De kosten die de 
buitenlandse operator maakt, worden doorberekend in 
het roamingtarief dat een nederlandse beller betaalt.” 

altijd bereikbaar

De tarieven voor mobiel bellen in het buitenland zijn 
hoog vergeleken met de nederlandse tarieven. Maar 
volgens Clement ervaren eindgebruikers mogelijk hoge 
tarieven niet altijd als negatief. De gemiddelde mobiele 
beller stelt er blijkbaar prijs op om altijd op een persoon-
lijk mobiel nummer bereikbaar te zijn, waar ter wereld hij 
of zij ook is. Volgens hem verschillen de roamingtarieven 
niet veel met wat een reiziger betaalt om bijvoorbeeld 
vanuit een hotel te bellen. Clement ziet meerdere moge-
lijkheden voor de mobiele gebruiker, zoals het kopen 
van een lokale (prepaid) simkaart of een beltegoedkaart 
voor internationaal bellen. Deze zijn in sommige geval-
len goedkoper maar, zo denkt Clement, bieden niet 
hetzelfde gemak als roamen met de eigen telefoon. 

Met het oog op de hoge tarieven heeft de Europese 
Commissie in oktober van dit jaar een vergelijkings-
site geopend, waarop Europese burgers de tarieven 
voor mobiel bellen in het buitenland kunnen nazoe-
ken en vergelijken (zie kader). Eurocommissaris 
Informatiesamenleving en Media Viviane Reding zei 
bij de oplevering van de website dat de situatie voor 
roaming vanwege de hoge kosten nog steeds onbevre-
digend is. Ook de landelijke politiek kijkt kritisch naar de 
hoge tarieven. Kamerlid Van Dam (PvdA) stelde er in de 
zomer van dit jaar vragen over en heeft gevraagd of het 
wenselijk is om op enige wijze toezicht te houden op de 
roamingtarieven. 

Oneerlijk speelveld

De Europese Commissie heeft in haar aanbevelingen 
voor het nieuwe Europese regelgevend kader een 
aantal relevante markten aangewezen die de nationale 

toezichthouders moeten onderzoeken om te kijken of op 
die markten regulering nodig is. De markt voor roaming 
is er daar één van. Voor het onderzoek naar deze 
markt hebben alle toezichthouders in december 2004 
vragenlijsten verstuurd naar de mobiele operators in hun 
landen. 
OPTA en de European Regulators Group (ERG) startten 
vorig jaar een uitgebreid onderzoek naar roaming. De 
conclusies uit de in mei 2005 gepubliceerde Regulatory 
Policy note van OPTA lijken volgens Orange aan te 
geven dat OPTA er zelf ook nog niet uit is. Orange vindt 
dat de toezichthouders alleen moeten ingrijpen als dat 
nodig is. Clement: “Roamingtarieven moeten bovendien 
op een mondiaal niveau bekeken worden. Je zou een 
oneerlijk speelveld krijgen wanneer je als operator wel 
de afdrachten voor roaming in een bepaald land moet 
doen, maar de prijs ervan niet mag doorberekenen.” 

lange adem

Op dit moment zijn de onderzoeken door de ERG 
afgerond en verwerkt tot een definitieve versie van 
een Common Position. Daaruit is echter niet direct te 
concluderen dat er toezicht moet zijn op de roaming-
markt om de tarieven te verlagen. Minister Brinkhorst 
van Economische Zaken heeft aangegeven weliswaar 
te zien dat mobiel bellen in het buitenland duur is, maar 
zegt dat daar misschien een verklaring voor is. Hij houdt 
vol dat internationale aanpak van roamingtarieven een 
zaak van lange adem is. Orange en de andere mobiele 
operators wachten daarom in spanning af wat de ERG 
en de EU verder gaan doen met mogelijk toezicht op de 
tarieven. 

OPTA is ondertussen druk doende om de nederlandse 
markt voor wholesale-roaming nader te bestuderen, 
dus de tarieven die nederlandse operators in reke-
ning brengen aan buitenlandse providers. De komende 
tijd worden de notificaties van marktanalysebesluiten 
verwacht van een aantal Europese toezichthouders. 
Eventuele regulering door OPTA heeft alleen effect voor 
eindgebruikers van buitenlandse mobiele operators. «
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de Europese Commissie vindt de tarieven voor mobiel bellen in het buitenland erg hoog. zij waarschuwde in een 

persbericht van juli dit jaar consumenten nog voor de hoge kosten van roaming. Ook wil zij meer transparantie brengen in 

de tarieven. maar waarom zijn de tarieven voor roaming zo hoog? vinden mobiele operators de kosten voor het gebruiken 

van buitenlandse netwerken redelijk? moeten toezichthouders de kosten voor roaming aan regels binden ter bescherming 

van de consument? 

TEKST: Martijn Meijers & lourens la roi

De vergelijkingssite van de Europese Unie is sinds 
oktober van dit jaar in de lucht: http://europa.eu.int/
information_society/activities/roaming/index_en.htm.  
De site is bedoeld om Europese burgers inzicht te 
bieden in de tarieven voor mobiel bellen in het buiten-
land. Behalve tarieven geeft deze site ook veel achter-
grondinformatie over roaming.

“alternatieven zijn soms goedkoper, 
maar niet zo gemakkelijk als roamen 
met de eigen telefoon.”



reizen en overstappen

reis gewonnen

De meest gehoorde klacht ging over 
een onderwerp dat ook de landelijke 
pers heeft gehaald. Jeroen de Kam, 
backoffice-medewerker van OPTA: 
“Mensen worden opgebeld door een 
belautomaat, een automatisch oproep-
systeem. Ze krijgen te horen dat ze 
een reis hebben gewonnen en dat ze 
een 9 moeten intoetsen of een duur 
09x-nummer moeten bellen. Doen 
ze dit laatste, dan krijgen ze eerst 
een langdurig keuzemenu. Soms 
wordt er ook om het creditcardnum-
mer gevraagd en wordt er een groot 
bedrag afgeboekt. Uiteindelijk blijkt 
de gewonnen reis niet zo gemakke-
lijk te incasseren.” OPTA heeft geen 
bevoegdheid om hiertegen op te 
treden. Het gebruik van belautomaten 
is echter een vorm van spam. Daar 
kan OPTA wel wat tegen doen, als het 
tenminste gaat om een nederlandse 
verzender.

Effectief tegen dialers

OPTA ontvangt nog steeds veel klach-
ten over ongewenste dialers, hoewel 
het aantal afneemt. Dialers zijn kleine 
programma’s die de computer via de 
modem laten inbellen naar een ander 
nummer. Illegale dialers laten de tele-
foonrekening ongemerkt zeer hoog 
oplopen. Lourens la Roi, projectleider 
aanpak autodialers bij OPTA over de 
klachtenvermindering: “Steeds meer 
mensen hebben breedbandinternet 
en trekken meteen de stekker van 
hun modem eruit. Het wordt daarom 
steeds minder lucratief om dialers 
aan te bieden. OPTA doet ook veel 
aan handhaving. Experts onder-
zoeken computers van gedupeerde 
consumenten en stellen vast om 
welke dialers het gaat. Zij kunnen ook 
nagaan of er voldoende informatie is 
gegeven bij de installatie van de dialer. 
Als dat niet zo is, is de dialer illegaal.” 

De Kam vult aan: “Veel instanties, 
waaronder OPTA, geven uitgebreide 
informatie over preventie. Daarnaast 
publiceert OPTA een zwarte lijst 
van buitenlandse telefoonnummers. 
Als een illegale dialer belt naar 
een buitenlands nummer, komt dat 
nummer op de zwarte lijst. De meeste 
aanbieders maken het nummer dan 
onaankiesbaar. Voor binnenlandse 
nummers kan dat niet zonder dat er 
aantoonbaar sprake is van misbruik 
van dat nummer, dus dat ligt wat 
moeilijker. Al met al lijken deze maat-
regelen vruchten af te werpen.” 

Sneller overstappen

Veel klachten gingen over proble-
men bij telco-telco-migratie. Dit is het 
overstappen naar een andere DSL-
provider of netwerk. (Dit is iets anders 
dan overstappen naar een andere 
Internet Service Provider.) In het 
verleden was overstappen een zeer 
langdurig proces en zat de abonnee 
maandenlang zonder internetaan-
sluiting. Uiteindelijk heeft OPTA KPn 
opgedragen de technische overstap 
binnen 24 uur mogelijk te maken. 
In de praktijk bleven er echter nog 
problemen bestaan. De Kam: “De 
technische overstap naar een andere 
DSL-provider vindt altijd plaats in een 
centrale van KPn. Het systeem dat 
KPn daarvoor gebruikt, kan per lijn 
maar één order tegelijk verwerken. Bij 
het overstappen van de ene naar de 
andere provider kan het voorkomen 
dat een annulatie-order van de oude 
provider de mutatie-order van de 
nieuwe blokkeert.” 

In een overleg met de verschillende 
providers heeft OPTA geïnformeerd 
naar de problemen bij het overzetten 
van klanten. KPn onderzoekt een 
mogelijke oplossing in het aanpassen 
van het ordersysteem. «

wel of niet gewonnen reizen, vervelende dialers en problemen bij het overstap-

pen naar een ander breedbandnetwerk. dat waren de grootste ergernissen 

waarover eindgebruikers de laatste vier maanden bij OpTa hun beklag deden. 

hier leest u wat OpTa eraan doet.

TEKST: Wino Penris
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goed koper door koper 
De eerste woorden die Alexander 
Graham Bell op 10 maart 1876 per 
telefoon sprak, werden door circuit-
geschakelde techniek gedragen. 
Voor een circuitgeschakeld telefoon-
gesprek wordt een tweewegverbin-
ding opgezet die tijdens het hele 
gesprek volledig bezet is - zelfs als 
er even niets wordt gezegd. Omdat 
VoIP het stemgeluid als digitale 
pakketjes door het netwerk stuurt, 
gebruikt VoIP (schaarse) netwerkca-
paciteit op efficiëntere wijze dan zijn 
130 jaar oude voorganger.

Inkomsten tikken door

Hoewel tegenwoordig een steeds 
groter deel van het tussenliggende 
netwerk stem- en dataverkeer op 
digitale wijze draagt, is de koper-
draad die de meeste huizen met 
de lokale nummercentrale verbindt 
primair bedoeld om de analoge stem 
te dragen. Analoge circuitgescha-
kelde telefonie vormt bovendien 
een goede bron van inkomsten voor 
de eigenaar van het vaste net. Het 

1964



TEChNIEk dECEmbEr 2005 Nr 5

19

goed koper door koper 
koperen netwerk dat KPn ooit van 
de Staat overnam, is grotendeels 
afgeschreven en vergt relatief weinig 
onderhoud. Het merendeel van de 
nederlandse huishoudens heeft nog 
steeds een vaste telefoonaanslui-
ting en elke tik die hiermee verbeld 
wordt, levert inkomsten op voor de 
netwerkeigenaar.

kapers op de kust

Als KPn zijn eigen klanten met 
scherpe prijzen naar VoIP lokt, 
lijkt dit ten koste te gaan van zijn 
inkomsten uit het traditionele net. 
Toch moet KPn wel, omdat zowel 
de kabelaars als ADSL-partijen 
(met ontbundelde toegang tot de 
aansluitlijn van KPn) concurrerende 
VoIP-diensten in de markt zetten. 
Zij bieden de meest toegankelijke 
vorm van VoIP. De eindgebrui-

TEKST: jonas rosenstoK

In het vorige nummer legde Connecties uit hoe voice over Ip (voIp) in zijn werk 

gaat. Inmiddels heeft kpN van OpTa meer vrijheid gekregen om zijn voIp-

aanbod scherp in de markt te zetten. wat zijn de gevolgen van de razendsnelle 

opkomst van voIp voor het traditionele vaste net? wat betekent de modernise-

ring voor het laatste stukje koper?

ker hoeft slechts de oude kabel 
of ADSL-modem door de nieuwe 
(VoIP-geschikte) modem te vervan-
gen, waarna hij kan bellen met de 
normale telefoon zoals hij gewend is. 
Wie over een computer met een 
snelle internetaansluiting beschikt, 
kan ook een op software gebaseerde 
vorm van VoIP gebruiken. Skype is 

een bekend voorbeeld, maar ook 
reuzen als Google en Microsoft 
omarmen deze groeimarkt. Aan hun 
strategie ligt de veronderstelling ten 
grondslag dat VoIP de toekomst van 
het bellen is. Het gevolg van deze 
grote toename aan alternatieven 
is de zogeheten ‘leegloop van het 
vaste net’. Langzaam maar zeker 
maken steeds minder mensen nog 
gebruik van het ouderwetse circuit-
geschakelde netwerk.

laatste staartje blijft

Hoewel deze leegloop op korte 
termijn verlies van inkomsten kan 
betekenen voor KPn, wordt bellen 
wél goedkoper terwijl KPn zijn 
concurrentiepositie verbetert. Het 
netwerk van KPn is al grotendeels 
gemoderniseerd. Alleen de buitenste 
schil van dat netwerk - het laatste 
stukje tot de eindgebruiker - is nog 
ouderwets van koper. Zolang er nog 
weinig alternatieven bestaan voor dat 
laatste stukje, heeft KPn een belang-
rijke troef in handen. ADSL en VoIP, 
of het nou door KPn of een concur-
rent wordt verzorgd, moet namelijk 
toch door het koperdraadje naar de 
klant. Zodoende genereert het over-
gebleven stukje oud net nog steeds 
inkomsten voor KPn - en wordt het 
bovendien efficiënter benut. «

1979 1999 2008?

“kabelaars en adSl-
partijen zien voIp als de 
toekomst van het bellen.”

“het overgebleven stukje koper levert nog steeds 
inkomsten op.”



  pieter kalbfleisch
Voorzitter Raad van Bestuur NMa

welk communicatiemiddel spreekt je het meeste aan en 

waarom? 

Het persoonlijke gesprek, interactie! Communicatie is: twee 
personen en wat daartussen gebeurt. De boodschap moet 
overkomen. Er zijn niet per se woorden nodig. Body langu-
age is ook in het werk relevant. Ik kijk heel bewust naar 
mijn gesprekspartners en leer dagelijks van het communi-
ceren met anderen.

Communicatie is meer dan alleen de middelen. wat bete-

kent communicatie voor jou?

Het wezen van communicatie is het belang van echt 
contact: neem de tijd om te luisteren, erover na te denken 
en dan te reageren. Dat kan snel, maar je moet échte inte-
resse hebben in het onderwerp en in de ander. Doel van 
communicatie is understanding, geen misverstanden. 

hoe communiceert...

“Ik leer dagelijks van het  
communiceren met anderen.”
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Dit tweerichtingsverkeer, de dialoog, vind ik belangrijk. Ik 
ben er trots op dat de nMa voor de Kordès-trofee is uitge-
roepen tot best practice voor haar omschrijving van de 
dialoog met haar omgeving.  

brieven schrijven doen we nauwelijks meer. Is brieven 

schrijven achterhaald? Schrijf je nog wel eens een brief? 

Ik schrijf áltijd handgeschreven brieven over persoonlijke 
kwesties. Met de pen die ik voor mijn achttiende verjaardag 
kreeg, een traditioneel kado voor een traditionele bezig-
heid. Schrijven betekent dat je even de tijd voor iemand 
neemt. 

de technologie ontwikkelt zich razendsnel en de keuze-

mogelijkheden voor de consument worden steeds groter. 

welke keuzes maak je zelf als het gaat om communicatie?

De mail is een ideáál communicatiemiddel, het gaat 
razendsnel. Risico kan zijn dat je onzorgvuldig wordt in je 
taalgebruik. Dat lokt het medium zelf uit. Ik prefereer het 
gesprek, als het moet per telefoon. Met een mobiel bel je 
tegenwoordig veel makkelijker en sneller iemand op.

Is er de laatste decennia iets veranderd in de manier 

waarop mensen met elkaar communiceren? 

Het gaat veel sneller, de neiging kan bestaan tot slordiger 
communiceren, meer onduidelijkheden en onvolledigheid. 
Ik probeer dat te ondervangen door vaak af te stemmen, te 
checken of de boodschap wederzijds overkomt. Ik beant-
woord íedere mail die ik krijg, al is het met ‘okee’. Dat geeft 
aan dat ik de boodschap heb begrepen en er wat mee doe. 

welke toekomst voorspel je voor de ontwikkeling van 

communicatie? 

Ik merk dat mensen vaak bij een kop koffie de zaken nog 
eens rustig door willen spreken. De technische ontwikkelin-
gen zijn fantastisch, maar bij communicatie gaat het in de 
eerste plaats om de mensen en dan pas om de zaak. Mijn 
communicatie wordt bepaald door wat technisch mogelijk 
is, maar ik blijf brieven schrijven. Ik stuurde mijn medewer-
kers ieder jaar een handgeschreven kerstkaart. Dat kost 
tijd en moet ik inplannen, maar doe ik bewust omdat het 
getuigt van mijn betrokkenheid.

hoe communiceert pieter kalbfleisch?

Zo duidelijk en direct mogelijk! «
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