
�Beelden over OPTA

Voorwoord
Bij een afscheid hoort een terugblik. Maar OPTA is een ex-

ante toezichthouder die zich juist kenmerkt door vooruit te 

kijken. Het ligt daarom voor de hand dat bij gelegenheid van 

het afscheid van het eerste college van OPTA zowel naar het 

verleden als de toekomst wordt gekeken. Dat wordt dan ook 

volop gedaan in het boekje dat u in handen hebt. 

Teruggeblikt wordt er op de start van OPTA, die met een 

soms moeizaam gewenningsproces gepaard ging in de 

telecommunicatiesector en de postwereld. Oude zekerhe-

den vervielen, nieuwkomers roken kansen en rammelden 

aan de poort, zowel van de voormalige monopolisten, als 

van OPTA. De consument kreeg meer keus in communica-

tiediensten, tegen steeds betere kwaliteit. De opkomst van 

internet en de voortschrijdende technologische mogelijk-

heden zorgen ervoor dat de sector in een constante staat 

van dynamiek verkeert. De elektronische communicatie is 

een fundamentele pijler onder de internationale kennis-

economie. OPTA, de eerste economische markttoezicht-

houder van Nederland, heeft zich temidden van dit tumult 

een vaste plaats weten te veroveren, die gelukkig door 

een groot aantal van de geïnterviewden positief wordt 

beoordeeld. 

Hoe nu verder? Van verschillende kanten wordt opgemerkt 

dat OPTA op de drempel van een nieuwe fase staat. Door 

de bereikte resultaten en de nieuwe Telecommunicatiewet 

is er minder toezicht en aandacht voor details nodig, zo 

wordt opgemerkt. De technologie ondermijnt de centrale 

plek van het traditionele vaste telefonienet, convergentie 

van diensten is de nieuwe trend. Daarentegen staat de 

postmarkt nog een grote liberaliseringslag te wachten. 

Spannende tijden dus voor OPTA, met volop uitdagingen 

voor de medewerkers en voor mij als nieuwe collegevoor-

zitter.

Dit boekje is een eerbetoon aan het oude college van 

OPTA. Ik spreek mijn grote respect en dankbaarheid uit 

in de richting van Jens Arnbak. Als collegevoorzitter heeft 

hij OPTA, soms tegen alle stromen in, ontwikkeld tot de 

professionele en gerespecteerde organisatie die zij nu is. 

Hij werd daarin actief bijgestaan door Lilian Gonçalves-Ho 

Kang You en Herman van Karnebeek, die in de komende 

tijd het college verlaten. Zij drieën hebben OPTA gevormd 

en zich ingespannen voor betere concurrentie en meer 

keuzevrijheid voor de consument. Dat is wat mij betreft de 

blijvende opdracht voor OPTA.

 

Ik wens u veel leesplezier toe!

Chris Fonteijn

Collegevoorzitter
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‘‘ In 2007 wordt de postmarkt geliberaliseerd. 

Op dit moment is er een nieuwe Postwet in de 

maak die de Europese harmonisatie van deze markt regelt. 

OPTA heeft sterk bijgedragen aan de opinievorming over 

een vrije postmarkt. Maar bij post is het, anders dan op de 

markt voor elektronische communicatie, belangrijk dat 

OPTA zich terughoudender opstelt: van marketmaker naar 

marketwatcher. Concurrentie op de postmarkt ontwikkelt 

zich nu al snel en zal na de volledige liberalisering een 

vlucht nemen.

Onze relatie is niet altijd makkelijk geweest. Een aantal 

jaar geleden was de rol van OPTA nogal verwarrend. Ze 

had zowel de ambitie om regels te maken als het toezicht 

op die regels te handhaven. Haar taken zijn inmiddels 

duidelijker. Bovendien profiteren we van het feit dat we op 

tijd de dialoog met elkaar zijn aangegaan. We weten wat er 

bij elkaar leeft.

De postmarkt is een ander speelveld dan de markt voor 

elektronische communicatie. OPTA heeft de telecommarkt 

voor een groot gedeelte gemaakt. Maar een breekijzer-

functie is voor de postmarkt helemaal niet nodig. Zodra de 

poort openstaat, komt de concurrentie vanzelf. En wel van 

erkende postbedrijven uit het buitenland. Dat zie je nu al 

met twee landelijk opererende concurrenten.

Het is daarom belangrijk dat de postmarkt in heel Europa 

gelijktijdig wordt geliberaliseerd. Als de Nederlandse 

markt open is voor nieuwe aanbieders en andere markten 

nog gesloten zijn, zorgt dat voor oneerlijke concurrentie. 

Buitenlandse partijen mogen dan de Nederlandse markt 

op, terwijl wij vanuit Nederland niet kunnen profiteren 

van hun thuismarkten. Alle grote postbedrijven moeten 

dezelfde kansen hebben in Europa, het zogenaamde ‘level 

playing field’. Ik vind het vooral heel spannend hoe het 

straks in Engeland, Duitsland en Frankrijk gaat.

Regulering vooraf is op de postmarkt niet nodig. Maar 

waakzaamheid is geboden. De markt kenmerkt zich door 

dalend postverkeer en toenemende concurrentie. Ik hoop 

dat OPTA daarvan doordrongen is. In tegenstelling tot 

de telecommarkt, die groeit, krimpt de postmarkt door 

gebruik van e-mail en internet. 

De taart wordt kleiner, maar moet vanaf 2007 wel over 

meer spelers worden verdeeld. We zijn in Nederland 

gewend aan relatief lage prijzen en hoge kwaliteit. Willen 

we kwaliteit kunnen blijven bieden terwijl we ook de con-

currentie met andere partijen aangaan, dan is flexibiliteit 

ten opzichte van onze dienstverlening noodzakelijk. Denk 

hierbij aan minimale lasten en creatieve oplossingen. De 

post kan bijvoorbeeld ook vier of vijf dagen per 

week worden bezorgd in plaats van zes.

“Als de poort openstaat, komt de  
concurrentie vanzelf”
Peter Bakker, CEO TNT

‘‘
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‘‘ De markt voor elektronische communicatie 

ontwikkelt zich snel. Zaken als consumen-

tenbescherming en een veilige informatiemaatschappij 

worden steeds belangrijker. Hier ligt voor OPTA een 

nieuwe uitdaging. Daarnaast zal zij er als toezichthouder 

voor moeten waken dat er opnieuw één dominant netwerk 

ontstaat. Dat gevaar is niet denkbeeldig nu de markten 

van telefonie, internet en tv integreren. Het gaat erom een 

evenwicht te vinden tussen innovatie van de markt en de 

waarborg van consumentenbelangen. 

OPTA is in korte tijd uitgegroeid tot gezaghebbend 

toezichthouder op de markten voor elektronische com-

municatie en post. Er zijn veel nieuwe aanbieders op 

de communicatiemarkt gekomen. Het opleggen van 

toegangsverplichtingen en tariefregulering heeft positieve 

effecten gehad op de concurrentie. Consumenten kunnen 

kiezen uit een veelheid aan diensten en aanbieders en hoe-

ven minder te betalen voor vaste telefonie, mobiel bellen 

en breedband. 

Inmiddels speelt convergentie van netwerken en diensten 

een steeds grotere rol. Er is telefonie via de kabel, tv via 

ADSL en de mobiele telefoon geeft toegang tot internet. 

Verschillende marktspelers die eerst allemaal in een klein 

afgebakend gebied opereerden, betreden nu elkaars terrein 

en gaan concurreren. OPTA moet deze ontwikkeling bevor-

deren en zorgen dat deze concurrentie alle ruimte krijgt.

Echte concurrentie betekent dat consumenten makkelijk 

kunnen overstappen van de ene naar de andere aanbieder. 

Alleen dan profiteren zij werkelijk van nieuwe diensten en 

lagere prijzen. En ook marktpartijen ondervinden dán pas 

echte concurrentie. Goede consumentenbescherming is in 

zo’n omgeving cruciaal. Ook hier ligt een taak voor OPTA. 

Waakzaamheid is geboden in het geval van zaken als 

cybercrime, spam en virussen. Door de snelle technologi-

sche ontwikkelingen worden we steeds vaker gewezen op 

de kwetsbaarheid van onze informatiemaatschappij. OPTA 

kan met een effectieve handhaving van het spamverbod 

bijdragen aan meer veiligheid. 

OPTA’s grootste uitdaging is om binnen de dynamische 

elektronische communicatiesector publieke belangen 

zodanig te borgen dat marktwerking en innovatie niet 

worden tegengehouden, maar juist tot grote bloei komen. 

Het nieuwe reguleringskader voor de elektronische 

communicatiemarkt biedt OPTA de nodige flexibiliteit 

om op deze ontwikkelingen in te spelen. Vanaf 2007 is er 

bovendien het toezicht op een volledig geliberaliseerde 

postmarkt. Consumenten moeten kunnen vertrouwen op 

tijdige en correcte postbezorging en de zekerheid van het 

briefgeheim. De postmarkt zal weliswaar een veel lichtere 

vorm van regulering kennen, maar OPTA staat op beide 

markten voor dezelfde taak. Zij moet haar prioriteiten en 

besluiten snel en duidelijk aan de markt bekend maken 

en effectief samenwerken met de NMa zodat 

goed toezicht gegarandeerd blijft.

“We moeten inzetten op een veilige  
informatiemaatschappij”
Laurens Jan Brinkhorst, minister van Economische Zaken

‘‘
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‘‘ Nederland moest even wennen toen OPTA 

in 1997 werd opgericht. We komen allemaal 

van de oude zwarte bakelieten telefoon, zonder veel keus. 

En het ging toch goed zo? Waarom zou de telecommarkt 

gereguleerd moeten worden? We hadden heel wat uit te 

leggen over ons bestaansrecht. Het was de pioniersfase. 

Internet stond nog in de kinderschoenen en op de markt 

voor vaste en mobiele telefonie was KPN de grootste 

marktpartij. Nieuwe partijen hadden weinig kans. Onder-

handelingen verliepen moeizaam. En toen kwam daar 

ineens een toezichthouder. We hebben elkaar de eerste 

tijd echt moeten aftasten. 

Het college heeft in die beginperiode behoorlijk wat lef  

getoond. Het zette OPTA op de kaart en trad vaak 

eigenzinnig op. En daar plukken we nu de vruchten van. 

Een goed voorbeeld is het regelen van toegang tot het 

aansluitnet van KPN nog vóórdat daar in Europa geharmo-

niseerde regels voor waren. Dat is vooruitzien. 

Inmiddels is de situatie behoorlijk veranderd. Het be-

staansrecht van OPTA wordt niet meer betwist. We hebben 

duidelijk wat bereikt. Het net van KPN is voor verschillende 

marktpartijen toegankelijk tegen betaalbare tarieven. 

Daarnaast heeft een aantal marktpartijen eigen infrastruc-

tuur aangelegd. Bovendien bieden kabelexploitanten ook 

andere diensten dan alleen televisie aan. Kortom, er is 

concurrentie. En de consument profiteert. 

OPTA is zelf ook professioneler geworden. Er zijn ef-

fectievere geschilprocedures en we anticiperen beter op 

zaken door beleidsregels te maken en bijvoorbeeld door 

het oprichten van het Economisch Analyse Team. Dit team 

spreekt vroegtijdig en informeel met belanghebbenden 

over belangrijke economische vraagstukken.

Uiteindelijk zijn we er om onszelf overbodig te maken, 

maar voorlopig is onze rol nog niet uitgespeeld. We hande-

len terughoudend ten opzichte van concurrerende mark-

ten, zoals de markt voor breedband, en nieuwe markten 

kunnen zich ontwikkelen. Maar infrastructuurconcurrentie 

houden we nauwlettend in de gaten. Nu de bestaande 

infrastructuur op een hoger niveau wordt gebracht en we 

te maken hebben met convergentie - het bundelen van 

diensten op het gebied van telecom, media en ict - moeten 

we oppassen. Overregulering belemmert innovaties, te 

vroeg loslaten betekent echter dat andere partijen uit de 

markt worden weggedrukt en er nieuwe monopolieposi-

ties ontstaan. Het gaat erom de juiste balans te vinden.

In de toekomst krijgen we ook te maken met het groeiend 

belang van content. Denk bijvoorbeeld aan wereldwijd ga-

men via breedband of mobiele netwerken en interactieve 

maatwerk-tv zowel via breedbandnetten als de kabel. We 

zullen dus wellicht het pad van de omroepen gaan kruisen. 

Dat is een heel nieuw terrein. Maar pionieren 

zit ons in het bloed.

“Onze rol is voorlopig nog niet  
uitgespeeld”
Christa Cramer, sectorleider Breedband en Huurlijnen bij OPTA

‘‘
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‘‘ Hoe ver moet je gaan als toezichthouder? 

Volgens mij is dat de belangrijkste vraag voor 

OPTA. OPTA is een breekijzer geweest voor de telecom-

markt. Maar OPTA heeft daarbij ook vaak de uiterste gren-

zen opgezocht en je kunt je afvragen of dat logisch is voor 

een bestuursorgaan. De markt redt zich inmiddels prima. 

OPTA kan nu dus terughoudender zijn en meer overlaten 

aan het algemeen mededingingsrecht. 

De functie van breekijzer ligt OPTA goed. Zorgen dat er 

meer concurrentie komt, dat een markt zich ontwikkelt. 

OPTA heeft zich vanaf het begin met veel enthousiasme 

aan haar taak als toezichthouder gewijd. Maar inmiddels 

zijn er - mede door haar toedoen - markten ontstaan die 

vanzelf concurreren en ook hun eigen problemen oplos-

sen. Regulering is dus veel minder vaak nodig dan vroeger. 

In het geval van oneerlijke concurrentie is er altijd het 

algemeen mededingingsrecht, achteraf. 

Innovatie is noodzakelijk voor goede marktwerking. Alleen 

door te vernieuwen kunnen bedrijven met elkaar blijven 

concurreren. Ook voor een grote marktpartij als KPN is 

innovatie van levensbelang. OPTA heeft zich altijd tot in 

detail met KPN bemoeid. Soms terecht, maar vaak schoot 

zij daarin ook te ver door. De telecommarkt heeft nu een 

flexibeler toezichthouder nodig die meer ruimte laat voor 

innovatie en alleen ingrijpt als daar daadwerkelijk een 

noodzaak voor is. 

OPTA’s neiging tot reguleren kan natuurlijk voortkomen uit 

het feit dat zij niet zelf het algemene mededingingsrecht 

kan toepassen en niet meer bevoegd is om op te treden als 

zij niet vooraf regels stelt. De Britse toezichthouder Ofcom 

mag, anders dan OPTA, ook het algemene mededingings-

recht toepassen als ex ante-regulering bepaald misbruik 

niet heeft voorkomen. Bij ons is voor handhaving van het 

mededingingsrecht altijd de NMa nodig. Een fusie tussen 

OPTA en de NMa zou hier een oplossing kunnen bieden. 

De komende tijd krijgt OPTA te maken met nieuwe 

uitdagingen. Er is nog steeds veel wantrouwen jegens 

KPN, maar KPN is nu nog maar één van de spelers. De 

markt verschuift radicaal. Tal van andere partijen kunnen 

door de technologische ontwikkelingen hun marktpositie 

razendsnel versterken. Denk aan internettelefonie of msn 

in plaats van gewoon bellen. In het Amerikaanse bedrijfsle-

ven wisselen veel werknemers al informatie met elkaar uit 

in online chatsessies. 

De vraag is: hoe belangrijk blijft gewone telefonie en hoe 

kunnen marktpartijen klanten met behulp van nieuwe 

diensten overhevelen naar internet? Infrastructuurcon-

currentie is noodzakelijk. En die komt alleen tot stand als 

bedrijven kunnen innoveren en regulering 

geen spoorboekje is, maar een vangnet.

“Regulering moet geen spoorboekje zijn”
Peter Eijsvoogel, advocaat en partner bij Allen & Overy

‘‘
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‘‘ De liberalisering van de markt voor elektroni-

sche communicatie heeft de consument veel 

opgeleverd. Meer keuze, lagere tarieven en nieuwe elektro-

nische diensten. Maar de ontwikkelingen gaan razendsnel. 

Ook in het tijdperk van convergentie zullen we de consu-

ment keuzevrijheid en duidelijkheid moeten bieden. Ik ben 

daarom blij dat het ministerie van Economische Zaken met 

een actieplan komt. Alleen transparante en klantgerichte 

dienstverlening zorgt voor consumentenvertrouwen. Het 

is belangrijk dat niet de techniek, maar de functionaliteit 

centraal staat. Hier ligt een nieuwe uitdaging voor OPTA.

Consumenten houden zich niet bezig met verschillende 

technieken en infrastructuren. Die denken alleen: ik wil nu 

bellen met ma of ik wil straks die voetbalwedstrijd op tv 

zien. Ze willen gewoon waar voor hun geld. Convergentie 

– het gebundeld aanbieden van tv, telefoon en internet – 

maakt het er voor consumenten niet duidelijker op. Veel 

aanbieders bieden een totaalpakket aan, terwijl consu-

menten vaak niet begrijpen wat de gebundelde dienst-

verlening precies inhoudt, hoe ze die moeten vergelijken 

en waarvoor zij betalen. Termen als triple play, VoIP en 

IP-tv, die zijn komen overwaaien uit Sillicon Valley, zijn de 

meeste mensen onbekend.

Nieuwe technieken volgen elkaar in rap tempo op. Het 

is dan ook begrijpelijk dat regelgeving en toezicht zich 

vooral daarop concentreren. Maar minstens zo belangrijk 

is het gebruik van al die nieuwe producten en diensten.

Consumenten moeten vertrouwen krijgen in die nieuwe 

markt. Alleen eerlijke en duidelijke informatie, concurre-

rende prijzen en het waarborgen van keuzevrijheid kunnen 

dat vertrouwen realiseren.

Het actieplan ‘Een slimme consument in een snelle markt’ 

van het ministerie van Economische Zaken is een goede 

stap. De minister wil met grote aanbieders afspraken 

maken over een basisniveau van notaspecificatie. In het 

actieplan staat duidelijke taal over internetvoorwaarden 

en kwaliteit van mobiele telefonie. Ten slotte moeten er 

objectieve en actuele gegevens beschikbaar komen over 

de kwaliteit van de geboden diensten. Consumenten wil-

len bijvoorbeeld weten hoe snel hun internetaansluiting 

is, welk dekkingsgebied een mobiele telefonieaanbieder 

heeft en wat er aan veiligheid wordt gedaan. 

Als toezichthouder is OPTA medeverantwoordelijk voor 

deze zaken. Zij kan ervoor zorgen dat de consument 

centraal staat en dat partijen, al dan niet gedwongen, 

zelf goede en transparante informatie verstrekken aan de 

consument. Aanbieders zullen daar in beginsel misschien 

niet blij mee zijn, maar uiteindelijk wordt transparantie 

de norm en gaan marktpartijen deze norm gebruiken om 

zich van elkaar te onderscheiden. Dat kan veel 

betekenen voor een concurrerende markt.

“OPTA kan veel betekenen voor  
de consument”
Klaske de Jonge, directeur Consumentenbond

‘‘
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‘‘ OPTA is een tijger met scherpe tanden die 

niet bang is om af en toe te bijten. Daardoor 

hebben we nu een telecommarkt die beter concurreert. 

Maar de markt blijft in ontwikkeling en het is belangrijk om 

snel op die nieuwe markt te kunnen inspelen. Van mij mag 

OPTA meer een regulatorsfunctie krijgen. Die is noodzake-

lijk om in de pas te blijven met nieuwe trends en technie-

ken. En om de macht van netwerkeigenaren aan banden te 

kunnen leggen.

Marktwerking laat ruimte voor nieuwe aanbieders. Maar 

het moet ook rendabel worden voor deze partijen om te 

investeren in een alternatief netwerk. Er is wel concurrentie 

op dienstenniveau maar niet op het gebied van infrastruc-

tuur. KPN heeft nog steeds de aansluitnetten in handen. 

Dat andere partijen toegang kunnen huren is niet ideaal, 

daardoor behoudt KPN een machtspositie.

Het telefoonnet en de kabel maken op dit moment de 

dienst uit. Wat er met draadloze netwerken als het mobiele 

netwerk en Wifi gebeurt is nog niet zeker. De ontwikke-

lingen gaan zo razendsnel dat OPTA die bijna niet meer 

kan bijbenen. Daarom zou zij meer een regulatorsfunctie 

moeten krijgen, dan kan zij zelf bepaalde regels opstel-

len. Nu maakt zij marktanalyses, maar voordat zij op 

basis daarvan kan ingrijpen zijn we een paar jaar verder. 

Neem de kabelmonopolisten, die kunnen al een tijd hun 

eigen gang gaan en hebben daardoor een voorsprong op 

eventuele concurrenten. Netwerkeigenaren zijn nog steeds 

oppermachtig. 

Gek genoeg moeten eerlijke concurrentie en liberalisering 

van de markt het in Nederland meer hebben van de linkse 

dan van de rechtse partijen. Een rechtse partij als de VVD, 

in wezen pleitbezorger van een vrije markt en eerlijke 

mededinging, is te veel bezig met de gevestigde belangen 

van grote bedrijven. Binnen de PvdA vinden we eerlijke 

concurrentie heel belangrijk. Maar het gaat ons vooral om 

de consument. Die moet wel echt de keuze blijven houden. 

Veel aanbieders bieden inmiddels een totaalpakket van 

internet, telefonie en tv. Voor de consument is deze dienst-

verlening niet transparant. Hij weet niet wat hij precies 

koopt. OPTA zal zich nog harder moeten gaan maken voor 

de consument.

Het is jammer dat OPTA zich de laatste tijd wat rustig 

houdt. Ik bewonderde de vechtersmentaliteit van een 

aantal jaar geleden. De minister wil niet dat OPTA zich met 

het beleid bemoeit, maar OPTA moet die strijd gewoon 

weer aangaan. Een regulatorsfunctie én een fusie met het 

Commissariaat voor de Media – tv en internet zijn straks 

immers één - bieden de consument de beste 

bescherming.

“Liberalisering moet het meer van linkse 
dan van rechtse partijen hebben”
Martijn van Dam, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA

‘‘



1�Beelden over OPTA

‘‘ OPTA is ambitieus. Wil het beste jongetje 

van de klas zijn in de groep van Europese 

toezichthouders. Dat is natuurlijk mooi, maar je moet 

wel oppassen voor overregulering, want dat verlamt de 

markt. Concurrentie kan best tot stand komen zonder al te 

veel overheidsingrijpen. Kijk maar naar de markten voor 

mobiele telefonie en breedband. Ik pleit daarom voor dere-

gulering. De concurrentie vanuit nieuwe markten is groot. 

Het is belangrijk dat OPTA zich dat realiseert. Regulering 

van telefonie is een achterhoedegevecht. 

OPTA heeft in de acht jaar dat zij bestaat een centrale rol 

opgeëist. Zij heeft zich voortdurend ingespannen voor 

een strikte uitvoering van de Telecommunicatiewet en 

de spelers op de telecommarkt hebben de weg naar de 

toezichthouder altijd goed kunnen vinden. De concurren-

tie op deze markt kan zich echter best redden zonder al te 

veel overheidsingrijpen. Dat bewijzen de markt voor mo-

biele telefonie en breedband wel. Deze markten hebben 

zich ontwikkeld zonder al te veel regels en de Nederlandse 

telecommarkt is nu de meest concurrerende markt binnen 

Europa.

Chatten, mobiel bellen en SMS-en winnen aan populariteit. 

Er wordt steeds minder gebeld met de vaste telefoon. 

Het communicatiepatroon van de consument verandert 

radicaal. Ook zie je dat de IP-technologie de markt op zijn 

kop zet. Straks kan iedere dienst via ieder netwerk worden 

aangeboden. Kabelaars gaan hun kabeltelevisienetwerken 

gebruiken voor VoIP, terwijl wij IP-tv gaan leveren. Ook 

hoef je geen eigen netwerk meer te hebben om toch tele-

foniediensten aan te kunnen bieden. Kijk bijvoorbeeld naar 

een bedrijf als Google dat nu ook VoIP ontwikkelt. 

Het huidige toezicht focust zich nog steeds sterk op de 

regulering van vaste telefonie. Maar die visie is inmid-

dels achterhaald. OPTA kan beter tijd en energie steken 

in nieuwe ontwikkelingen en zaken als de bestrijding 

van spam, veiligheid en consumentenbescherming. De 

komende jaren zal er veel geïnvesteerd moeten worden 

in IP-gebaseerde netwerken. Voor OPTA is het belangrijk 

om een balans te vinden tussen een gunstig investerings-

klimaat enerzijds en concurrentietoezicht anderzijds. Dit 

geldt trouwens ook voor de andere Europese toezichthou-

ders. Wil de telecomsector zich verder kunnen ontwikkelen 

dan moet die geen gedetailleerde regelgeving krijgen 

opgedrongen. 

Infrastructuurconcurrentie is noodzakelijk. Maar terug-

houdendheid in het toezicht hierop is absoluut geboden. 

Geef OPTA een dereguleringstarget. Kijk bijvoorbeeld naar 

Ofcom, de Britse toezichthouder. In hun jaarverslag is de-

regulering het eerste woord dat je tegenkomt. 

Zichzelf overbodig maken. Dat is de uitdaging 

voor OPTA.

“Zichzelf overbodig maken, dat is de  
uitdaging voor OPTA”
Ad Scheepbouwer, CEO KPN

‘‘
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‘‘ Europe wants to require a reliable, up-to-date 

and ubiquitous broadband network structure 

across the Union. The future challenges for regulators 

– including OPTA – are related to this pursuit of a single 

market for e-communications and to the review of the 

Regulatory Framework for electronic communication 

networks and services that will take place in 2006. One of 

the main goals of this European framework is to re-focus 

regulation, and to withdraw regulation as competition 

becomes effective.

It is important to see the whole ICT sector as tied to a 

European strategy of growth and employment and the 

realization of a knowledge based society. Naturally, com-

petition is the basic instrument to create more growth. To 

ensure competition in a liberalized network industry and to 

protect the investments life cycle, the regulatory frame-

work must be stable and predictable. However, regulation 

should not be used as part of an industrial policy of some 

sort, but to remove distortions and to ensure a level play-

ing field, in order to encourage sustainable competition. 

This is one of the greatest challenges as I see it.

Regulation in Europe is currently very much focussed on 

markets, and not so much on networks or technologies. 

However, competing companies must be able to deliver 

services using their own infrastructures, without depen-

ding on access provided by stronger competitors. In mar-

kets where replication of the infrastructure has occurred 

regulation can be phased out in the long run. Regulators 

can facilitate this development by ensuring consistent 

pricing.

Of course, the European Regulators Group itself will also 

have to adapt to new regulatory challenges brought for-

ward by technological innovations and subsequent chan-

ges of market conditions. OPTA has a very academic but at 

the same time also very frank approach to the regulatory 

issues we have discussed in the past. I remember Jens 

Arnbak stressing the need for a regulator to sometimes use 

the ‘quick and dirty’ approach. These were the words of a 

pragmatic regulator rather than a university professor. In 

my view, OPTA has played a significant role in establishing 

and developing the ERG over the years. OPTA comes up 

with new ideas for approaches to different issues. I since-

rely hope that the next OPTA committee will 

continue along these lines.

“Sometimes we need a ‘quick and dirty’ 
approach”
Jørgen Abild Andersen, voorzitter European Regulators Group

‘‘
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‘‘ Nu er effectieve concurrentie is op de markt 

voor elektronische communicatie, breekt 

voor OPTA een nieuwe fase aan. De markt wordt steeds 

internationaler en moet de ruimte krijgen voor groei en 

vernieuwing. Nauwere samenwerking tussen Europese 

toezichthouders is essentieel op deze markt. En alleen door 

doelmatige en transparante regulering scheppen we de 

voorwaarden voor vrije concurrentie. 

OPTA speelt, als onafhankelijke toezichthouder, een cru-

ciale rol in het tot stand brengen en vrijwaren van eerlijke 

mededinging in de elektronische communicatiesector en 

de postsector. Regulering in deze sectoren is geen doel op 

zich, maar een instrument om het liberaliseringsproces op 

een geleidelijke manier te laten verlopen. 

De afgelopen jaren heeft regulering zich vooral gericht 

op het openbreken van markten en het aanmoedigen en 

toelaten van nieuwe aanbieders. Inmiddels hoeft OPTA de 

markt niet langer vooraf te reguleren, maar zal zij zich meer 

moeten richten op de analyse van verschillende deelmark-

ten. Het is belangrijk om per markt, op grond van principes 

uit het mededingingsrecht, doelgericht te bekijken of 

sectorspecifieke regelgeving nodig is. Als een markt zich-

zelf reguleert, kan en moet sectorspecifieke regelgeving 

worden opgeheven. De beste regelgeving maakt zichzelf 

uiteindelijk overbodig. 

Door de liberalisering van de Europese telecommarkt zijn 

er inmiddels veel Europese marktpartijen ontstaan. Dit zijn 

spelers die niet meer aan één geografische markt gebon-

den zijn. Zij kunnen zich internationaal ontwikkelen en dat 

komt onze economie ten goede. Bedrijven innoveren en 

investeren. Regelgeving mag die ontwikkeling uiteraard 

niet tegenhouden. Het is daarom belangrijk dat er in Eu-

ropa duidelijke en transparante regelgeving is en dat aan 

ondernemingen rechtszekerheid wordt geboden. Zo weet 

de markt waar zij aan toe is en laten kaders ruimte voor 

groei en vernieuwing. 

Ik vind het positief dat nationale regulatoren in de elek-

tronische communicatiesector steeds meer internationaal 

samenwerken. Europese  regelgeving voorziet op grond 

van het Europese mededingingsrecht in een gemeen-

schappelijke benadering van de regulering. De Europese 

Commissie waakt hierbij over consistentie en coherentie. 

OPTA speelt internationaal een voortrekkersrol. Wanneer 

een nationale regulator de Europese Commissie consul-

teert over de resultaten van zijn marktanalyses en voorge-

nomen regulering, hebben ook de nationale regulatoren 

uit andere lidstaten de gelegenheid om hierover opmer-

kingen te maken. OPTA is tot nu toe de enige regulator die 

van deze mogelijkheid gebruik gemaakt heeft. OPTA hecht 

aan een transparant en open debat dat de kwaliteit van de 

regulering in Europa ten goede komt. En dat is 

geheel in mijn lijn.

“Europa moet ondernemingen  
transparantie en rechtszekerheid bieden”
Neelie Kroes, Eurocommissaris voor mededinging
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‘‘ OPTA is de eerste echte markttoezichthou-

der. Deze rol heeft zij stevig neergezet: de 

gewenste marktwerking is verbeterd. Nu de nieuwe Tele-

communicatiewet van kracht is, kunnen OPTA en de NMa 

nog effectiever samenwerken. De nieuwe wet sluit beter 

aan bij de regels van het algemeen mededingingsrecht en 

zorgt ervoor dat OPTA meer ruimte krijgt om haar taken als 

toezichthouder uit te oefenen. 

OPTA heeft de markt letterlijk opengebroken door KPN 

aan te merken als partij met aanmerkelijke marktmacht op 

bijvoorbeeld de markt van vaste openbare telefonie en de 

huurlijnen. Ook heeft OPTA bijgedragen aan de concur-

rentie door KPN te verplichten op redelijke voorwaarden 

meerdere marktpartijen op hetzelfde netwerk toe te laten. 

De consument profiteert hierdoor van gunstige gespreks-

tarieven.

Telecommunicatie ontwikkelt zich steeds verder. Produc-

ten en diensten innoveren. OPTA heeft een belangrijke en 

complexe taak in markten in ontwikkeling. Als toezicht-

houder sta je altijd voor de vraag wanneer ingrijpen leidt 

tot méér marktwerking of juist tot verstoring van de markt. 

Voor het toekomstige toezicht is het van belang dat OPTA 

de juiste balans blijft vinden tussen regulering en laissez-

faire.

Nu de Telecommunicatiewet in 2004 is gewijzigd kan OPTA 

flexibeler zijn in haar optreden. In het begin had het werk 

van OPTA een erg juridische inslag en werd zij als toezicht-

houder geconfronteerd met starre regels. De nieuwe wet 

geeft OPTA meer ruimte en sluit beter aan bij de algemene 

mededingingsregels zoals die ook door de NMa worden 

toegepast. OPTA voert onder de nieuwe Telecommuni-

catiewet zelf marktanalyses uit. Op basis hiervan kan zij 

rekening houden met technologische ontwikkelingen en 

beslissen om markten te reguleren. Ook schrijft de nieuwe 

wet niet langer standaardmaatregelen voor maar maakt 

deze maatwerk mogelijk.

De NMa en OPTA hebben samen al het nodige bereikt. 

Neem bijvoorbeeld de MTA-tarieven, de tarieven die een 

belbedrijf in rekening brengt voor het afleveren van tele-

foonverkeer op het eigen netwerk. Door gezamenlijk op te 

treden hebben we een daling van het tarief voor het bellen 

met een vaste naar een mobiele telefoon kunnen bewerk-

stelligen. OPTA kijkt ex ante - vooraf - wat er in een markt 

aan de hand is en welke mate van regulering nodig is voor 

marktwerking. De NMa beoordeelt concurrentieproblemen 

ex post - achteraf - als deze problemen zich al hebben 

voorgedaan. De twee toezichthouders vullen elkaar met 

hun verschillende bevoegdheden goed aan en 

dragen waar nodig het stokje aan elkaar over.

“De nieuwe Telecommunicatiewet 
brengt OPTA en NMa dichter bij elkaar”
Pieter Kalbfleisch, voorzitter Raad van Bestuur NMa
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‘‘ De marktsituatie was vrij scheef toen OPTA be-

gon. Haar positie was onduidelijk. En ook het 

wettelijk instrumentarium schoot tekort. Nu, acht jaar later, 

is de markt volwassener en inzichtelijker. Mede door het 

toedoen van OPTA. Wel staat de toezichthouder nu voor 

nieuwe uitdagingen. Convergentie, veiligheid en de steeds 

kritischer wordende consument stellen andere eisen aan 

OPTA. Bovendien kunnen we in deze tijd niet meer spreken 

van nationale bedrijven. OPTA zal ook over de grenzen 

heen moeten kijken.

OPTA is het pro-actieve broertje van de wat meer reactieve 

NMa. De NMa heeft altijd op safe gespeeld. OPTA is het 

gevecht aangegaan. Wilde weten waar de grenzen lagen. 

Wie grenzen opzoekt, wordt soms ook op de vingers getikt. 

OPTA heeft af en toe juridisch het deksel op de neus ge-

kregen. Maar, OPTA heeft uiteindelijk wel voor een redelijk 

transparante marktstructuur gezorgd. We weten wie de 

spelers zijn en wat zij te bieden hebben. De concurrentie-

kracht is vergroot en dat is goed voor de consument. OPTA 

is bovendien zelf volwassener geworden. De toezichthou-

der vertoont veel minder jonge-hondengedrag en meer 

bezinning. Voorheen keek ze vaak alleen naar economi-

sche en technische motieven. Nu heeft ze ook meer oog 

voor de juridische component gekregen. 

De toekomst is vol nieuwe uitdagingen. OPTA zal zich naast 

regulering ook op een aantal andere zaken moeten richten. 

Overnames kunnen concurrentieverhoudingen compleet 

veranderen en convergentie maakt de markt complexer. 

Verder wordt veiligheid steeds belangrijker voor de 

consument. En ten slotte gaat het vaak niet meer om 

Nederlandse, maar om internationale bedrijven. De nieuwe 

Telecommunicatiewet geeft OPTA de mogelijkheid om 

zelf nieuwe markten te analyseren en maatwerkregulering 

toe te passen. Door op nationaal en op Europees niveau 

intensief samen te werken met andere toezichthouders kan 

OPTA de internationale ontwikkelingen het hoofd bieden. 

Het gaat er straks om de juiste prioriteiten te stellen. 

Het midden te vinden tussen optreden en loslaten. De 

retailmarkt voor telefonie en breedband lijkt inmiddels 

concurrerend genoeg. De focus kan verschuiven naar za-

ken als convergentie en veiligheid. Verder is het belangrijk 

dat OPTA haar rol als toezichthouder onder de loep neemt. 

Zet zij in op de versterking van concurrentie? Of richt zij 

zich meer op de consument? Wordt de consument het 

uitgangspunt of blijft de markt dat? Dit zijn geen gemakke-

lijke vragen. Het is dan ook goed dat OPTA de dialoog aan-

gaat met kritische partijen in haar omgeving. 

Zo vindt zij wellicht het juiste evenwicht.

“OPTA vertoont veel minder  
jonge-hondengedrag”
Theo Simons, coördinerend vice-president Centrale Raad van Beroep
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‘‘ OPTA heeft een belangrijke bijdrage geleverd 

aan de liberalisering van de telecommarkt. Ik 

betwijfel sterk of het zonder deze toezichthouder ook was 

gelukt. Inmiddels staat OPTA voor grote nieuwe uitdagin-

gen. Er is straks geen gescheiden telecom- of internetmarkt 

meer. De convergentie gaat razendsnel. Alleen door de 

handen ineen te slaan kunnen we op deze nieuwe ontwik-

kelingen inspelen. Bovendien zullen we meer aan de markt 

zelf moeten overlaten. De nieuwe markt is ons namelijk 

altijd een stap voor.

De telecommarkt verandert in sneltreinvaart. Het gaat 

straks niet meer om een telecom- of internetmarkt, maar 

om een markt met geïntegreerde communicatie- en data-

diensten. Om convergentie. Tv kijken, bellen en internetten 

komen bij elkaar. Marktpartijen bieden deze diensten nu 

al als pakketten aan. Burgers zijn in staat om waar ook ter 

wereld met elkaar te communiceren en aan hun informatie 

te komen. 

De nieuwe markt vraagt om een nieuwe toezichtvisie. We 

kunnen toekomstige trends en technieken niet langer met 

oude middelen benaderen. Er komen nieuwe infrastruc-

turen en andere marktpartijen. Door de convergentie 

krijgt OPTA straks ook met de omroepen te maken. Denk 

bijvoorbeeld aan tv via breedbandnetten en bellen via de 

kabel. 

De ontwikkelingen gaan zo snel dat we ook als toezicht-

houders intensief zullen moeten gaan samenwerken willen 

we effectief zijn. Nu zijn de taken van Agentschap Telecom 

en OPTA nog gescheiden. Wij zorgen voor optimale 

gebruiksmogelijkheden van het frequentiespectrum en 

houden toezicht op het gebruik van het elektronische 

communicatiedomein. OPTA houdt toezicht op de markt-

werking. Markt en gebruik vloeien echter steeds meer in 

elkaar over. Gebruikers zullen via nieuwe technieken en 

systemen steeds vaker zelf voor hun infrastructuur zorgen. 

De markt loopt voor ons uit. We móeten dus wel meer aan 

de markt zelf overlaten. 

De nieuwe ontwikkelingen brengen OPTA, Agentschap 

Telecom en het Commissariaat voor de Media dichter bij 

elkaar. In sommige Europese landen vormen deze toe-

zichthouders één organisatie. Ook OPTA en de NMa komen 

nader tot elkaar. Sectorspecifiek toezicht wordt minder, er 

gaat meer volgens de regels van het algemeen mededin-

gingsrecht. Samen moeten we onze nieuwe rol bepalen, 

kijken hoe we onze krachten kunnen bundelen in dit 

veranderende speelveld. Dit is niet alleen een Nederlandse, 

maar ook een internationale discussie. Veel mediabedrij-

ven en andere marktpartijen die communicatie- en data-

diensten aanbieden zijn straks geen Nederlandse bedrijven 

meer. Sommige kunnen de hele Europese markt gaan 

domineren. We zullen dus ook als Europese toezichthou-

ders nauw met elkaar moeten samenwerken. 

We kunnen echt niet meer om Europa heen.

“Europese toezichthouders moeten  
de handen ineen slaan”
Marita Schreur, directeur-hoofdinspecteur Agentschap Telecom

‘‘



2�Beelden over OPTA

‘‘ Iedereen kent OPTA. Toen we net bestonden 

moest je nog heel duidelijk uitleggen waarvoor 

de letters stonden en wat we deden. Nu willen andere 

marktsectoren ook een soort OPTA. OPTA is het prototype 

toezichthouder geworden. En dat is niet voor niets. We 

hebben de afgelopen jaren veel bereikt in de telecom- en 

breedbandmarkt. Nu gaan we aan de slag met de bunde-

ling van diensten. En natuurlijk volgen we de markt met 

argusogen: wordt het straks kabel of ADSL?

De Nederlandse telecommarkt is één van de meest con-

currerende markten van Europa. Consumenten kunnen 

vandaag de dag ruimschoots kiezen uit mobiele telefo-

nieaanbieders en breedbanddiensten, maar ook op het 

gebied van vaste telefonie is het nodige veranderd. Zo is 

het aansluitnet niet meer alleen van KPN, maar hebben 

ook carrier-preselectaanbieders als Tele2 toegang tot het 

netwerk. KPN mag hier toegangstarieven voor in rekening 

brengen, maar betaalt óók mee aan de kostenposten die 

andere partijen hebben om toegang tot het netwerk te 

krijgen. Dit is in ons land, door toedoen van het OPTA-

college, een stuk eerlijker geregeld dan in veel andere 

Europese staten. 

Nieuwe ontwikkelingen gaan snel. Dit jaar neemt Voice 

over Internet Protocol (VoIP), het bellen via een internet-

verbinding waarbij de stem digitaal in plaats van analoog 

wordt doorgegeven, een grote vlucht. En ook tv over 

internet, via de kabel, wordt steeds populairder. Denk aan 

Versatel en Eredivisie voetbal. De kabelontwikkelingen 

kunnen de markt op z’n kop zetten. In Amerika is de kabel 

bijvoorbeeld al erg populair. Nederland kent verhoudings-

gewijs meer kabelaansluitingen dan de rest van Europa. Als 

het in Amerika kan, kan het in Nederland ook. Het nadeel 

voor kabelbedrijven is dat zij een minder goede reputatie 

hebben. Maar als bellen via de kabel echt een betrouwbare 

naam krijgt, wie weet hoe het dan loopt.

Vooralsnog kan het alle kanten op. Bedrijven proberen op 

verschillende manieren hun diensten te bundelen. Naast 

de kabelbedrijven heb je de ADSL-bedrijven die tv via de 

telefoonlijn willen bieden. Er worden grootse vergezichten 

geschetst met keuze uit meer dan honderd tv-kanalen. Ik 

moet nog zien hoe snel het gaat en hoe snel de consument 

er aan wil. We zullen waakzaam moeten zijn voor hermo-

nopolisering. De consument wordt immers alleen beter 

van eerlijke concurrentie. Voor OPTA blijft het 

een spannend speelveld.

“Wordt het straks kabel of ADSL?”
Kor Noorlag, sectorleider Telefonie bij OPTA
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‘‘ OPTA heeft zich de afgelopen acht jaar neer-

gezet als een zeer geloofwaardige toezicht-

houder. De doelstellingen en acties waren, zeker in het 

begin, niet altijd even helder en ook niet iedereen kon zich 

er even goed in vinden, maar OPTA heeft moed gehad en 

is consistent geweest. Er is een platform gecreëerd voor 

de volgende generatie. Het nieuwe bestuur van OPTA  

zal echter wel bewuster vooruit moeten kijken. De markt 

wordt steeds internationaler en heeft behoefte aan ruimte 

voor groei en innovatie.

Zelf kom ik nog uit de tijd dat telefoon telefoon was en tv 

tv. Maar de ontwikkelingen gaan razendsnel. Mijn vijfen-

twintigjarige zoon is consultant in New York. Hij switcht 

constant tussen verschillende communicatiemiddelen. 

Multichanneling, dat is voor hem doodnormaal. En het is 

niet alleen de internetgeneratie die nieuwe technologieën 

omarmt. Convergentie, de integratie van communica-

tiemiddelen- en diensten, wordt straks voor iedereen 

werkelijkheid. We kunnen tv kijken via breedband, we 

telefoneren via internet en met onze mobiele telefoons 

bellen we zowel via de vaste lijn als via het GSM-netwerk. 

Er komt uiteindelijk één netwerk voor spraak, video en 

data. Infrastructuurconcurrentie raakt dan achterhaald.

De markt voor elektronische communicatie is op dit 

moment een concurrerende en bloeiende markt. Consu-

menten profiteren van diversiteit aan diensten én prijzen. 

OPTA is hier medeverantwoordelijk voor, heeft baanbre-

kend werk verricht. Maar er ligt nu een nieuwe uitdaging. 

Marktpartijen zijn geen nationale spelers meer, OPTA 

moet de internationale ontwikkelingen in de gaten gaan 

houden. Niet alleen in technologisch opzicht, maar ook op 

het gebied van marktwerking. De markt verandert. Het is 

niet mogelijk om een hekje om Nederland te zetten. Een 

wereldomvattend netwerk is nog geen realiteit, maar de 

markt wordt steeds internationaler. Ook toezichthouders 

zullen daar rekening mee moeten houden.

Zekerheden bestaan niet meer. De technologie loopt te 

snel op ons vooruit. Ook dat vergt een andere aanpak. 

Concurrentie kan alleen voortbestaan als er een klimaat 

komt waarin marktspelers durven te vernieuwen en zo 

investeerders blijven aantrekken. Regels op detailniveau 

verlammen de markt. Ik pleit voor abstractere regelgeving 

en toezicht. De tv en computer zijn straks één en hetzelfde 

product. Toezichthouders als OPTA, het Commissariaat 

voor de Media en het Agentschap Telecom doen er dus 

goed aan de krachten te bundelen. Convergentie dwingt 

een andere rol af. Van marktpartijen, want die moéten in-

noveren of ze nu willen of niet. Maar ook van de toezicht-

houder, die de nieuwe ontwikkelingen en de 

markt meer de ruimte zal moeten geven.

“Integratie van communicatiemiddelen 
is de nieuwe werkelijkheid”
Ben Verwaayen, CEO British Telecom

‘‘



��Beelden over OPTA

‘‘ OPTA is één van de sterkste toezichthouders in 

Europa. Door OPTA zijn er snel meer markt-

partijen gekomen en heeft de consument de keuze uit 

verschillende diensten en producten. OPTA heeft laten 

zien dat zij goed als toezichthouder kan optreden, maar 

ook dat zij de rol van regulator naar Angelsaksisch model 

aankan. En die regulatorsfunctie doet het ‘m. Daar moeten 

we heen. Ook in andere marktsectoren.

OPTA staat dichter bij de markt dan de wetgever. De wet-

gever moet daarom meer bevoegdheden delegeren aan 

OPTA. Het is belangrijk dat OPTA niet alleen toezichthou-

der is maar ook regulator. Zij kan zelf binnen een bepaald 

kader de regels stellen. Dat werkt het best. OPTA heeft de 

specialisten, OPTA weet van de hoed en de rand. Op haar 

beurt moet OPTA haar handelen rechtvaardigen door 

steeds een kosten-batenanalyse te maken en visies aan de 

Europese Commissie voor te leggen.

Als je optimale marktwerking wilt creëren moet je niet 

alleen van bovenaf de concurrentie bevorderen maar 

ook de consument van goede informatie over bestaande 

en nieuwe diensten voorzien. Pas dan zal de consument 

daadwerkelijk gaan kiezen en is er sprake van effectieve 

concurrentie. OPTA heeft altijd oog gehad voor die be-

langrijke rol die de consument speelt. En andere bran-

ches, zoals de energiesector, hebben daar inmiddels een 

voorbeeld aan genomen. OPTA schept de voorwaarden 

voor optimale marktwerking. Dat moet in andere sectoren 

net zo gebeuren.

Ook in een ander opzicht verschuift de rol van OPTA. Het 

College heeft altijd een brug geslagen naar de weten-

schap en tijd gemaakt voor discussies met onderzoekers 

en studenten. OPTA gaat sinds enkele jaren bovendien 

ook structureel met marktpartijen, wetenschap en politiek 

de dialoog aan. Een goed voorbeeld is het Economisch 

Analyse Team dat in rondetafelgesprekken de discussie 

over belangrijke economische onderwerpen aanzwengelt. 

Nu praten we bijvoorbeeld over het reguleren van opko-

mende markten.

Wat die regulering van opkomende markten betreft. Hier 

ligt één van de belangrijkste uitdagingen voor OPTA. 

Marktpartijen moeten de ruimte krijgen om te innoveren. 

Niet alleen nieuwe partijen maar ook dominante partijen, 

want innovatie komt in deze markten net zo goed van de 

bestaande grote partijen als van nieuwkomers. Hier geldt 

het principe van ‘Alleen reguleren als...’ Hetzelfde gaat 

op voor de postsector. Die kun je niet op dezelfde manier 

tegemoet treden als de telecommarkt. Er hoeft geen infra-

structuur opengebroken te worden. De concurrentie komt 

vanzelf op gang. Laat hier zaken over aan het algemeen 

mededingingsrecht. Wat meer laissez-faire 

doet wonderen.

“OPTA kan de rol van regulator aan”
Eric van Damme, professor aan de Universiteit van Tilburg
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