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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 

OPTA vernieuwt! Wellicht is het u opgevallen in de pers, anders kunt u 
voor een nadere kennismaking terecht in deze uitgave van Connecties: 
in februari is Mark de Jong toegetreden tot het college van OPTA. 
Sinds mijn aantreden bestaat het college uit een voorzitter mét en twee 
leden zónder uitvoerende taken. Mark is het eerste collegelid dat als 

‘non-executive’ is benoemd. Daarnaast is er sprake van een novum in 
de geschiedenis van OPTA. Annetje Ottow is namelijk benoemd als 
ons eerste geassocieerde collegelid. Met deze personele vernieuwing 
behoudt het college de band met wetenschap en bedrijfsleven en zet 
OPTA een belangrijke stap bij de versterking van het juridisch profiel. 

Met Mark de Jong halen we het beste uit twee werelden binnen. Mark 
heeft namelijk lange tijd in het bedrijfsleven gewerkt, bij KPN. Daarnaast 
is hij altijd wetenschappelijk actief gebleven. Lange tijd als bijzonder 
hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam en tegenwoor-
dig als directeur van het Telematica Instituut. Sommige mensen keken 
ervan op dat ‘een ex-KPN-er’ collegelid wordt. Ikzelf verwelkom juist de 
ervaring in deze sector die hij met zich meeneemt. Met Mark hebben wij 
een volstrekt onafhankelijke denker in ons midden.

Een geassocieerd lid van het college is een adviseur met specifieke 
kennis op een bepaald deelterrein. In het geval van Annetje Ottow gaat 
het om haar grote kennis van de juridische aspecten van het telecom-
toezicht. Op dit onderwerp hoopt zij in juni te promoveren. Bij OPTA 
gaat Annetje onder andere aan de slag als bewaker van de juridische 
kwaliteit van het ons werk. Als coach van de juridische toezichtme-
dewerkers geeft zij gevraagd en ongevraagd advies over juridische 
thema’s en gaat zij OPTA meer dan voorheen een plek geven in het 
externe juridische debat. Ik ben dan ook blij dat Annetje ons wil komen 
versterken.

Ik hecht eraan om hier de voorganger van Mark de Jong, Herman van 
Karnebeek, nogmaals te bedanken voor al zijn inspanningen als colle-
gelid, ruim acht jaar lang. Hij was voor de buitenwereld wellicht minder 
zichtbaar dan zijn collega’s. Maar intern was zijn invloed groot. Door 
middel van zijn scherpe analysevaardigheid, markante persoonlijkheid 
en kenmerkende kordate besluitvaardigheid heeft hij een belangrijk 
stempel gedrukt op de ontwikkeling van OPTA, waarvoor wij hem zeer 
erkentelijk zijn. 

Nieuwe gezichten

Column
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“de uitkomsten van de analyses zijn 
van levensbelang voor de markt.”

Iris van der Hart, Marianne Kracht en Gerard Boogert, 

projectleiders marktanalyse bij OPTA



de nieuwe concurrentieregels voor de elektronische communicatiemarkt zijn van kracht. daar ging een hoop aan vooraf. 

OpTa was twee jaar bezig met een intensieve en zorgvuldige analyse van de concurrentie op verschillende markten: “we 

wisten: de uitkomst van de analyses is van levensbelang voor de markt.” hoe is die analyse verlopen? hoe heeft OpTa zich 

rekenschap gegeven van de belangen en verwachtingen van marktpartijen? 

markTaNalySES maarT 2006 Nr 1

Zo ontspannen mogelijk  
met de markt omgaan   

TEKST: Martijn de Keizer & Stefan WijerS

De marktanalysebesluiten vormden de vuurproef voor de 
uitvoering van de nieuwe Telecommunicatiewet. Volgens 
deze wet moet OPTA de concurrentieverhoudingen analy-
seren op een aantal communicatiemarkten. Als dat nodig 
is, neemt ze maatregelen om de mededinging op deze 
markten te verbeteren. Hoe heeft OPTA zich opgesteld 
tijdens het lange proces dat aan deze besluiten vooraf 
ging? Heeft OPTA goed geluisterd? Marianne Kracht, 
projectleider Marktanalyse Breedband: “We realiseerden 
ons steeds heel goed dat de uitkomsten van de markt-
analyses van levensbelang zijn voor de markt. We vonden 
dat we daar heel zorgvuldig mee om moesten gaan. Als 
een ontwikkeling voor marktpartijen negatief leek uit te 
pakken, hebben we soms opnieuw geconsulteerd om 
zeker te zijn van onze zaak.” 

gedegen voorfase

Het marktanalyseproject heeft al met al bijna twee jaar 
geduurd. In die periode werkten verschillende teams van 
economen en juristen binnen OPTA aan de besluiten. 
Voor OPTA én voor de markt een nieuwe ervaring. In de 
oude Telecommunicatiewet lag de invulling van de regels 
immers al vast in de wet. Nu moest OPTA de regels zelf 
invullen, binnen de economische en juridische kaders van 
het mededingingsrecht en op basis van de situatie in de 
markt. Hoe beoordelen marktpartijen het optreden van 
OPTA? Jilles van den Beukel, hoofd afdeling Regelgeving 
van KPN: “Over het algemeen vind ik dat het proces goed 
is verlopen. Het duurde wel erg lang allemaal. Te lang.” 
Van den Beukel denkt niet graag terug aan de dag dat de 
vragenlijsten aan marktpartijen op de deurmat van KPN 
ploften. Die vragen stelde OPTA om meer te weten te 
komen over de marktpositie van een bedrijf. “Het waren 
enorme vragenlijsten. Maar was dat nou nodig? Je moet 
je de volgende keer beperken tot een aantal kernvragen. 
Zeker als het gaat om kwalitatieve vragen. Anders wordt 
het een oeverloze papieren exercitie.” Bart Heinink, regu-
latory counsel bij internetprovider Wanadoo, is dat met 
hem eens. Heinink vindt dat OPTA wel geprobeerd heeft 

de voorfase zeer gedegen te doen, maar “achteraf moet 
worden geconstateerd dat dit is doorgeschoten. Er is te 
veel informatie gevraagd en met veel informatie is niets 
gebeurd.”

Ontspannen

Projectleider Kracht (OPTA) legt uit dat het proces dat 
OPTA volgde bij de marktanalyses grotendeels door de 
wet was voorgeschreven. “Het systeem ging ervan uit dat 
we veel en grondig zouden overleggen en afstemmen 
met belanghebbenden in de markt en met de Europese 
Commissie.” Ondanks het formele karakter van het markt-
analyseproces heeft OPTA geprobeerd een formalistische 
houding te vermijden, benadrukt Iris van der Hart, project-
leider Marktanalyse Vaste Telefonie tijdens het markt-
analysetraject. “We hebben zoveel mogelijk geprobeerd 
onspannen met de markt om te gaan. Dus ook gewoon 
per telefoon inlichtingen en updates gevraagd of een extra 
keer een zienswijze neergelegd om te checken of we het 
goed hadden.”

De teams die zich met de marktanalyses bezighielden, 
realiseerden zich al snel dat een intensief contact met 
de markt noodzakelijk zou zijn om voldoende gegevens 
te vergaren. Daarom stelde OPTA een klankbordgroep in 
van marktpartijen. Een goed idee, vindt Van den Beukel 
(KPN). “Via de klankbordgroep werd de markt steeds op 
de hoogte gehouden over de voortgang en mochten we 
commentaar geven. Het ging om dingen als timing van de 
consultaties en hoe om te gaan met reactietermijnen. 
Ik vind het terecht dat de klankbordgroepen erg proces-
matig waren. Dat is niet een plek die ingericht is om aller-
lei inhoud te bespreken. Het ging puur om management 
van verwachtingen.” Heinink (Wanadoo) plaatst daar wel 

�

OPTA analyseert marktanalyses

“het proces kan de volgende keer 
gemakkelijker en sneller verlopen.”
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noemen de onderzoekers het in hun rapport. Oftewel: 
“Echt luisteren en écht transparant zijn.” Het rapport was 
voor OPTA een belangrijke leidraad bij de uitvoering van 
de marktanalyses.

In hun evaluatierapport gebruiken de onderzoekers het 
woord procesrationaliteit. Volgens hen zijn toezichthou-
ders zoals OPTA gehouden om altijd naar marktpartijen te 
luisteren. Wat niet wil zeggen dat zij de standpunten van 
marktpartijen klakkeloos moeten overnemen. Integendeel. 
Maar een transparante toezichthouder verplicht zich om 
duidelijk te maken waaróm bepaalde standpunten wel 
of niet zijn overgenomen. Is dat ook gebeurd tijdens de 
marktanalyses? Van der Hart (OPTA) vindt van wel. “Op 
een aantal cruciale punten is OPTA tot andere inzich-
ten gekomen door de inspraak van marktpartijen. Bij de 
regulering van internetbellen (VoIP) bijvoorbeeld hebben 
we door de marktconsultatie onze koers herzien. We 
hebben erkend dat het beeld anders is dan wij dachten. 
Het gevaar voor roofprijzen bleek veel minder groot en we 
hebben daarom de ondergrensverplichting versoepeld.” 

bouwen aan draagvlak

Draagvlak is van cruciaal belang voor iedere auto-
riteit, zegt Gerard Boogert, projectleider van het 
Marktanalyseteam Huurlijnen van OPTA. “Goede, objec-
tieve besluiten nemen die stand houden bij de rechter is 
het devies. We hebben ervoor gewaakt puur te redeneren 
vanuit de belangen van individuele marktpartijen. We 
hebben gefocust op het totaal aan markteffecten en we 
hebben gekoerst op het stimuleren van infrastructuur-
concurrentie. We wilden de markt zoveel mogelijk inzicht 
geven in dat proces.” Van den Beukel (KPN) valt hem 
daarin bij: “Als deskundige autoriteit moet je een kwalita-
tief goed besluit neerzetten. Het gaat er niet om dat OPTA 
instemming krijgt van alle partijen.” 

Boogert vindt het ’lastig’ om marktpartijen écht te over-
tuigen. “Zeker als er een maatregel in de lucht hangt die 
ongunstig kan uitpakken. Bovendien gaat het om kijken 
in de toekomst; wat gaat er op ons afkomen? Het blíjven 
inschattingen. Je kunt moeilijk van marktpartijen verwach-
ten dat ze je besluit accepteren, maar we streven er wel 
naar het zo aan te pakken dat de buitenwereld kan begrij-
pen dat we het zo hebben gedaan.” Kracht (OPTA) voegt 
daaraan toe: “Feiten kunnen presenteren, zaken zoveel 

een kanttekening bij. “Ik vond de klankbordgroep niet 
erg doorzichtig, welke partijen eraan deelnamen, wat er 
wanneer werd besproken.” Toch noemt ook hij een klank-
bordgroep ‘een nuttig instrument voor het bereiken van 
meer transparantie’. 

andere inzichten

Transparantie is een van de belangrijkste aanbevelingen 
uit het onderzoek naar het functioneren van OPTA. In 
de wandelgangen wordt het wel ’Berenschot’ genoemd, 
maar voluit heet het: Onderzoek Evaluatie OPTA en is 
het opgesteld door Ecorys, TNO en Berenschot. Een van 
de belangrijkste conclusies: OPTA moet meer aandacht 
besteden aan processen. “Reflecteren op eigen gedrag,” 

“we hebben op cruciale punten onze 
koers herzien.”

Bart Heinink, regulatory counsel bij WanadooF
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“OpTa moet écht luisteren en écht  
transparant zijn.”
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mogelijk objectief maken is heel belangrijk als je op zoek 
bent naar draagvlak voor je standpunten. Daarnaast 
hebben we stelselmatig alle argumenten van marktpar-
tijen nagelopen en van schriftelijk commentaar voorzien.”

liever goed

Durven marktpartijen en OPTA al een balans op te 
maken? Zijn ze tevreden over de kwaliteit van OPTA’s 
marktanalysebesluiten? Heinink (Wanadoo) vindt dat er 
een verschil zit tussen de fase van informatieverzameling 
en de uiteindelijke besluiten. “Een heleboel opmerkin-
gen kwamen niet terug in de besluiten. Dat had volgens 
mij transparanter gekund. Waarom sommige zaken wel 
en sommige niet? Hadden sommige opmerkingen geen 
toegevoegde waarde? Meer helderheid daarover zou met 
name goed zijn voor de toekomstige marktanalyses.” Van 
den Beukel formuleert het nog iets scherper: “Soms weet 
je domweg niet wat OPTA precies bedoelt,” verzucht hij. 
“Uiteindelijk zeg ik: liever goed dan snel!” Heinink heeft 
nog wel een suggestie voor OPTA: betrek marktpartijen 

bij het opstellen van de vragenlijsten. “Je kunt dan als 
marktpartij pro-actief thema’s en informatie aandragen 
die vanuit de praktijk in de markt van belang zijn voor een 
concurrentieanalyse. Ook kun je aangeven welke informa-
tie wel of niet beschikbaar is en daarvoor ook alternatie-
ven aandragen.”

Volgens de OPTA-projectleiders heeft de telecomautoriteit 
behoorlijk leergeld betaald. Van der Hart: “Met dit soort 
dingen blijf je een spanning houden tussen snel klaar zijn 
en grondig je werk doen. In het begin van de analyses 
zijn we meer op het laatste gaan zitten en tegen het eind 
hebben we een spurt gemaakt om echt op tijd klaar te 
zijn.” Kracht vult aan: “De volgende keer moeten we onze 
informatievraag veel meer spreiden in de tijd. Niet op één 
moment zoveel vragen stellen. Dat is voor marktpartijen 
moeilijk te hanteren.” Van de Hart voorspelt: “Het nieuwe 
en onwennige van marktanalyses is er nu af en ik denk 
dat we het proces de volgende keer gemakkelijker en 
sneller kunnen laten verlopen.” « 

Zie voor het vervolg op de marktanalyses ook het  
achtergrondartikel op pagina 10.

OPTA evalueert momenteel het proces van 

de totstandkoming van de marktanalyses. 

Deze evaluatie is ook voor de toekomst van 

belang voor marktpartijen omdat OPTA op 

grond van de Telecommunicatiewet verplicht 

is om periodiek markten te analyseren. Een 

belangrijk aspect daarbij is de wijze van 

informatievergaring en de daarmee verbonden 

administratieve lasten. OPTA is voornemens 

daarover binnenkort in overleg te treden met 

marktpartijen.

“als deskundige autoriteit moet je een 
kwalitatief goed besluit neerzetten.”

Jilles van den Beukel, hoofd afdeling Regelgeving van KPN F
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getouwtrek om 
verplaatsing kabels
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In Nederland ligt circa 1,7� miljoen kilometer aan kabels, leidingen en buizen onder de grond, grotendeels voor 

telecommunicatie. de Telecommunicatiewet regelt het recht van aanbieders om ze te leggen en van grondeigenaren om 

ze te verplaatsen. maar het verplaatsen van kabels kost veel geld en over de vraag wie hiervoor moet opdraaien, wordt de 

nodige strijd geleverd. de praktijk is ondanks de wet weerbarstig. 

Zodra in Nederland een schop in de grond gaat, liggen 
vrijwel altijd één of meerdere kabels in de weg. Hoewel de 
wetgever voor die gevallen duidelijkheid heeft willen schep-
pen, is er veel onenigheid tussen partijen over de bekos-
tiging van kabelverplaatsing. Sinds 1998 beslecht OPTA 
geschillen tussen partijen die het niet eens kunnen worden 
over plaatsing en verplaatsing van kabels. Al snel bleek dat 
diverse geschilsituaties vroegen om principiële, richtingge-
vende uitspraken van OPTA. Tegenwoordig kunnen, mede 
dankzij deze uitspraken, de meeste zaken tussen partijen 
in goed overleg worden afgehandeld. Binnenkort worden 
de spelregels aangescherpt met een wetswijziging.

graven en gedogen

Met ‘gedoogplichtigen’ worden grondeigenaren bedoeld die 
kabels in hun grond moeten gedogen. In ruim 80 procent 
van de gevallen gaat het hier om gemeentegrond. De 
gedoogplichtige moet de kabels niet alleen gedogen, maar 
mag daar ook geen vergoeding voor vragen. De aanbie-
der, op zijn beurt, heeft het graafrecht. ‘Aanbieders’ zijn 
aanbieders van elektronische communicatienetwerken. 
Zij mogen zonder vergoeding de grond gebruiken voor de 
uitrol van hun netwerk, maar moeten op verzoek van de 
grondeigenaar hun kabels verplaatsen en daar de kosten 
voor dragen. 

Er valt te twisten over de noodzaak van het verplaatsen 
van kabels. De belangen lopen immers uiteen. Een aanbie-
der heeft in de regel geen enkele behoefte aan verplaat-
sing van bestaande, goed werkende kabels. Laat staan dat 
hij daarvoor de kosten wil dragen. Voor een gemeente (de 
gedoogplichtige) daarentegen is het volkomen vanzelfspre-
kend dat wanneer zij iets met haar grond wil aanvangen, 
de bekabeling dan geen belemmering mag vormen. De 
gedoogplichtige vindt het vanzelfsprekend dat de aanbie-
der dan de zorg en de kosten draagt voor de verplaatsing.

Zelf oplossen

Gedoogspecialist Wout de Natris van OPTA schept orde 
in de chaos van de gedoogplicht. De Natris: “De kern van 
alle gedoogconflicten draait om geld. Dat is niet zo vreemd, 
want er zijn vaak forse bedragen mee gemoeid.” Formeel 
vervult De Natris de rol van scheidsrechter: “Het gaat 
OPTA er niet om of partij A of partij B wint, zolang er maar 
recht gedaan wordt.” De Natris controleert in hoeverre het 
conflict binnen de wet valt. Hij toetst of de verplaatsing 
van de kabel noodzakelijk is en of eventuele alternatieven 
goed onderzocht zijn. Informeel speelt De Natris echter 
een andere rol. In veel gevallen kan een conflict al worden 
voorkomen door informatie te geven over de toepas-
sing van de wet. Ook kijkt hij of bemiddeling soelaas kan 

bieden. “We proberen partijen aan tafel te krijgen voordat 
het tot een echt geschil komt, en zo te komen tot een 
aanvaardbare uitkomst.” Alternatieven kunnen bestaan uit 
een andere kostenverdeling of uit het zoeken naar andere 
methoden dan verplaatsing. Waar de strijd juridisch al snel 
verhardt, blijken in de praktijk op technisch gebied vaak 
nog veel uitwegen te bestaan. Bijvoorbeeld door verwer-
king van bestaande bekabeling in nieuwbouw. 

In de beginjaren voerde de scheidsrechtersrol de boven-
toon. “Er was nog weinig jurisprudentie. Door zaken in 
behandeling te nemen ontstond gaandeweg een bruikbare 
set regels.” Daarnaast draagt OPTA bij aan het verhelde-
ren van de gedoogregels met behulp van voorlichting en 
beleidsregels. De resultaten van dit beleid worden inmid-
dels zichtbaar. Naar schatting van De Natris wordt tegen-
woordig ruim 95 procent van de gevallen door de partijen 
zelf opgelost. Van de zaken die bij OPTA belanden, wordt 
nog eens de helft voortijdig opgelost. Het laatste door 
OPTA beslechte gedooggeschil dateert dan ook van 2004. 

Comeback

In de toekomst verwacht De Natris echter een nieuwe situ-
atie. "Er is een wetswijziging in aantocht die de gedoog-
plicht helderder uitlegt en de procedures rond potentiële 
geschilsituaties uitschrijft. Bovendien gaan ook lokale 
kabels in niet-openbare grond onder de plicht vallen, dat is 
in de huidige wetgeving nog ongedekt. Ook vervalt na een 
verandering in de status van de grond (van openbaar naar 
niet-openbaar) automatisch de gedoogplicht. Deze maat-
regel kan een aantal geschilsituaties voorkomen, omdat 
de wet de verplaatsing van kabels voor eigen kosten voor-
schrijft.”
 
De komende jaren zal blijken in hoeverre de veranderingen 
leiden tot meer of minder conflicten, en of de comeback 
van OPTA als scheidsrechter nodig is. Tot die tijd gaat De 
Natris er echter van uit dat het poldermodel hier stand-
houdt: “Alle partijen zien natuurlijk het belang van een 
goede onderlinge verstandhouding en de mogelijkheden 
om er samen uit te komen. Wat dat betreft hebben we de 
afgelopen jaren veel van elkaar geleerd.”  «

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op www.opta.nl, 
via de zoekterm ‘gedogen’. 

TEKST:  Michiel lugt

“bemiddeling en voorlichting lost  
zeker de helft van de conflicten op.”
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Op volle kracht vooruit na  de marktanalysebesluiten 
wie denkt dat de OpTa-mensen die mee hebben gewerkt 

aan de totstandkoming van de marktanalysebesluiten 

niets meer te doen hebben, komt bedrogen uit. als vervolg 

op de besluiten gaat OpTa nog heel wat werkzaamheden 

uitvoeren.  Over de behandeling van beroepen, de 

toepassing van het stoplichtmodel en de voorbereiding op 

de volgende ronde marktanalyses.

TEKST: lourenS la roi
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“met het stoplichtmodel hoeft  
OpTa minder tariefvoorstellen van  
kpN te beoordelen.”



Inmiddels heeft OPTA bijna alle marktanalysebesluiten 
afgerond. Marktpartijen kunnen in beroep gaan tegen 
de besluiten. Van die mogelijkheid hebben ze gebruik 
gemaakt: de aanbieders van vaste en mobiele telefonie 
dienden in totaal 37 beroepen in bij het College van 
Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). “In de voorbereiding 
van de behandeling van al deze beroepen zit veel werk,” 
zegt Kor Noorlag, sectorleider Telefonie bij OPTA. “De wet 
stelt zware eisen aan onze motivering en ik verwacht dat 
rechters die streng zullen beoordelen. Overigens zie ik 
dat oordeel met vertrouwen tegemoet. De besluiten zijn 
zeer gedegen voorbereid, waarbij verschillende partijen 
zoals de NMa, marktpartijen en de Europese Commissie, 
betrokken zijn geweest.”

Stoplichtmodel 

OPTA is op dit moment bezig om de marktanalysebeslui-
ten verder in te vullen. “We hebben partijen verschillende 
verplichtingen opgelegd, zoals een vast tariefplafond 
voor het leveren van wholesale-diensten binnen de vaste 
telefonie. Aan de retail-kant hebben we KPN meer verant-
woordelijkheid gegeven, doordat we voor een aantal 
diensten groen licht hebben gegeven om tariefwijzigin-
gen door te voeren zonder onze goedkeuring vooraf. We 
hebben dat het ‘stoplichtmodel’ genoemd. Wij moeten dus 
nu modellen ontwikkelen om onze regulering verder vorm 
te geven,” legt Noorlag uit.

Noorlag gaat ervan uit dat het stoplichtmodel ertoe leidt 
dat OPTA minder tariefvoorstellen van KPN hoeft te 
beoordelen. “Ik verwacht in eerste instantie meer verzoe-
ken van andere marktpartijen om tariefwijzigingen van 
KPN langs de meetlat van ons model te houden. Ik denk 
dat die extra hoeveelheid verzoeken na verloop van tijd 
vermindert, maar we houden de vinger aan de pols. 
Iedere twee weken stuurt KPN ons overzichten van alle 
tariefwijzigingen die ze hebben doorgevoerd voor hun 
‘groene diensten’. Daarnaast gaan we zelf actiever hand-
haven door bijvoorbeeld  bedrijfsbezoeken af te leggen en 
de juistheid van kosten en tarieven te onderzoeken.” 

Intensief betrekken

Voor andere, niet-groene diensten heeft KPN nog steeds 
de verplichting tariefwijzigingen ter goedkeuring aan OPTA 
voor te leggen. Noorlag: “We gaan ons uiterste best doen 
om de tijd die we nodig hebben om tarieven te beoordelen 
zo kort mogelijk te houden. Daarbij zijn we afhankelijk van 
de snelheid waarmee we van betrokken partijen aanvul-
lende informatie krijgen als we die nodig hebben.” 
Ook voor de verhoudingen tussen OPTA en de marktpar-
tijen hebben de marktanalysebesluiten belangrijke gevol-
gen. Volgens Noorlag worden marktpartijen de komende 
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Op volle kracht vooruit na  de marktanalysebesluiten 
tijd vaker betrokken bij OPTA’s toezicht op de markt. 
“We hebben verschillende Industry Groups opgericht, 
waarbinnen we in nauwe samenwerking met marktpar-
tijen bijvoorbeeld kostenmodellen ontwikkelen. Met name 
KPN’s verplichting om het wederverkopen van KPN-abon-
nementen door andere aanbieders mogelijk te maken 
beschouwen we als een van de belangrijkste onderdelen 
van de marktanalysebesluiten. Ervaring uit het verleden, 
zoals bij de introductie van CPS-dienstverlening op lokale 
gesprekken, heeft ons geleerd dat we alle betrokkenen 
intensief moeten betrekken. Alleen dan kun je een vlotte 
en succesvolle invoering van die verkoop van KPN-abon-
nementen door anderen mogelijk maken.”

beperkt houdbaar

Hoewel de marktanalysebesluiten nog warm zijn van de 
printer, kijkt OPTA al vooruit naar het vaststellen van de 
volgende marktanalysebesluiten. De besluiten kennen 
immers een beperkte houdbaarheid omdat ze worden 
genomen voor een periode van drie jaar. Noorlag streeft 
ernaar de doorlooptijd voor de volgende ronde omlaag te 
brengen. “We werken hard aan de draaiboeken voor het 
traject van die nieuwe besluiten. Heel belangrijk daarin 
is dat we de informatie van marktpartijen zo efficiënt 
mogelijk opvragen. Bovendien zijn we van plan om op 
structurele basis zelf gegevens te verzamelen. Vanwege 
onze ervaringen met de recent genomen marktanalysebe-
sluiten denk ik dat we de nieuwe besluiten in minder dan 
de helft van de tijd tot stand moeten kunnen brengen,” 
belooft Noorlag.

Gedurende de looptijd van een marktanalysebesluit 
kan er aanleiding zijn om al eerder dan over drie jaar 
een nieuw besluit te nemen, bijvoorbeeld omdat in een 
bepaalde markt grote verschuivingen optreden. Op korte 
termijn verwacht Noorlag zo’n ontwikkeling niet in de 
vaste en mobiele telefonie. “Ook dat vormt een belangrijk 
onderdeel van ons werk: het monitoren van de ontwik-
kelingen in de sectoren waarop we toezicht houden. We 
hebben daarom de komende tijd blijvend de volle inzet 
nodig van onze mensen om onze marktanalysebesluiten 
en ons toezicht goed uit te voeren.” «

“het is belangrijk dat we informatie  
van marktpartijen zo efficiënt mogelijk 
opvragen.”
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De concurrenten van KPN noemden het opvallend dat 
iemand benoemd werd met een verleden bij de ex-mono-
polist. De Jong: “Nee, ik zie mezelf absoluut niet als een 
wolf in schaapskleren, ik heb geen lijntje met KPN. Wel 
besef ik dat ik extra op moet letten en belangen zuiver 
en onbevangen moet afwegen. Ik denk dat het een groot 
voordeel is als een collegelid veel ervaring heeft in de 
sector. Bovendien komt mijn wetenschappelijke achtergrond 
(gewezen hoogleraar economie aan de Universiteit van 
Amsterdam – red.) in het OPTA-werk goed van pas.” 

Slagvaardig

De Jong licht zijn motivatie toe om collegelid te worden: 
“Toen ik via een headhunter voor de functie werd benaderd, 
vond ik OPTA direct interessant, maar heb ik goed afgewo-
gen of ik het zou gaan doen. Voor mij is belangrijk dat OPTA 
de relaties met de buitenwereld en met haar ministerie heeft 
verbeterd en dat er na de reorganisatie een slagvaardige, 
nieuwe OPTA staat. Zij houdt toezicht op een boeiende 
sector die bovendien grote invloed heeft op het leven van 
gewone mensen. Ook vind ik het aantrekkelijk om actief 
te zijn voor het algemeen belang. Ik heb veel zin om de 
OPTA’ers en de mensen in hun werkveld te leren kennen.”

“Als toezichthouder moet je je er rekenschap van geven dat 
je een impuls geeft aan de economie, het ondernemings-
klimaat en de werkgelegenheid. De communicatiesector 
betekent veel voor onze welvaart en Nederland kan op dat 
gebied meer excelleren. Ook zorg je als OPTA voor goede 
communicatievoorzieningen voor bedrijven en burgers. Je 
moet er scherp op letten dat marktgedrag niet tot onge-
wenste gevolgen leidt voor de burger; de spreekwoordelijke 
weduwe uit Appelscha. Ik vind dat je die afweging steeds 
opnieuw moet maken en de balans moet zoeken tussen 
soms tegenstrijdige belangen. Een polderoplossing, zo je 
wilt, als dat betekent dat je draagvlak zoekt voor je beslis-
singen. Dat betekent niet weglopen voor keuzes. Soms gaat 
het om sferen die keihard met elkaar botsen en dan moet 
je behoedzaam zijn.” 

Tempo maken

Als non-executief lid van het college is De Jong niet betrok-
ken bij de dagelijkse besluitvorming. “Ik fungeer meer als 
klankbord en ben aanwezig bij koersbepalende strategie-
discussies. Daarnaast zijn er een aantal momenten in het 
jaar dat we als college bij elkaar komen om bijvoorbeeld 
jaarplan en begroting vast te stellen. Mijn rol is vooral om 
Chris Fonteijn en zijn mensen te laten vlammen.”

Over OPTA’s leerpunten hoeft De Jong niet lang na te 
denken: “Tempo maken, dat is belangrijk! We moeten 
slimme manieren bedenken om sneller besluiten te nemen. 
Je moet je bovendien goed realiseren dat je voor de 
toekomst reguleert, niet voor het verleden. Ten slotte vind 
ik het van cruciaal belang dat OPTA goede relaties onder-
houdt met haar buitenwereld.” «

"je reguleert voor de toekomst"

TEKST: Stefan WijerS

Sinds februari is dr. mark de jong (�0) op ‘non-executive’ basis lid van het college van OpTa. Een opmerkelijke benoeming 

volgens sommigen, ‘een onafhankelijk denker met welkome ervaring’ volgens anderen. Een nadere kennismaking met de 

oud-topman van kpN, wetenschapper en algemeen directeur van het Telematica Instituut.

“Een boeiende sector die grote invloed 
heeft op het leven van gewone mensen.”



De postdefinities laten nogal wat 
ruimte voor een eigen interpre-
tatie. Sinds een OPTA-oordeel in 
2004 voor de rechter kwam, is er 
iets meer duidelijkheid over de 
interpretatie van de Nederlandse 
postdefinities. In dat jaar vroeg de 
Belastingdienst aan OPTA of haar 
aangiftebiljetten vielen onder druk-
werk of briefpost. OPTA oordeelde 
dat het ging om drukwerk omdat 
de aangiftebiljetten vrijwel hetzelfde 
waren, op grote schaal en automa-
tisch werden opgesteld en verstuurd 

en bovendien, behalve het adres, 
geen persoonlijke gegevens bevat-
ten. De toevoegingen op het biljet 
(zoals sofi- en rekeningnummers) 
vielen volgens OPTA onder nadere 
adressering, omdat ze geen indivi-
duele boodschap vormden voor de 
belastingplichtige. Op basis van die 
visie startte de Belastingdienst een 
aanbestedingsprocedure voor de 
verzending. 
Omdat de Belastingdienst hiermee 
voorbij zou gaan aan het monopolie 
van TPG Post op brieven, spande 

TPG Post een civiele procedure 
aan bij de rechter. Die besliste dat 
de aangiftebiljetten als brieven 
moesten worden gezien. Alleen 
gegevens die noodzakelijk zijn 
voor de postbezorging zijn aan te 
merken als adressering, dus niet 
de persoonlijke toevoegingen zoals 
het sofinummer. De biljetten vielen 
daarom onder briefpost. TPG Post 
werd daarmee in het gelijk gesteld 
en de Belastingdienst moest deze 
aangiftebiljetten voortaan via TPG 
Post verzenden.
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Nieuwe postwet geeft je vleugels
met de verlaging van de monopoliegrens van 100 gram naar �0 gram is de tweede stap gezet op weg 

naar de volledige liberalisering van de Nederlandse postmarkt. de liberalisering heeft als 

voordeel dat er een einde komt aan de onduidelijkheid over de Nederlandse 

postdefinities. In 2007 is de postduif weer (vogel)vrij. 

TEKST: geMMa lago

Nederland zijn we in 2007 al zover, afhankelijk van de 
liberalisering in Duitsland en Groot-Brittannië. Samen met 
die landen bezet Nederland bijna 48 procent van de totale 
Europese brievenpostmarkt. Het voorstel voor de Postwet 
gaat in het voorjaar naar de Tweede Kamer. Dan volgt de 
beslissing over de concept-wet en de volledige liberalise-
ring van de postmarkt.  «

De huidige Postwet geeft definities voor twee soorten 
verzendingen: drukwerk en brieven. Drukwerk wordt 
gevormd door meerdere gelijke exemplaren die alleen 
verschillen in de adressering. Drukwerk maakte 
nooit onderdeel uit van het brievenmonopolie en 
kan vrij aanbesteed worden. Brieven zijn alle schrif-
telijke mededelingen die niet onder drukwerk vallen. 
Voor de aanbesteding van briefpost geldt nu nog het 
brievenmonopolie van TNT tot 50 gram. Met de nieuwe 
Postwet wordt medio volgend jaar het brievenmonopolie 
afgeschaft.

laagste prijs

Het onderscheid tussen brieven en drukwerk leidt soms 
tot problemen. Afhankelijk van de definitie waar een post-
zending onder valt, kan die al dan niet buiten TNT om vrij 
aanbesteed en verzonden worden. Het is voor bedrijven 
die mailings versturen aanlokkelijk zoveel mogelijk verzen-
dingen tot 50 gram aan te merken als drukwerk. Dan zitten 
ze immers niet ‘vast’ aan monopolist TNT en kunnen ze 
het laten verzenden tegen de laagste Europese prijs. Dat 
maakt het voor TNT én voor bedrijven een essentieel 
discussiepunt (zie kader). Op het moment dat de postmarkt 
volledig geliberaliseerd is, zijn deze problemen niet meer 
aan de orde en staat het bedrijven vrij om naast drukwerk 
ook al hun briefpost vrij aan te besteden.
De nieuwe concept-Postwet loopt vooruit op de Europese 
regels rond liberalisering van nationale postmonopolies. 
De Europese Commissie onderzoekt of de liberalisering 
in alle Europese landen in 2009 voltooid kan worden. In 

belastingbiljetten zijn brieven, geen drukwerk
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De Europese regelgeving voor de elektronische commu-
nicatiesector bestaat uit een aantal richtlijnen (het ‘regel-
gevend kader’). De Telecommunicatiewet (Tw) is de 
Nederlandse implementatie van dat Europese regelgevend 
kader. Omdat de markten en de ontwikkelingen op die 
markten nationaal onderling nogal kunnen verschillen 
vindt OPTA het belangrijk het kader zo flexibel mogelijk te 
maken. OPTA grijpt daarom de evaluatie aan om de met 
het kader opgedane ervaringen in Brussel op de kaart te 
zetten en verbetervoorstellen te doen.

gezamenlijke reactie

Als eerste stap in het evaluatieproces heeft de Europese 
Commissie eind 2005 een call for input gepubliceerd 
waarmee zij geïnteresseerden uitnodigde om commentaar 
te geven. OPTA heeft samen met andere toezichthouders 
op de call for input gereageerd in de samenwerkingsver-
banden van de European Regulators Group (ERG) en de 
Independent Regulators Group (IRG). De IRG en ERG 
zien een zeer snelle ontwikkeling van markten en diensten, 
waarbij met name de convergentie opvalt van markten, 
diensten en zelfs informatie (‘content’). Steeds meer 
aanbieders bieden bundels van verschillende diensten 
via één infrastructuur en begeven zich daarmee met één 
aanbod op verschillende markten. Dit vraagt om meer flexi-
biliteit in de regulering en deregulering van markten. 

ERG en IRG doen dan ook voorstellen om de flexibiliteit 
van het markttoezicht inhoudelijk en procedureel te vergro-
ten. Ze pleiten onder andere voor meer flexibiliteit bij de 
afbakening van de relevante markten en bij het inzetten van 
de zogenaamde remedies: de verplichtingen voor partijen 
met een aanmerkelijke marktmacht op die markten. Zo 

leidt bijvoorbeeld de opkomst van triple play (verschillende 
diensten uit verschillende markten via één infrastructuur, 
zoals bijvoorbeeld televisie, internet en telefonie via de 
kabel) tot allerlei vraagstukken die moeilijk op te lossen 
zijn binnen de huidige regelgeving. Ook doen ze voorstel-
len voor eenvoudigere en snellere procedures voor het 
verkrijgen van goedkeuring van de Europese Commissie 
voor aanpassingen in de regulering en voor een betere en 
snellere onderlinge afstemming tussen de verschillende 
Europese toezichthouders. Verder pleiten ze voor vereen-
voudiging en harmonisatie van de bezwaar- en beroeps-
procedures, waardoor nieuwe regulering sneller definitief 
wordt. Daardoor kunnen de nationale toezichthouders slag-
vaardiger optreden.

meer ruimte

Een belangrijk onderwerp voor OPTA is de set van achttien 
relevante markten die door de Europese Commissie in een 
‘Aanbeveling’ is gedefinieerd. De Europese toezichthou-
ders moeten die markten in hun eigen land op relevantie 
onderzoeken en vaststellen. Ook deze Aanbeveling maakt 
onderdeel uit van de evaluatie. Er is momenteel in Europa 
sprake van zeer snelle commerciële en technologische 
ontwikkelingen (denk bijvoorbeeld aan ‘bellen via breed-
band’ en triple play-diensten). Die ontwikkelingen lopen niet 
in alle landen gelijk op. OPTA vindt daarom dat nationale 
toezichthouders – meer dan nu het geval is – de ruimte 

de ontwikkelingen op de telecommunicatiemarkten in Europa gaan snel en niet alle nationale markten ontwikkelen 

zich op dezelfde manier. daarom heeft Europa flexibele regelgeving opgezet. die regelgeving bevat een scala aan 

instrumenten die de nationale toezichthouders kunnen inzetten al naar gelang de ontwikkelingen op hun nationale 

markten. deze zomer evalueert de Europese Commissie de regelgeving om te onderzoeken of die nog voldoet.  

OpTa neemt in het evaluatieproces een actieve rol in om de regelgeving nog beter te laten aansluiten  

op de ontwikkelingen in de Nederlandse communicatiemarkt. 

TEKST: Martijn MeijerS & Wino PenriS 

Europese telecomregels  
onder de loep

begrippenlijst
•  ontbundeling KPN-netwerk: concurrenten kunnen 

in hoge mate gebruik maken van (delen van) het 
netwerk van KPN voor hun eigen dienstverlening

•  triple play: een bundel van (drie) verschillende dien-
sten via hetzelfde netwerk (bijvoorbeeld: televisie, 
internet en telefonie via de kabel)

•  broadcasting: gewone radiouitzending via de ether 
•  narrowcasting: radiouitzending-op-maat voor speci-

fieke doelgroepen via bijvoorbeeld breedband

Erg wil meer flexibiliteit bij de  
nationale afbakening van relevante 
markten.
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moeten krijgen om bij de vaststelling van de relevante 
markten rekening te houden met nationale ontwikkelingen. 
Daarvoor moet eerst duidelijker worden wat de criteria zijn 
die bepalen of een markt relevant is. Alleen langs deze weg 
kan een stap gemaakt worden naar een meer flexibele en 
toekomstvaste regelgeving. Die moet uiteindelijk leiden tot 
een snelle overgang naar volledig concurrerende markten 
en dus tot een situatie waarin de genoemde regulering niet 
meer nodig is. Naarmate de markten meer volwassen zijn, 
kunnen toezichthouders meer terugvallen op het algemeen 
mededingingsrecht om eerlijke concurrentie te waarborgen.

aanpassingen

De gezamenlijke reactie van de IRG en ERG is eind febru-
ari naar de Europese Commissie gegaan. Mede op basis 
van de ontvangen reacties komt de Commissie vervolgens 
medio 2006 met een mededeling over het functioneren van 
het regelgevend kader en met een consultatiedocument 
over mogelijke aanpassingen. De Commissie verwacht 
eind 2006 de formele voorstellen voor aanpassing voor te 
kunnen leggen aan het Europees Parlement en de Raad. 
Als de aanpassingen eenmaal zijn aangenomen, volgt de 
implementatie in de nationale wetgeving van de Europese 
lidstaten. Het hele proces kan twee tot drie jaar in beslag 
nemen. «

De volledige tekst van de gezamenlijke reactie van 
Europese toezichthouders is te vinden op de website van 
de ERG: http://erg.eu.int/doc/whatsnew/irgerg_call_for_
input_final_pdf.pdf. 

peter jelgersma, onafhankelijk adviseur 
voor Telecommunicatie en Nieuwe media:

“Wat ik graag zou zien is dat de nieuwe regelgeving echt 
gaat zorgen voor een gelijk speelveld voor de twee grote 
vaste infrastructuren in Nederland: de omroepnetwerken 
van de kabelexploitanten en het telefoonnet van KPN. 
De huidige regelgeving laat blijkbaar niet toe om beide 
infrastructuren op een gelijkwaardige manier te reguleren. 
Het netwerk van KPN is geheel ontbundeld, terwijl de 
kabelexploitanten volledig verticaal geïntegreerd zijn en 
hun netwerken dichthouden voor concurrentie van andere 
onafhankelijke dienstenaanbieders. 
Netwerken, informatie en diensten convergeren door 
technologische ontwikkelingen. Je krijgt straks dus twee 
telecommunicatiesupermarkten waar je een scala aan 
producten kunt kopen. Denk maar aan het hele spectrum 
van tv en radio, zowel broadcasting als narrowcasting, 
via internet en datacommunicatie tot en met telefonie toe. 
Maar als klant ga je natuurlijk niet naar twee supermark-
ten als je alles in één supermarkt kunt kopen. Anders 
gezegd: mensen gaan niet twee keer een abonnement 
betalen; men zal kiezen voor één infrastructuur zoals 
men ook kiest voor één supermarkt. 

De infrastructuren kunnen alleen eerlijk met elkaar 
concurreren als voor beide dezelfde regels gelden. Nu 
zijn de regels voor de kabelexploitanten veel soepeler 
dan voor KPN en wordt de markt voor analoge tv en 
radio volledig gedomineerd door de kabelexploitanten. 
Juist radio en tv spreken de consument het meeste aan. 
Daardoor is het voor de kabelexploitanten veel makkelij-
ker om naast televisie en radio ook internet en telefonie 
aan te bieden dan andersom: naast telefonie en internet 
ook radio en tv verkopen door bijvoorbeeld KPN. 

Als oplossing voor dit probleem heeft wat mij betreft een 
wholesaleverplichting voor het analoge televisiepakket 
van kabelexploitanten de voorkeur boven regulering van 
de retail-tarieven van kabel".

“regelgeving moet beter aansluiten  
op de ontwikkelingen in de Nederlandse 
communicatiemarkt.”



Vorig jaar heeft OPTA meer dan 2 miljoen geografische 
nummers toegekend. Dat zijn er ongeveer drie keer 
zoveel als in 2004. Het aantal telefoniebedrijven dat 
geografische nummers uitgeeft, is toegenomen tot 34 in 
totaal. De voornaamste reden voor deze toename van het 
gebruik van geografische nummers is de opkomst van het 
bellen over breedbandverbindingen.

beleisen

In 2005 heeft OPTA ruim 4700 informatienummers (0800- 
en 0900-, 0906-, 0909-nummers) toegekend. Meer dan 
een kwart van de toekenningen gaat over nummers uit de 
0800-reeks (gratis informatiediensten). Ongeveer de helft 
van die toekenningen betreft 0900-nummers voor meer 
serieuze informatie waarvoor de beller moet betalen. De 
zogenaamde amusementsdiensten (0909-nummers) en 
de informatienummers voor erotische diensten (0906-
nummers) zijn samen goed voor 947 toekenningen. 

Daarnaast heeft OPTA meer dan 6000 informatienummers 
ingetrokken. Dit grote aantal is onder meer een gevolg 
van OPTA’s strenge toezicht op het gebruik van korte 
informatienummers. Korte informatienummers (nummers 
met maar vier cijfers, bijvoorbeeld 
0900-9292) zijn makkelijk te 
onthouden en daarom populair 
bij marktpartijen. De voorraad van 
zulke nummers is niet groot, dus 
korte informatienummers zijn schaars. 

OPTA hanteert daarom zogenaamde beleisen: alleen als 
een nummer vaak genoeg wordt gebeld, mag iemand een 
kort informatienummer in gebruik hebben.

goed gebruik

OPTA hield in 2005 ook toezicht op het efficiënt gebruik 
van nummervoorraden door marktpartijen. Doordat OPTA 
nummeraanvragen van mobiele aanbieders dat jaar 
streng behandelde, nam een aantal aanbieders maatrege-
len om efficiënter met hun nummers om te gaan en deden 
slechts twee van de bestaande mobiele aanbieders een 
aanvraag om hun nummeraantal uit te breiden. 

Interessant is ook de verschuiving in aanvragen voor 
bedrijfsnummers. Waar OPTA in 2004 ruim 400.000 
nummers uitgaf aan 233 bedrijven, veranderde dat aantal 
in 2005 naar ruim 250.000 nummers voor 323 bedrijven. 
Grotere bedrijven vroegen reeds bedrijfsnummers aan 
na de invoering ervan in 2004. Nu blijkt dat ook steeds 
meer kleinere bedrijven overstappen op het gebruik van 
bedrijfsnummers. «

Nummers op de bon 

TEKST: lourenS la roi

OpTa doet meer dan alleen toezicht houden op de concurrentieverhoudingen in de telecommunicatiesector. Een van 

de andere taken is het op aanvraag toekennen van telefoonnummers. In 200� heeft OpTa maar liefst ruim zesduizend 

nummeraanvragen behandeld. 

“korte informatienummers zijn makkelijk 
te onthouden en daarom populair.”
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Financiële analisten of andere direct 
betrokkenen die een persoonlijke 
uitnodiging voor de analistenbijeen-
komsten willen ontvangen kunnen 
zich, uitsluitend per e-mail, aanmel-
den bij OPTA’s persvoorlichter, 
Edwin van de Haar, via e.vdhaar@
opta.nl.

geassocieerd collegelid 

Mevrouw mr. Annetje T. Ottow (1965) 
is per 1 april aanstaande benoemd 
tot geassocieerd lid van het college. 
Ottow is onderzoeker bij het Instituut 
voor Informatierecht (IViR, een 
onderdeel van de rechtenfaculteit 
van de Universiteit van Amsterdam) 
en als advocaat-adviseur verbonden 
aan kantoor Houthoff Buruma in Den 
Haag. Begin juni 2006 hoopt Annetje 
Ottow haar proefschrift te verdedigen 
over het toezicht in de telecommuni-
catiesector. 

Ottow is benoemd tot de zomer van 
2009, wanneer de termijn van colle-
gevoorzitter Fonteijn afloopt. Volgens 
de OPTA-wet worden geassocieerde 

collegeleden benoemd op basis van 
hun bijzondere deskundigheid. Op 
uitnodiging van het college nemen zij 
deel aan de collegevergaderingen en 
brengen een adviserende stem uit. 
Ottow is als eerste geassocieerde 
collegelid van OPTA aangesteld voor 
drie dagen per week. Haar verbinte-
nis met Houthoff Buruma wordt per  
1 april verbroken.

Nieuw collegelid mark de jong 

De heer dr. Mark W. de Jong is per  
1 februari benoemd als nieuw lid van 
het college voor een periode van vier 
jaar. De Jong volgt jhr.mr. H.A. van 
Karnebeek op en vervult zijn college-
lidmaatschap op non-executive (part-

time) basis. De Jong promoveerde in 
de economie en is algemeen direc-
teur van het Telematica Instituut in 
Enschede. Tussen 1993 en 2005 was 
hij werkzaam bij KPN, laatstelijk als 
executive vice-president Corporate 
Development bij KPN Mobile. Van 
1990 tot 2005 was hij bijzonder 
hoogleraar ‘Economie van de 
Dienstensector’ aan de Universiteit 
van Amsterdam, ook werkte hij bij de 
OESO in Parijs en bij TNO in Delft.

Later dit jaar treedt ook het derde 
lid van het eerste college van OPTA 
af, mevrouw mr. L.Y. Gonçalves-Ho 
Kang You. Op dat moment is het 
gehele eerste college van OPTA 
vervangen, na ruim acht jaar in 
functie te zijn geweest. «

Switchen van internetprovider

Uit een onderzoek van Heliview in opdracht van het ministerie van 
Economische Zaken blijkt overstappen van de ene op de andere (A)DSL-
provider een veelgehoord probleem van consumenten. Volgens de nieuwe 
aanbieder kan de oude lijn niet worden overgenomen omdat de oude aanbie-
der de lijn bezet houdt. Ook OPTA krijgt hier regelmatig klachten over en is in 
overleg met marktpartijen op zoek naar een passende oplossing. De onderlig-
gende problemen zijn van verschillende aard. Sommige kunnen marktpartijen 
zelf oplossen. In gevallen waarin marktpartijen niet tot een oplossing komen, 
kunnen aanbieders een geschil bij OPTA aanhangig maken of kan OPTA 
handhaven.

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.

bijeenkomsten voor financiële  

analisten 

OPTA gaat de contacten met finan-
ciële analisten, banken en hun 
cliënten stroomlijnen. Vanaf nu wordt 
er tweemaal per jaar een speciale 
bijeenkomst georganiseerd. In het 
voorjaar rondom de publicatie van 
OPTA’s jaarverslag en in het najaar 
rond de publicatie van OPTA’s visie 
op de markt en de strategische 
agenda. De eerste bijeenkomst in 
de nieuwe opzet wordt mei 2006 
georganiseerd en via de reguliere 
kanalen (website, persbureaus, e-
mail) bekend gemaakt. Op tussen-
tijdse verzoeken voor bezoeken en 
dergelijke gaat OPTA niet langer in. 
Tot op heden had OPTA geen vast 
beleid voor de omgang met de 
financiële wereld. Al naar gelang 
er capaciteit was, ging zij in op 
verzoeken voor gesprekken. Deze 
werkwijze bleek, met name door de 
toename van het aantal verzoeken 
uit binnen- als buitenland, te belas-
tend voor de organisatie. Daarbij wil 
OPTA voldoende transparant zijn in 
haar informatieverstrekking over de 
markten voor elektronische commu-
nicatie en post. Iedere belangheb-
bende moet zoveel mogelijk toegang 
hebben tot dezelfde hoeveelheid 
informatie. Hoewel er tot nu toe nooit 
sprake was van onregelmatigheden, 
wil OPTA uitsluiten dat er door haar 
(toevallige) toedoen de mogelijkheid 
wordt geschapen tot handel met 
voorwetenschap. Dit mede tegen de 
achtergrond van de aangescherpte 
financiële regelgeving.

Annetje Ottow Mark de Jong
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hoewel een aantal marktpartijen zich aanvankelijk moet hebben afgevraagd hoe de peperdure umTS-frequenties ooit 

waar voor hun geld konden bieden, lijkt de umTS-toekomst toch nog ten minste één belofte te koesteren. die belofte heet 

hSdpa. Supersnel, maar niet zonder drempels.

HSDPA (high speed downlink packet access) maakt 
slimmer gebruik van de UMTS-techniek waardoor het 
sneller is, het is dus een soort UMTS+. HSDPA biedt 
de gebruiker met een mobiel toestel een (theoretische) 
downloadsnelheid die vergelijkbaar is met een goede 
ADSL-verbinding. In de toekomst kan dat zelfs nog 
verdubbelen. In de praktijk zal de snelheid aanvankelijk 
lager liggen, maar wel ten minste vier keer hoger dan de 
eerste vorm van UMTS. Als de bandbreedte van GSM 
een druppelende kraan voorstelt, dan was GPRS een 
douche op de keukengeiser en biedt HSDPA de druk 
van een HR-ketel. Met zo’n bandbreedte brengt HSDPA 
nieuwe mogelijkheden binnen bereik. Beloftes van 
UMTS als kwalitatief goede streaming videobeelden (op 
handheld-formaat) op aanvraag, videoconferencing en 
ongehinderd surfen op het internet worden met HSDPA 
allemaal beter. Minder hapering en scherper beeld liggen 
in het verschiet. 

Stralingsangst

Dat klinkt allemaal rooskleurig. Er zijn echter ook een 
paar hobbels op de weg naar de razendsnelle mobiel. 
Niet de minste daarvan is een breed gedragen wantrou-
wen tegen de straling van UMTS-antennes. Al geruime 
tijd klinken er geluiden dat UMTS een gezondheidsrisico 
zou vormen. Een aantal gemeentes houdt de bouw van 
nieuwe antennes daarom voorlopig tegen, door bijvoor-
beeld geen milieuvergunningen uit te geven. Of het 
wantrouwen terecht is, moet de tijd uitwijzen. Er is nog 
niet overtuigend aangetoond dat het niet gevaarlijk is, 
maar het tegendeel is vooralsnog ook niet bewezen. 
De Gezondheidsraad komt tot de conclusie dat er geen 
bewijzen zijn dat lichamelijke klachten kunnen worden 
veroorzaakt door blootstelling aan elektromagnetische 
velden, maar vindt verder onderzoek wel belangrijk. Het 
Antennebureau bij het Agentschap Telecom in Groningen 
wijst er intussen op dat uit een steekproef bij honderd 
GSM/UMTS-antennes in Nederland duidelijk blijkt dat de 

veldsterktes ver onder de internationale veiligheidsvoor-
schriften liggen. Wie zich toch zorgen blijft maken, kan 
ook eens op het Antenneregister zijn of haar postcode 
intikken om te kijken hoeveel antennes er in de buurt 
staan.

brandslang

Intussen gaat een aantal mobiele operators gewoon 
verder met de uitrol van het UMTS-netwerk. Dat moet 
ook wel, want de UMTS-vergunning verplicht ze om vóór 
januari 2007 een netwerk te hebben met een landelijke 
dekking van zestig procent. Ze zijn tegenstribbelende 
gemeentes te slim af door reeds bestaande antenneop-
stelpunten te gebruiken (waar geen nieuwe vergunning 
voor nodig is) of maken afspraken met bewoners van 
hoge gebouwen om plaatsing van antennes daarop toe te 
staan. 

So what’s next? Na HSDPA mogen we nog HSUPA 
verwachten, waarmee ook het verzenden van data sneller 
wordt. En daarna? NTT DoCoMo (Japan) test momenteel 
een netwerk dat 100 tot 1000 Megabit per seconde moet 
gaan bieden. Als we het over een douche op de HR-ketel 
hadden, dan lijkt de belofte in Japan meer op de druk van 
een brandslang. De Japanse consument zal daar wel nog 
minstens tot 2010 op moeten wachten. «

meer info

Gezondheidsraad: www.gr.nl
Antennebureau: www.antennebureau.nl
Antenneregister: www.antenneregister.nl
 

“hSdpa belooft razendsnelle video en 
internetsurfen op mobiel.”

“gezondheidsrisico van straling  
umTS-antennes is nog niet bewezen.”

TEKST: jonaS roSenStoK
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hoe communiceert...

Inge brakman
Commissaris van Commissariaat voor de Media

welk communicatiemiddel spreekt je het meeste aan en 

waarom? 

Vis-á-vis, persoonlijk contact. Ik doe veel met mail en vooral 
de carkit is erg handig, maar ik vind het belangrijk regelma-
tig mensen te zíen. Dossiers zeggen niet alles, ik kan pas 
goede besluiten nemen op basis van de praktijk en mijn 
persoonlijke betrokkenheid. 

Communicatie is meer dan alleen de middelen. wat bete-

kent communicatie voor jou?

Communicatie is een wezenlijk onderdeel van mens en 
maatschappij. Het woord staat vaak voor techniek, maar 
het begrip communicatie betekent voor mij menselijke 
interactie. Bij het Commissariaat moeten we méér weten 
dan alleen de Mediawet, weten wat er speelt in de sector, 
kunnen schakelen. Daar heb je een open, toegankelijke, 
transparante communicatie voor nodig.  

“mailen haalt het niet bij  
directe communicatie.”
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brieven schrijven doen we nauwelijks meer. Is brieven 

schrijven achterhaald? 

E-mail is makkelijk, informeel en snel, het is niet erg dat het 
schrijven is verdrongen. Mail en internet zijn een verrijking. 
Maar via mail is niet alles te zeggen, kritiek bijvoorbeeld 
wordt snel onpersoonlijk en hard. Ik probeer er als leiding-
gevende op te letten niet te managen by mail, want dan mis 
je de interactie. Ik hou er bovendien rekening mee dat mail-
tjes de hele wereld doorgestuurd kunnen worden.

de technologie ontwikkelt zich razendsnel en de keuzemo-

gelijkheden worden steeds groter. welke keuzes maak je 

zelf als het gaat om communicatie?

Ik ben vanwege m’n werk een heavy user van informatie 
en gebruik traditionele en nieuwe media door elkaar. Ik 
kan een bepaalde vermoeidheid van mensen bij de grote 
keuzevrijheid wel begrijpen, heb zelf ook een hekel aan het 
uitzoeken van technische aspecten. Maar ik moet bijblijven, 
dus ik kies voor de vormen die er zijn.

Is er de laatste decennia iets veranderd in de manier 

waarop mensen met elkaar communiceren? 

De druk om op elkaar te reageren is verhoogd, de snelheid 
van interactie groter. Vroeger was een fax urgent, tegen-
woordig moet je binnen een uur op je mail reageren. Mail 
checken is het eerste wat je ’s ochtends doet, terwijl dat 
niet het belangrijkste hoeft te zijn van de dag. Ik laat me 
niet te veel opjagen.  

welke toekomst voorspel je voor de ontwikkeling van 

communicatie? 

Alles is communicatie en dat wordt steeds sterker: overal is 
tv, je moet alles kunnen ontvangen en communiceren. De 
mobiel heeft al een enorme verandering teweeg gebracht, 
je bent voortdurend bereikbaar en kunt niet meer zonder. 
Maar bellen of mailen haalt het niet bij de sfeer van directe 
communicatie. Bij zakendoen en discussiëren heb je meer 
aan expressie, een gezicht en een stem erbij.

hoe communiceert Inge brakman?

Open en toegankelijk. En ik probeer het vrolijk te houden! «

maarT 2006 hOE COmmuNICEErT...Nr 1

20


